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اهداف شرکت هاي دانش بنيان

جذب و تبديل ايده ها به محصول و مشاغل پايدار-1

(تجاري سازي علم و دانش)هم افزايي علم وثروت -2

تجاري سازي يافته هاي پژوهش ي وتحقيقاتي-3

به بازارورود جهت توانمند سازي دانش آموختگان -4

به سوی توليدها نوآوري دهي جهت حمايت، هدايت و -5



هاي دانشگاه ها و بكارگيري توانمندي  ايجاد زمينه -6

جامعه واحدهاي پژوهش ي در 

اعضاء هيئت علمي مخترعان و ترغيب متخصصين، -7

اري فرهنگ تجترويج پژوهش ي براي وموسسات دانشگاه ها 

ایده هاسازي 

هاي اقتصادي و دستگاه هاي تشويق و الزام بنگاه -8

هاي اجرائي به بهره گيري از يافته هاي پژوهش ي و فناوري

مراكز  علمی و پژوهش يدر تولیدی 

ارتقاء فرهنگ عمومي كارآفريني-9



هاي فعاليت شرکتهای دانش بنیانزمينه

انجام پژوهش هاي كاربردي و توسعه اي  -1

ايارائه خدمات تخصص ي و مشاوره-2

اوري نوين -3
ّ
توليد محصوالت با فن

سودمندتجاري سازي ايده هاي -4

کارآفرينيارايه خدمات -5

کارتوسعه خوشه هاي کسب و -6

وره انجام خدمات نظارتي بر پروژه هاي پژوهش ي، اجرائي و مشا-7

اي 



محصولتبدیل ايده به فرایند  

آنايده و پردازش توليد :اولمرحله 

قانه و مطالعه ، پژوهش و تالش ذهنی جهت شکل گيری یک تفکرذهنی خال
ان انجام تحقیق و توسعه ی مستمر ونيز سعی و خطا مکرر بمنظور امک

سنجی علمی وعملی یک ایده

ايده به نمونهتبديل :مرحله دوم

اسنادثبت شرکت در اداره ثبت -1

نمونهتهيه طرح امکان سنجي تبديل ايده به -2

ع اخذ تاييديه هاي علمي از مراج، دريافت مجوز ثبت اختراع -3
الزممجوزهاي ذیربط و نيز تامين سایر 

احراز تاییدیه دانش بنیانی برای محصول و شرکت-4

قانونیاستفاده از تسهيالت و حمايت هاي -4



سوممرحله 
تجارينمونه به محصول تبديل 

(تجاري سازي)

نهاییمحصولتهيه طرح امکان سنجي تبديل نمونه به -1

مسئولاز دستگاه تولید انبوه  دريافت مجوزهاي -2

ی عملیاتاجرا تامين مکان و محل -3

(ياولويت در پارک ها، مراکز رشد و مناطق ويژه اقتصاد)

جاری دولتي در فازتاستفاده از تسهيالت و حمايت هاي -4
(صندوق توسعه نوآوري و شکوفايياولويت)سازی   



:قانون

ودانش بنیانمؤسساتوشركتهاازحمایتقانون
روزعلنيجلسهدراختراعاتونوآوریهاتجاري سازي

اسالميشورايمجلس1389سالآبانپنجمچهارشنبه
نگهبانشورايتأییدبه1389/8/19تاریخدروتصویب
مورخ258/57953شمارهنامهطيورسیده

اجراءجهتاسالميشورايمجلسریاست1389/8/30
استگردیدهابالغدولتبه

آشنایی با مفاهیم و اصطالحات و
قانون حمایت     



:شركت

بت  یا مؤسسه  خصوصي یا تعاوني كه تمامي مراحل قانوني ثشركت 

.شركت ها را در داخل كشور به اتمام رسانده باشد

:كارگروه

ارزیابي و تشخیص صالحیت شركت ها و »مقصودکمیته ی

و مستقر در معاونت علمی« موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا

آیین نامه ( 3)ماده فناوری ریاست جمهوری است که ذیل موضوع 

و از «  دانش بنیانقانون حمایت از شركت ها و موسسات »اجرایي 

و کارگزاریهای ارزیابيطریق نمایندگیهای مربوطه تحت عنوان 

ندصالحیت ، فرایند ارزیابی و نظارت را صورت میدهتشخیص 

آشنایی با مفاهیم و اصطالحات   



:سامانه

الكترونیكي متمركزي است كه اطالعات شركت هايدرگاه 

. متقاضي، جهت بررسي در آن وارد مي شود

:كارگزاران

به آن دسته از نهادها، سازمانها و شرکتها اطالق مي شود  

كه به منظور ارزیابی و تشخیص شركتها و موسسات  

یت  كارگروه تشخیص صالحدانش بنیان توسط دبیرخانه 

شده و انتخاب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 

.  ارندمسولیت ارزیابی و تشخیص شرکتهای متقاضی را د

آشنایی با مفاهیم و اصطالحات   



:دانش بنيانشركت

:منظوربهكهتعاونيياخصوصيمؤسسهیاشركت

دافاهتحققمحور،دانشاقتصادتوسعه،ثروتوعلمهم افزایي

درسعهتووتحقیقنتایجتجاري سازيوکشوراقتصاديوعلمي

ودمي شوتشكیلباالافزودهارزشباوبرترفناوري هايحوزه

تاییدهكارگروتأییدبهآیین نامه،ایننظرموردمعیارهاياساسبر

.مي رسدبنیاندانششرکتهایصالحیت

ودولتیوموسساتشركت هانیزودولتیدستگاههای

ازدرصد(50)پنجاهازبیشکهغیردولتيعمومينهادهاي

عمومينهادهايیاودولتبهمتعلقآنهامالكیتیاسرمایه

.نیستندقانوناینحمایت هايمشمولباشد،غیردولتي

به چه شرکتی دانش بنیان می گویند 



تسهيالت قانونی قابل اعطا بهحمايتها و 

بنيانو مؤسسات دانش شرکتها 

معافیت از پرداخت مالیات، عوارض،حقوق گمركي،  (الف
سود بازرگاني و عوارض صادراتي به مدت پانزده سال

ارگیري  كتأمین تمام یا بخشي از هزینه تولید، عرضه یا ب(ب
دون اعطاء تسهیالت كم بهره یا باز طریق نوآوري و فناوري 

بلندمدت یا كوتاه مدت بر طبق عقود شرعي بهره ي 

و اولویت استقرار واحدهاي پژوهشي، فناوري و مهندسي(ج
انون تولیدي شركتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این ق

در محل پاركهاي علم و فناوري، مراكز رشد، مناطق ویژه 
اقتصادي و یا مناطق ویژه علم و فناوري 



ات  مراکز و مؤسساولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام -د

رنامه  بپژوهشی دولتی قابل واگذاری براساس ضوابط قانون 

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری  چهارم 

(  44)کلی اصل چهل و چهارم اسالمی ایران و سیاستهای 

.قانون اساسی 

برای کاهش خطر پذیریپوشش بیمه ای مناسبایجاد-هـ

محصوالت دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام  

مراحل تولید، عرضه و به کارگیری 

و ( 1)در موضوعات مرتبط با ماده تسهيل شرايط مناقصه-و

تمهید امکان مشارکت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان  

موضوع این قانون 



:معيار اول

بنيانسطح فناوری کاالها و خدمات دانش معيار 
نا که بوده به این معحوزه فناوری باال يا متوسط به باالکاالها و خدمات باید در 

:دلیل پیچیدگی فنی آنبه دانش فنی محصول 

قابليت کپی برداریاخصش-1

 های  سختی قابل کپی برداری بوده و کسب آن از موانع اصلی ورود شرکتبه 
.  دیگر به بازار باشد

نياز به تحقيق و توسعهاخصش-2

.باشدفناوریتحقیق و توسعه قابل توجه توسط تیم فنی خبره برای کسبنیازمند 

افزودهدانش از ارزش شاخص سهم -3

.  محصول، شده باشدعمده در ارزش افزوده  ایجاد به منجر 



:معيار دوم 

مرحله ی توليد  معيار 

کاالها( الف 

ه ی کاالها بایستی یا در حـال تولید بوده  و یا در حد نمون

اشد آزمایشگاهی  که کلیه ویژگیهای محصول نهایی را دارا ب

ساخته شده باشد

خدمات(ب 

ند   خدمات باید دارای اسناد مثبته ی موید فروش خدمات باش



:سوممعيار

فني محصول يا خدمت  دانش بر شرکت تسلط معيار 

:  تحقيق و توسعهمربوطه به اتکاء 

ستمسيزيريکياخدماتوكاالهاطراحیفنيدانش»بايدشرکت

وليدتفرآينداجرایوطراحیفنیدانش»يا«خدماتوکاالاصلی

اسبراس،فرآينداينبودنپيچيدهبهمشروطرا«خدماتوکاال

.باشدداشتهدراختياروکردهکسبتوسعهوتحقيق

بودنداراعالوهکهاستمحصولازبخشیاصلی،زيرسيستم

فروشقيمتاز%30حداقلخدمتوکاالفناوریسطحشرط

.باشدبخشآنازناشیمحصول،



فنیدستیابی به دانش مجاز برای سه روش 

:داخلیطراحیوايدهبرمبتنیفنیدانشکسب-1

محصولبرايخارجينمونه يكهوضعیتيمعرف
بدونوداخليایدهبراساسشركتونداشتهوجود
يبیرونمنابعازمحصولفنيدانشاقتباساخذیا

یکمعكوسمهندسيبرايتالشبدونیاسازمان
دهنموآنتوسعه يیاتولیدبهشروعموجود،محصول

.باشد



2 :کسب دانش فنی از طريق مهندسی معکوس  :

ازفناوریبهدستيابیبرایروشیمعکوس،مهندسی

تهنهففناوريهایياوموجودفناوریازاقتباسطريق

نمتخصصيآندرکهايستشدهساختهمحصوالتدر

نظر،موردمحصولاصلیطراحانازغيرديگری

شندتالدراوليه،ومستنداتنقشه هایازاستفادهبدون

.ندبسازمحصولآنازمشابهنسخه  ایياکپیيککه



:دانش فنی از طريق انتقال فناوریکسب :   3

وری که انتقال فناوری عبارتست از فرآيند کلی خريد فنا

معمواًل به مجموعه ای از ماشين آالت، مهارت ها، 

می شود، که عمدتا بصورت دانش ها اطالق و اليسنسها 

الت  محصوتوليد خطوط نصب تجهيزات يا دانش و انتقال 

.  شودمیيا خدمات، مشاهده 



ت های تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان، شرکبنابر آیین نامه

ی و در قالب یکی از اشکال سه گانه شکل ذیل مورد ارزیابمتقاضی 

:تایید قرار می گیرند

شرکت های نوپا-1

دانش بنيانشرکت های توليدکننده کاالها و خدمات -2

شرکت های صنعتی دارای فعاليت دانش بنيان -3

از با یکیمربوطه لذا هر شرکت متقاضی، در صورت کسب شرایط 

.  شوندمیتایید نوع نوپا ،  تولیدکننده و یا صنعتی ارزیابی و  سه 



شرح دانش بنیان ، بشرکت ها و موسسات های قانونی ، بنابر آیین نامه

:می شوندذیل از تسهیالت و حمایت های قانونی بهره مند 

شرکت های نوپا -1

شوندمند میاز تمامی تسهيالت قانون بهره

: شرکت های توليدکننده -2

شوند میمند تمامی تسهيالت قانون بهرهاز 

شرکت های صنعتی دارای فعاليت دانش بنيان -3

(ندشومند میبهرهمعافيت مالياتیاز تمامی تسهيالت قانون غير از)



ركت هاي دانش بنيانشتشخيص شاخص هاي

تهدودسبهشركتهايدانشبنيان،صالحيتتشخيصشاخصهاي
است

شاخصهايعمومي(دستهاول

دوسومازاعضايهيأتمديرهشركت،حداقلدوموردازحداقل(1
كنندشرايطذيلرااحراز

.دارايمدرككارشناسيباشندحداقل(الف

درتيمديريسالسابقهفعاليتكاريياعلميوياسابقه3حداقل(ب
باشندداشتهحوزهفعاليتشركت

يايكاختراعحداقليكاختراعثبتشدهارزيابيشدهداخلي(ج
.داراباشندشركتبينالملليمرتبطباحوزهكاري



در يك سال مالي گذشته شركت، نيمي از درآمد شركت حداقل ( 2

 .ناشي از فروش فناوري، كاال و يا خدمات دانش بنيان باشد

اي خدمات تحقيق و توسعه و طراحي مهندسي مرتبط با فهرست كاالهازجمله)

(دانش بنياننصب و تعميراتتخصصيدانش بنيان و خدمات 

نفر از كاركنان تمام وقت  3پرداختي براي حداقل بيمه سابقه ( 3

.ماه باشد6شركت، حداقل 



شاخص هاي اختصاصي: دسته دوم 

نوپاشركت هاي شرايط اختصاصی( الف 

ی مورد تاييد را حداقل در حد نمونه آزمايشگاه« كاالها و خدمات دانش بنيان»-1

ساخته ( 1)ماده همه معيارهای و مشروط به دارا بودن ( با هدف توليد و فروش)

.و ارايه نمايد

.  باشدنگذشته سال از زمان تاسيس شركت ( 3)بيش از -2

فر نفر نيروي انساني پاره وقت بوده که حداقل يک ن( 2)شركت داراي حداقل -3

.از آنها، در حوزه کاال و خدمات دانش بنيان شرکت، متخصص باشد



شاخص هاي اختصاصي: دسته دوم 

دانش بنيانكاالهاي توليدكننده شركت هاي شرايط اختصاصی ( ب 

فروش ناشی از شركت، مالي گذشته سال درصد از درآمد ( 50)حداقل -1

طبق )باشد، (1)کاالها و خدمات دانش بنيان دارای همه معيارهای ماده 

.(اظهارنامه

نفر از كاركنان ( 3)براي حداقل پرداخت ماه اخير، سابقه بيمه ( 6)برای -2

.  تمام وقت شركت ارائه شود

رك با حداقل مد، بخش هاي اصلی شركت شاغل در نسبت كاركنان تمام وقت -3

ای كارشناسي، به كل كاركنان تمام وقت فعال در بخش هاي اصلي شركت، بر

درصد و ( 30)نفر نيروی انسانی حداقل ( 50)شرکت های دارای کمتر از 

.درصد باشد( 20)برای ساير شرکت ها حداقل 

:تبصره

توانند توسط دبيرخانه نباشند، می3و2شرکت هايی که دارای معيار بند 

.کارگروه، تائيد شوند



شاخص هاي اختصاصي: دسته دوم 

ياندانش بندارای فعاليت صنعتیشركت هاي اختصاصیشرايط ( ج 

از فروش کاالها و خدمات ناشی قبل مالی سال درآمد شرکت در -1

بوده تومان ميليون 300، حداقل (1)دارای همه معيارهای ماده دانش بنيان 

( 10)بيش از ناشی از فروش کاالها و خدمات دانش بنيانهمزمان درامدو 

.درصد از درآمد سال مالی گذشته شرکت باشد

نفر ( 3)ماه اخير، سابقه بيمه پرداختي براي حداقل ( 6)تبصره برای *  

. تمام وقت شركت ارائه شودكاركنان از 

از محل فروششركت، سال مالي گذشته درصد از درآمد ( 50)حداقل -2

حصيل  تدانش بنيان استفاده از تجهيزات يا فرآيندهای با که و خدماتی کاالها

.باشدشده

ه  در حد نمونحداقل واجددانش بنيان ، فرآيندهای ساخت تجهيزات يا -5-3

دمات که شرکت قصد دارد با استفاده از آن به توليد کاالها و خآزمايشگاهی، 

.بپردازد( را ندارد1نبوده و معيارهای ماده دانش بنيان که لزوما )



شرکت های تولید کننده کاال و خدمات دانش بنیان



ارائه دهنده خدمات تخصصي دانش بنيانشركتهاي شرايط  
.دمصوب كارگروه باش« فهرست خدمات دانش بنیان»آنها مطابق خدمات * 

ركت با نسبت نیروي انساني تمام وقت در بخش هاي غیر پشتیباني ش*
درجه كارشناسي و باالتر فعال در بخش هاي مرتبط با ارائه خدمات 

درصد ( 50)تخصصي دانش بنیانِ شركت، به كل كاركنان تمام وقت، حداقل 
 .باشد

 بنیان هزینه هاي تحقیق و توسعه مرتبط با خدمات تخصصي دانشمجموع *
درصد درآمد سالیانه شركت ( 7)ارائه شده توسط شركت، حداقل معادل 

 .باشد

ک درآمد سالیانه شركت از خدمات تخصصي دانش بنیان برابر یحداقل *
 .باشد( 1391به قیمت ثابت سال )میلیارد ریال 

نیان یک سال گذشته حداقل یک قرارداد ارائه خدمات تخصصي دانش بدر *
 .داشته باشد

شاخص هاي تشخیص 



رزيابیافرآيند 
انه، اطالعات توسط شركتهاي متقاضي در سامورود ثبت نام و از پس 

ر دبیرخانه كارگروه آنها را براي كارگزاران مربوطه ارسال مي كند و د
يارجاع مبه كارگروه ي كارگزاربررسي هامدت زمان مشخصي، نتایج 

ركت دبیرخانه كارگروه نتیجه را به ش، نهایيتایید از پس و . گردد
.متقاضي اعالم مي كند

سال شركت 2براي مدت در صورت تایید، شركت متقاضي 
ندي دانش بنیان محسوب شده و موظف است در این مدت فرآیند رتبه ب
روه به شركت خود را، بر اساس معیارها و فرایند رتبه بندي مصوب كارگ

.پایان برساند

سال پس از تأیید 2درصورتي كه شركت نتواند در مدت  :تبصره
ورت دانش بنیان بودن، رتبه بندي خود را به پایان برساند، و یا در ص

ن در این آئین نامه در هر زمان، دانش بنیان بودمندرج عدول از شرایط 
.شركت ملغي مي شود



تسهیالت اعطایی

:تسهیالت اعطایی به شرکتهای دانش بنیان از سوی صندوق نوآوری و شکوفاییانواع 

:سرمایه در گردش تسهیالت 

یک میلیارد تومان برای شرکت های دانش بنیان نوپا  و

پنچ  میلیارد تومان شرکت های دانش بنیان تولیدی و

ده  میلیارد تومان برای شرکت های دانش بنیان تولیدی صنعتی  

:تسهیالت توانمند سازی

میلیون تومان است که برای شرکت های دانش 100تا 50تسهیالت توانمند سازی در سقف 

بنیان کوچک در استان ها و شهرستان ها در ایده پروری حمایت می شود تا به چرخه رشد و

تا 2میلیارد تومان با بهره 30فناوری کشور وارد شوند و برای آن تا پایان شهریور ماه حدود 

.درصد اعطا می شود4

:تسهیالت ارزی 

تا نیم درصد از منابع توسعه ملی برای شرکت های دانش بنیان نیازمند به تسهیالت ارزی ، در 

نظر گرفته شده است



:چیستمحصولنمونه آزمايشگاهی از منظور 

اي از محصول است كه در محیط آزمایشگاهي اولیهنمونه
كاركردهاي محصول نهایي را داشته باشد و شركت تالش

آنرا هاي بیشتر اشكاالتكند با انجام آزمایشات و طراحيمي
.  برطرف كند، اگرچه هنوز محصول نهایي تهیه نشده است

لي مانند داروهایي كه در سطح آزمایشگاهي ساخته شده اند و
هنوز تولید انبوه نشده اند

سواالت متداول



عنوان  به طرح پژوهشی و خدمات آموزشیپذیرش شرایط 

:خدمت دانش بنیان چیست 

روی پژوهش بر طرح پژوهشی تنها در صورتی که 

د محصوالت فهرست کاالهای دانش بنیان انجام شود، مور

برای نصب و  تخصصی آموزشی خدمات . قبول است

ورد مشرکت استفاده از محصول دانش بنیان تولید شده 

.قبول است

سواالت متداول



، چيست؟دانش بنيانکاال و خدمات فهرست منظور از 

ی  را در حوزه فناوردسته ی محصول فهرست صرفا این 

در واقع آنچه که مهم و الزامی  . می کندمربوطه مشخص 

است، اینست که محصوالت دارای شرط سطح فناوری

اگر شرکت دارای .خدمات دانش بنیان باشند/کاال

شرطولی قرار نگیردمحصولی باشد که در فهرست 

بعنوان محصول  باید را داشته باشد، فناوری سطح 

.بنیان تایید شوددانش

سواالت متداول



:چیستسهم عمده دانش در ارزش افزودهاز منظور 

به سبب سطحمنظور از ارزش افزوده، ارزشی است که 

ت  خدما/بهای اولیه کاالهافرآیند تولید، به فناوری در 

..( شامل مواد اولیه و قطعات مصرفی و)واسطه اي 

یمت  قافزوده تفاضل ارزش دیگر افزوده می شود به زبان 

نهایی محصول منهای مواد اولیه و قطعات مصرفی آن  

.محصول است

سواالت متداول



با آرزوی توفیق


