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 کارگزاران فعالیت و انتخاب نامه آیین

  بسمه تعالی
  کارگزارانو فعالیت  انتخاب نامه آیین

  بنیان دانش موسساتشرکتها و  صالحیت تشخیص فرآیند انجام منظور به 
  

 کلیات:اول فصل
تصویب به شرح زیر  بنیان دانش موسساتها و  شرکت صالحیت تشخیص فرآیند انجام منظور به کارگزاران انتخاب نامه آیین

   :شود می
  تعاریف) 1ماده 
مجلس شوراي  1389 سازي نوآوریها و اختراعات مصوب و تجاري بنیان دانشقانون حمایت از شرکتها و موسسات  :قانون
  .اسالمی

افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق  است که به منظور همخصوصی یا تعاونی ه موسسیا شرکت  :شرکت
در حوزه فناوریهاي برتر و با ارزش افزوده فراوان به ) شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوري(اهداف علمی و اقتصادي 

  . شود افزارهاي مربوط تشکیل می ویژه در تولید نرم
) 3( ماده موضوع »اجرا بر نظارت و بنیان دانش موسسات و شرکتها صالحیت تشخیص و ارزیابی« کارگروه :کارگروه

 .»اختراعات و ها نوآوري سازي تجاري و بنیان دانش موسسات و شرکتها از حمایت قانون« اجرایی نامه آیین

شود که به منظور تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات  اطالق میدستگاهها  و سازمانهانهادها، به آن دسته از  :انکارگزار
   .گردند نامه انتخاب می  آیینو در چارچوب این  بنیان دانش

  »بنیان ها و موسسات دانش ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت«متمرکز الکترونیکی سامانه  :سامانه
  

 کارگزارانانتخاب : دوم فصل
  موضوع فعالیت کارگزاران) 2ماده 

مندي از  خواستار بهره متقاضی که شرکتها و موسسات اولیه فعالیت کارگزاران عبارت است از ارزیابی و تشخیصموضوع 
  .شودانجام  هاي مصوب کارگروه نامه این امر باید در چارچوب آیین. مزایاي قانون هستند

  .باشد میکارگروه  بر عهدهبنیان بودن شرکتها،  تأیید نهایی دانش: 1 تبصره
   .گیرد متقاضی، به صورت محرمانه در اختیار کارگروه قرار می يدر خصوص شرکتها انهاي کارگزار نتیجه بررسی :2تبصره
 معیارهاي انتخاب کارگزاران) 3ماده 

   :شوند معیارهاي زیر انتخاب می براساسکارگزاران 
   خصوصی و تعاونی يداراي سابقه اجرایی در ارزیابی و تعامل با شرکتها -
 مربوطحوزه تخصصی در داراي تسلط کافی  -
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  بنیان دانش يذینفع نبودن در تشخیص صالحیت شرکتها -
 :مشتمل بر بنیان دانش يدر انجام فرایند تشخیص صالحیت شرکتهاداراي توان اجرایی کافی  -

 و مناسب فضاي کاري مستقل 

 نیروي انسانی مرتبط و مستقل 

 تخصیص بودجه و اعتبار الزم 

 داراي صالحیت الزم براي دسترسی به اطالعات شرکتها  -

 کارگزارانتعیین ) 4ماده 
بر مبناي شرایط  انکارگزاراعتبار و لغو تمدید  ،انتخابها و دستگاههاي متقاضی کارگزاري و  بررسی شرایط نهادها، سازمان

رسمیت  رییس کارگروهکارگزاري توسط ابالغ حکم فعالیت کارگزاران با . شود میانجام  کارگروه با تصویب و )3(ماده 
  .یابد می

در سامانه ارایه جهت انجام فعالیت کارگزاري تقاضاي خود را توانند  ها و دستگاههاي متقاضی می سازماننهادها،  :1تبصره
  .نمایند

 هاي دستگاه و سازمانها نهادها، از شده دریافت دبیرخانه کارگروه موظف است، گزارش کاملی از مستندات :2تبصره
  . متقاضی کارگزاري را تهیه و جهت انتخاب نهایی، به کارگروه ارائه نماید

  .استبالمانع تمدید این مدت  و باشد سال مییک مدت زمان اعتبار کارگزاران  :3تبصره
  

 کارگزاران انواع) 5ماده 
  :دنشو میانتخاب  زیرشرح به  اي همنطق -تخصصی بحوزه  - الفدو روش  اساس بر کارگزاران

کاالها و خدمات دانش بنیان مصوب تخصصی  هاي حوزهکارگزاران بر مبناي  در این روش، :تخصصی حوزه -الف
  . شوند کارگروه انتخاب می

  . شوند میفعالیت شرکتها انتخاب استقرار و کارگزاران بر مبناي محل اصلی  در این روش، :اي منطقه - ب
  

  بنیان دانشي صالحیت شرکتهاتشخیص کمیته : سومفصل 
   تشخیص صالحیت اعضاي کمیته ) 6ماده 

اي با عنوان  کارگزاران موظفند کمیتههر یک از ، استفاده از مزایاي قانون متقاضی يبه منظور تشخیص صالحیت شرکتها
آشنا با مسایل حوزه شامل صاحبنظران حوزه تخصصی مربوط و افراد  ،وعض 5 حداقل مرکب از »تشخیص صالحیتکمیته «

کمیته تشخیص «اعضاي اسامی . تشکیل دهند صنعتی و اقتصادي فعالیتهاي فناوري،سازي  تجاريداراي تجربه ها و  شرکت
 .شود تعیین میکارگروه نهایی توسط تأیید از سوي کارگزار و به دو طریق انتخاب توسط کارگروه و نیز پیشنهاد » صالحیت

 . باشد می] یا مقام مشابه[معاون توسعه فناوري  یا رییس نهاد کارگزارکمیته بر عهده این ریاست 
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  .باشد می سال یک» کمیته تشخیص صالحیت« اعضاي عضویت اعتبار مدت :1 تبصره
صالحیت دسترسی باید  باشند وذینفع در زمینه شرکت مورد ارزیابی، نباید » کمیته تشخیص صالحیت«عضو افراد  :2 تبصره

  . به اطالعات شرکتها را داشته باشند
  .  شود توسط رییس کمیته صادر میپس از تأیید کارگروه » کمیته تشخیص صالحیت«سایر اعضاي احکام  :3تبصره 
 هاي زیرکمیتهتواند جهت بررسی تخصصی شرکتها و کسب نظرات مشورتی،  می» کمیته تشخیص صالحیت«: 4تبصره 

  .  تخصصی تشکیل دهد
  
  

  کارگزارانامور : مچهار فصل
  کارگزاران وظایف) 7 ماده

نامه تشخیص صالحیت مصوب  مطابق آیینمندي از مزایاي قانون  بهره متقاضی يشرکتها صالحیت اولیه ارزیابی -
 کارگروه

سلط به حوزه و مبکارگیري نیروهاي انسانی امین، مرتبط و داراي سابقه اجرایی در ارزیابی و تعامل با شرکتها  -
  تخصصی مربوط به فعالیت شرکتها 

 شده به دبیرخانه کارگروه ارزیابی يپیشنهاد تأیید یا رد صالحیت شرکتها -

 اند بنیان شناخته شده که قبال دانش ییپیشنهاد لغو صالحیت شرکتها -

  کارگروه دبیرخانه به خاص و اي دوره منظم، گزارشهاي ارائه -
 مرتبط در صورت لزوم  تخصصی مراجع از استعالم -

  ها و فرایندهاي انجام شده  فعالیتمستندسازي  -
 حفظ محرمانگی اطالعات دریافت شده از شرکتها -

 هاي هماهنگی و آموزشی دبیرخانه کارگروه  حضور در برنامه -

گردآوري ، نظیر همکاري با سایر کارگزاران در صورت اعالم نیاز از سوي آنها جهت بررسی صالحیت شرکتها -
 اطالعات، بازدید از شرکتها، حضور در جلسات کارشناسی

  هاي شرکتها در صورت لزوم  همکاري با صندوق نوآوري و شکوفایی و ارائه مشاوره در خصوص طرح -
 عدم ارائه پاسخ مکتوب به شرکتهاي متقاضی در خصوص نتایج ارزیابی صالحیت شرکتها -

   در تشخیص صالحیت شرکتهادخالت ندادن منافع نهادي خود  -
  نامه  فضاي کاري مستقل براي نیروهاي انسانی اجراي موافقتتعیین  -
  نامه  تخصیص بودجه و اعتبار الزم براي اجراي موضوع موافقت -
 سایر موارد مرتبط با امور بررسی شرکتها به دستور کارگروه -
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  .شود هاي متقاضی، به پیشنهاد کارگزار و با تصویب کارگروه انجام می بنیان بودن شرکت تأیید یا رد دانش :تبصره
  

  کارگزاران میان بودن بنیان دانش متقاضی يفرایند و معیارهاي توزیع شرکتها: فصل پنجم
کارگروه پس از اعالم تقاضا از سوي شرکتها و ورود اطالعات مربوطه به سامانه، اطالعات شرکتها توسط دبیرخانه  )8ماده 

قرار گرفته و جهت تأیید نهایی به  کارگروه کارگزاران در اختیار دبیرخانه  نتیجه بررسی. شود به کارگزاران مربوط ارجاع می
   .شود کارگروه ارائه می

کارگروه اعالم دبیرخانه ، به را نداشته باشدرکت ارجاعی تخصصی شکه کارگزار امکان ارزیابی در صورتی : تبصره
  . کند می
  

یا کارگزاران، بر مبناي میزان توان تخصصی آنها، بنیان بودن به کارگزار  دانش ، جهت بررسیمتقاضی يشرکتها )9ماده 
  . شوند ارجاع می

تخصصی مربوط با آنها، کارگزار تخصصی  بنیان بودن که در حوزه متقاضی دانش يشرکتهاآن دسته از  :1تبصره
که محل اصلی فعالیت شرکت در آن منطقه استقرار (اي  منطقهدار توسط کارگروه معین نشده است، به کارگزار  صالحیت

  .شوند ارجاع می) دارد
اي  منطقه، نتیجه نهایی به اطالع کارگزار کارگزارانیا بنیان بودن شرکت توسط کارگزار  در صورت تأیید دانش :2تبصره

  . رسد نیز می) که محل اصلی فعالیت شرکت هم در آن منطقه استقرار دارد(
 دوش میهزینه انجام فرایندهاي ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها، از سوي شرکتهاي متقاضی تأمین بخشی از ) 10ماده

  . شود توسط کارگروه مصوب می ساالنهمیزان آن  که
  

  عملکرد کارگزاراننظارت بر : فصل ششم
. ارزیابی نماید هاي زمانی یکساله دبیرخانه کارگروه موظف است، عملکرد کارگزاران را بطور مداوم و در دوره )11ماده 

عملکرد کارگزاران که توسط کارگروه و سایر معیارهاي مرتبط با  نامه این آیین )3( مادهارزیابی عملکرد بر مبناي معیارهاي 
  .باشد تمدید اعتبار کارگزاران، منوط به داشتن حداقل امتیاز اعالمی توسط کارگروه می. شود گردد، انجام می مصوب می

  
  .رسید کارگروهبه تصویب  ،با اکثریت آرا 20/12/1391در تاریخ تبصره  12ماده و  11در این آیین نامه 


