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معرفی قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان

باسمه تعالی

ست جمهوریامور شرکتها و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریا: تهیه و تنظیم
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فهرست مطالب

معرفی قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان  •
   تاریخچه، ساختار قانون، ساختار اجرا

روش درخواست برای استفاده از حمایت های قانون•
روش ثبت نام، معیارهای ارزیابی، کارگزاران ارزیابی

گستره حمایت از شرکتهای دانش بنیان•
حمایت قانونی و فراقانونی، شرایط هریک
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انمعرفی قانون حمایت از شرکتهای دانش بنی
(تاریخچه، ساختار قانون، ساختار اجرا)



تاریخچه قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان

مسیر تهیه الیحه و تصویب•
قانون تا اجرا

1387: سال پیش بینی اجرا•
(سال نوآوری و شکوفایی)

تصویب نهایی در مجلس •
1389: شورای اسالمی

آبان)آیین نامه اجرایی قانون •
1391)



و قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان
تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

نظور است که به مشرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی شرکتها و مؤسسات دانش بنیان -1ماده 
شامل گسترش و)هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی 

در ( اتشامل طراحی و تولید کاال و خدم)و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه ( کاربرد اختراع و نوآوری
.میشودبه ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیلبا ارزش افزوده فراوانو حوزه فناوری های برتر 

:  ارتند ازحمایتها و تسهیالت قابل اعطاء به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون عب-3ماده 

نزده معافیت از پرداخت مالیات، عوارض،حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پا-الف
سال 

یالت کم تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطاء تسه-ب
بهره یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی 

ان اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکتها و مؤسسات دانش بنی-ج
ه علم موضوع این قانون در محل پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژ

و فناوری 

…-د
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ات  جایگاه کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و موسس
(آیین نامه اجرایی قانون)دانش بنیان و نظارت بر اجرا

قانون و به منظور تدوین حوزه های فعالیتهای دانش بنیـان و معیارهـای  ( ۲)ـ در اجرای مفاد ماده 3ماده

ر رییس تشخیص مصادیق شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، و نظارت بر اجرای این ماده، کارگروهی زیر نظ

: شورا متشکل از اعضای زیر تشکیل می شود

(رییس)الف ـ نماینده رییس شورا 
ب ـ نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ج ـ نماینده معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
د ـ نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هـ ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت
و ـ نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

رییس هیات عامل صندوق-ز
نماینده وزارت جهاد کشاورزی-ح

ط ـ نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات
6
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->: موجود در)اسناد مهم مصوب کارگروه  daneshbonyan.ir آیین نامه ها و قوانین<-

(مصوبات کارگروه

آیین نامه تشخیص صالحیت شرکتها

آیین نامه انتخاب شرکتهای ارزیاب

خدمات دانش بنیان/ شیوه نامه معیارهای کاال

فهرست کاالهای دانش بنیان
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فناوری زیستی . یست غذایی، کشاورزی دامی و گیاهی، صنعتی محیط زیست، ز)1
(فناوری مولکولی

فناوری نانو . (محصوالت و مواد)2

اپتیک و فوتونیک . (مواد، قطعات و سامانه ها)3

مواد پیشرفته . (  پلیمرها، سرامیکها ، فلزات، کامپوزیتها)4

سخت افزارهای رایانه ای، برق قدرت، الکترونیک، کنترل و مخابرات. 5

فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری. 6

تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی. 7

داروهای پیشرفته. 8

وسایل، ملزومات و تجهیزات پزشکی. 9

هوافضا . (پرندهها، ماهوارهها، موشکها)01

انرژیهای نو . 11

تجهیزات و مواد پیشرفته نفت، گاز و پاالیش و پتروشیمی. 21

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها . 31

فهرست کاالها و خدمات دانش بنیان
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10

درخواست برای استفاده از حمایت های قانون
(روش ثبت نام، معیارهای ارزیابی، کارگزاران ارزیابی)



فرآیند تشخیص صالحیت شرکتهای دانش بنیان

بررسی اولیه شرکت  
متقاضی در دبیرخانه  

کارگروه

ارزیابی عمیق و 
تخصصی توسط 

کارگزار

ممیزی و بررسی نهایی
نتایج ارزیابی در کمیته  

تشخیص صالحیت

تصویب یا رد شرکت  
متقاضی در کارگروه 



12شرکت میهن گستران بصیر



یانچگونگی ثبت تقاضا برای قانون دانش بن

13

www.daneshbonyan.ir
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چگونگی ثبت تقاضا برای قانون دانش بنیان
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چگونگی ثبت تقاضا برای قانون دانش بنیان
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علی

خیابان احمدی
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در هر مرحله فراموش 
نشود 
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مجموع این 
موارد باید 

باشد100



34



35

جستجوی هوشمند محصول
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38

در هر مرحله ذخیره  
اطالعات ضروری  

است
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پس از تکمیل اطالعات
خواسته شده در مراحل 

قبلی بطور کامل
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وجود نقص در اطالعات
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تکمیل اطالعات در سامانه

در این قسمت پیام 
های ارسالی توسط 
کارشناسان برای شما
.قابل مشاهده میباشد
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ارزیابی شرکتها

43

تقاضی به بنابر آیین نامه تشخیص صالحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان، شرکت های م
:استفاده از حمایت های قانون می شوندشرایطق زیر حایزیطرسه یکی از 

خدمات دانش بنیان/شرکت های تولیدکننده کاال-1
شرکت های نوپا -2
شرکت های صنعتی دارای فعالیت دانش بنیان-3

اولویت ارزیابی شرکتها

شرکتهای  
تولیدی

شرکتهای  
نوپا

شرکتهای  
صنعتی



44

ارزیابی شرکتهای دانش بنیان

توسط  
مشاور فنی

دانش فنی بررسی)« فنی»بخش -1
(محصول و نوآوری فناورانه شرکت

بررسی میزان فروش« مالی»بخش -2

دانش بنیانمحصول

سر ارزیاب

توسط  
کارشناس 
حسابداری

بخش سیستمی-3

س اخذ نظر خبرگی کارشنا
یل حسابداری و فنی و تکم

فرمهای ارزیابی

تکمیل ارزیابی شرکت

تعامل با کارشناس حسابداری و فنی و تبیین شاخصهای ارزیابی برای آنها•
بازدید از شرکت متقاضی و اخذ اطالعات و نظر خبرگی کارشناسان حسابداری و فنی•
تکمیل فرمهای ارزیابی و تکمیل پرونده شرکت متقاضی•
ارائه پرونده شرکت به دبیرخانه کارگروه و تعیین وضعیت نهایی شرکت•



حوزه فعالیت شرکتها

محصول 
بنیاندانش

خدمات تخصصی تعمیر و نگهداری

تولیدو فروش 
خدمت/کاال

یا «دانش  فنی و فناوری»
«خدمات طراحی مهندسی»

 تنها الزم « خدمات طراحی مهندسی»یا «دانش  فنی و فناوری»خدمات تخصصی تعمیر و نگهداری الزاما باید برای محصوالت دانش بنیان تولیدی شرکت باشد ولی

.  باشدبنیان خدمات دانش/مرتبط با فهرست کاالهااست 



شوند؟بنیان تایید میچه کاال یا خدماتی از شرکت بعنوان محصول دانش

.دخدمات دانش بنیان باش/که در فهرست کاالکاالی در حال تولید یا حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی -1

شرکتتوسطکاالهای مرتبط با فهرست دانش بنیان تولید شدهروی خدمات تخصصی تعمیر و نگهداری -2

آن اسنناد  که شرکت برایمرتبط با فهرست دانش بنیان«خدمات طراحی مهندسی»یا «دانش  فنی و فناوری»-3

.فروش هم داشته باشد

 اشندنمونه آزمایشگاهی ساخته باشند، لزوما باید قصد تولید و فروش محصول را داشته بدر حد محصوالتیشرکتهایی که  .

46



پذیرش محصول خارج از لیست 

اگر محصولی در لیست نباشد اما از نظر فناوری در حد و اندازه فهرست•

باید دارای شرط سطح فناوری محصوالت دانش بنیاندانش بنیان باشد

:باشد

فرم  تکمیل)پیشنهاد اضافه شدن به فهرست کاال وخدمات دانش بنیان•

(مربوطه توسط شرکت متقاضی

بررسی توسط تیم کارشناسی ارزیابی•

47



اییدشرایط کاالها و خدمات دانش بنیان مورد ت-1ماده 

هافزودمنجر به ایجاد بخش عمده ارزش. 2
محصول

هدفمند و R&Dنیاز به . 3
مداوم

به سختی قابل کپی برداری بوده . 1

انش فنی کاالها و خدمات باید در حوزه فناوری های باال یا متوسط به باال بوده به این معنا که د: سطح فناوری1-1
:طراحی و تولید نمونه ی آزمایشگاهی یا صنعتی محصول به دلیل پیچیدگی فنی

حد نمونه  کاالهای ارایه شده،  باید در حال تولید بوده یا حداقل در: مرحله تولید1-2
باید دارای ساخته شده باشند، همچنین خدمات،(  با قابلیت بررسی فنی)آزمایشگاهی 

.  اسناد فروش باشند



شاخصهای ارزیابی شرکتهای تولیدی

خصوصی بودن-1

ماه6وجود سه نفر با سابقه بیمه حداقل -2

ده آنها مبتننی بنر   دانش فنی طراحی یا توسعه کاالی دانش بنیان، یا تغییر اساسی فرایند تولیدِ پیچی-3

تحقیق و توسعه

.باشدفهرست دانش بنیان از کل درآمد شرکت، ناشی از فروش محصوالت 4-50٪

شرط تخصص کارکنان-5

منطق اساسی تکمیل فرم ارزیابی

رجوع به  
اسناد 

بازدید
، مالی  نظر خبرگی کارشناسان فنی

وکارشناس ارزیابی



شاخصهای ارزیابی شرکتهای تولیدی

:خصوصی بودن
به استفاده صرفا شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی قادرقانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان،1مطابق با ماده

.میگرددلذا شاخص مزبور از طریق مستندات و مراجع مربوط بررسی. از حمایتهای پیش بینی شده می باشد

:ماه6وجود سه نفر با سابقه بیمه 

.نفر از کارکنان تمام وقت شرکت الزامی است( 3)ماه اخیر، سابقه بیمه پرداختی برای حداقل ( 6)برای حداقل 

منطق اساسی تکمیل فرم ارزیابی

رجوع به  
اسناد 

بازدید
، مالی  نظر خبرگی کارشناسان فنی

وکارشناس ارزیابی



ولبررسی سطح دانش فنی شرکت روی محص

تایید

تایید

تایید

عدم تایید

دانش فنی از طریق مهندسی معکوس  

دانش فنی از طریق انتقال فناوری 

کاری  دانش فنی در سطح مونتاژ یا صرفا کپی

دانش فنی از طریق تحقیق و توسعه داخلی   

3-1 ها و خدمات یا یک زیر  دانش فنی طراحی کاال»شرکت باید : دانش فنی مبتنی بر تحقیق و توسعهتسلط بر

روط به پیچیده  را مش« دانش فنی طراحی و اجرای فرآیند تولید کاال و خدمات»یا « سیستم اصلی کاال و خدمات

.  ، کسب کرده و داشته باشد(1)بودن این فرآیند تولید، براساس تحقیق و توسعه و مطابق با پیوست 

راد اصلی  در مورد شرکتهای زایشی و انشعابی از دانشگاهها و مراکز پژوهشی و شرکتها، در صورتی که فعالیت های تحقیق و توسعه توسط اف-تبصره

شرکت متقاضی، قبال در مجموعه مادر انجام شده باشد، معیارهای دانش فنی و تحقیق و توسعه مورد قبول خواهد بود



انتعیین میزان فروش محصوالت دانش بنی

:از دو طریق زیر انجام می شود

«بان آناظهارنامه و اسناد مالی پشتی»محاسبه فروش هر محصول براساس ( الف

اس فروش واقعی مورد تایید کارشن»محاسبه فروش هر محصول براساس ( ب

«(خارج اظهارنامه/داخل)مالی طبق اسناد معتبر 

خودفروشقانونی،الزاموقراردادبودنمحرمانهدلیلبهشرکتکهصورتیدر

.شوداعالماست،نکردهذکراظهارنامهدررا

52



شرط دارا بودن مدرک کارشناسی برای کارکنان اصلی شرکت

53

اندازه شرکت
با حداقل مدركاصلینسبت کارکنان بخش های 

کارشناسی، به کل کارکنان بخش های اصلی
نفر نیروی 50دارای کمتر از )شرکتهای کوچک و متوسط 

(انسانی
درصد30

درصد۲0(نفر نیروی انسانی50دارای بیشتر از )شرکتهای بزرگ 

رکت نیازی به بیمه بودن فرد در شرکت وجود ندارد و تایید کارگزار بنرای فعالینت فنرد در شن    •

.نمایدکفایت می



فعالیت های اصلی و پشتیبانی در شرکت ها
اصلیفعالیت

برنامه ریزی راهبردی : فعالیت های مدیریت ارشد از جمله. 1
برنامه ریزی تولید و مدیریت پروژه . ۲
عملیات تولید و پردازش ورودی ها به منظور تبدیل به . 3

محصول 
رزیابی شناسایی، مذاکره و ا: از جمله)ارتباط با تامین کنندگان . 4

(  تامین کنندگان و تدوین برنامه های خرید
بازاریابی برای فروش، اخذ پروژه ها، انجام مذاکرات و . 5

برنامه ریزی مشتریان  
ترل  تست، کناولیه، تحقیق و توسعه و آزمایش، ساخت نمونه . 6

کیفیت 
تامین مالی و جذب سرمایه برای طرحها . 7
و مطالعات امکان سنجی  ارزیابی . 8
خدمات آموزشی به و ارائه تخصصی پس از فروش خدمات . 9

مشتریان  
ذاری، فناوری از جمله ارزیابی، پیش بینی، قیمت گمدیریت . 10

فناوری   انتقال و تجاری سازی 

فعالیت پشتیبانی

جذب، آموزش، پاداش و ارتقاء : منابع انسانی، از جمله. 1
مالی و حسابداری . ۲
و نگهداری عمومی و امور و تعمیرات حراست و نگهبانی . 3

خدماتی از جمله نظافت، آبدارخانه 
فناوری اطالعات و پشتیبانی شبکه  . 4
انبار و کنترل موجودی  . 5
حقوقی  و امور روابط عمومی و تبلیغات عمومی . 6
کارپردازی و خرید تجهیزات و مواد اولیه و ملزومات اداری . 7
گمرکی و بازرگانی خدمات . 8
که توزیع محصوالت و سازمان دهی شبوبندیانجام بسته . 9

توزیع 
، از مربوط به سالمت، ایمنی و محیط زیستفعالیتهای . 10

سک ارزیابی اثرات زیست محیطی محصوالت، ارزیابی ری: جمله
های آینده و رسیدگی به شکایات  

که  دانش از جمله مستند سازی دانش، ایجاد شبمدیریت . 11
.  های دانشی برای خلق و اشاعه دانش



نوپاارزیابی شرکتهای 

خصوصی بودن  -1

وولیدتهدفبا)آزمایشگاهینمونهحددرحداقلراتاییدمورد«دانش بنیانخدماتوکاالها»-2
.نمایدارایهوساخته(1)مادهمعیارهایهمهبودندارابهمشروطو(فروش

.باشدگذشتهشرکتتاسیسزمانازسال(3)حداکثر-3

وزهحدرآنها،ازنفریکحداقلکهبودهوقتپارهانسانینیروینفر(2)حداقلدارایشرکت-4
.باشدمتخصصشرکت،دانش بنیانخدماتوکاال
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بنیاندارای فعالیت دانشصنعتیارزیابی شرکتهای 

56

-2-5،-1-5بندهایشرایطازیکیبودندارابا(بودنخصوصیبهمشروط)متقاضیشرکتهای
:شوندمیتاییددانش بنیان،فعالیتدارایصنعتیشرکتبصورت،3-5و
(استدهشذکرشرکتمالیاتیاظهارنامهدرکه)گذشتهمالیسالیکدرشرکتدرآمد-5-1

میلیون3000حداقل،(1)مادهمعیارهایهمهدارایدانش بنیانخدماتوکاالهافروشازناشی
.باشدشرکتگذشتهمالیسالدرآمدازدرصد(10)ازبیشهمزمانوبودهریال

تمام وقتکارکنانازنفر(3)حداقلبرایپرداختیبیمهسابقهاخیر،ماه(6)برای-1تبصره
.شودارائهشرکت

،شرکت هاازمنشعبشرکت هایو«مهندسیطراحییاتوسعهوتحقیقواحد»-2تبصره
شود،بتثحقوقیمستقلشرکتیکصورتبهچنانچهپژوهشی،وعلمیمراکزیاموسسات
.شودانجامآن هارویارزیابیفرآیندونمودهنامثبتسامانهدرمستقالمی تواند



بنیاندارای فعالیت دانشصنعتیارزیابی شرکتهای 

57

اتیمالیاظهارنامهدرکه)شرکتگذشتهمالیسالیکدرآمدازدرصد(50)حداقل-5-2
واکاالهفهرستدرلزوماکه)خدماتوکاالهافروشمحلاز،(استشدهذکرشرکت
فرآیندهاییاتجهیزاتازاستفادهبا(نداردرا1مادهمعیارهایونبودهدانش بنیانخدمات

.باشد،(1)مادهمعیارهایهمهحائز

کارکنانازنفر(3)حداقلبرایپرداختیبیمهسابقهاخیر،ماه(6)حداقلبرای-تبصره
.شودارائهشرکتتمام وقت



بنیاندارای فعالیت دانشصنعتیارزیابی شرکتهای 

نمونهحددرحداقل(1)مادهمعیارهایهمهحائزفرآیندهاییاتجهیزاتساخت-5-3
که)تخدماوکاالهاتولیدبهآنازاستفادهباداردقصدشرکتکهآزمایشگاهی،

(نداردرا1مادهمعیارهایونبودهدانش بنیانخدماتوکاالهافهرستدرلزوما
.بپردازد

قلحدادارایشرکتوباشدگذشتهشرکتتاسیسزمانازسال(3)حداکثر-تبصره
.اشدبمتخصصآنهاازنفریکحداقلکهبودهوقتپارهانسانینیروینفر،(2)
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ضوابط اجرایی

ووپاندانش بنیان،خدماتوکاالهاتولیدکننده)نامهآییناینموضوعشرکتهای •
نظرموردحمایت هایمشمولسال(2)مدتبرای(دانش بنیانفعالیتدارایصنعتی

ویابیارزنامهآییننظرموردمعیارهایتداومبهمنوطزماناینتمدید.می باشدقانون
.استدانش بنیانموسساتوشرکت هاتشخیص

ویارزیابنامهآیینمعیارهایبودندارابرعالوهتمدید،صورتدرنوپاشرکتهای•
.ندباشمالیاتیاظهارنامهدارایباید،دانش بنیانموسساتوشرکت هاتشخیص

.  نمی باشندهای مالیاتیمشمول معافیت«  شرکتهای صنعتی دارای فعالیت دانش بنیان»•

مرحلهدربایدباشد،گذشتهسال(3)ازبیشآنهاتاسیستاریخازکهشرکت هاییهمه•
.باشندمالیاتیاظهارنامهدارایتقاضا،ارائه
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گزارش عملکرد دبیرخانه کارگروه

60

95/02/05آمار وضعیت شرکتها

11661 ثبت نام در سامانه

5۲3۲ تکمیل ثبت نام

۲۲ بررسی اولیه

9۲6 عدم کسب شرایط در بررسی اولیه

348 ارزیابی و ممیزی 

۲۲99 تایید نهایی

1413 عدم تایید در مرحله نهایی

۲3۲ در مرحله اصالح اطالعات
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نام کارگزاریردیف

پیشران خدمات فناوری یاسان1

شاشرکت مشاوره مهندسی هفت صنعت پا2

شرکت توسعه سنجش فناوران سلمان3

اطالع افزار آویژه4

5
شرکت مدیریت دانش محور پروژه های  

(مدپا)اقتصادی اندیشه پویا 

ارزیابان فناوری امیر کبیر6

مشاوران نیک پندار شریف7

شرکت آتیه پردازان ظهور شریف8

توسعه بنای هوم9

پارک علم و فناوری استان خوزستان10

درایت ورزان نوین کویر یزد11

پویا پژوه اکسین12

پارک علم و فناوری خراسان جنوبی13

نام کارگزاریردیف

پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی14

شرکت راهبر سیستم دانش15

شرکت مطالعات راهبردی بشرا پژوه شرق16

سنجش و دانش آیریک17

نموسسه کارآفرینی و فناوری امین ایرانیا18

پارک علم و فناوری کرمان19

بنیاد توسعه علوم و فناوری های هوافضا20

موسسه رده بندی ایمنی صنعت ایرانیان21

پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی22

پارک علم و فناوری سمنان23

طراحی و مهندسی پاالیش ساخت24

مهندسی مواد آرای آویسا25

نام کارگزاریردیف

کارآفرینی و فن آوری ایران 26

نوین پژوهان پارسه تارا27

کیفیت سازان سبز28

پارک علم و فناوری استان همدان29

دمدیریت فن آوری یکتا دانش مفی30

31
لیه مهندسین مشاور صنایع وسائط نق

خودرو ایران

مهندسی گسترش سامانه های هیوا32

33
صندوق غیر دولتی پژوهش و فناوری

استان سمنان

مهندسین مشاور رسا34

صندوق پژوهش و فناور کریمه35

مهندسی کاوشگران فیامین گیل36
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گستره حمایت از شرکتهای دانش بنیان
(حمایت قانونی و فراقانونی، شرایط هریک)



( از منظر قانون حمایت)ارزیابی دو مرحله ای شرکت ها

کلیت
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(95/01/23)گزارش عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی

:آمار طرح های ورودی و خروجی شرکتهای دانش بنیان

ن  میلیو)مبلغ حمایتی
(ریال

طرح های مردود و  
انصرافی

تعداد طرح  
های مصوب

طرح های تعیین  
تکلیف شده

های ارایه  کل طرح
شده به صندوق

581955۲ 547 900 1447 18۲6
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(1394بهمن ماه)آمار طرح های مصوب به تفکیک نوع خدمت 

(المیلیون ری)مبلغ  مصوب  تعداد خدمت مصوب ردیف

279535 341 (میلون ریال1000معادل و کمتراز )قرض الحسنه 1

382353 149 (میلون ریال1000از بیش)قرض الحسنه 2

408487 55 قبل از تولید صنعتی 3

2898983 110 تولید صنعتی 4

1127268 138 سرمایه در گردش 5

114668 34 ضمانت نامه 6

247258 68 لیزینگ 7

11000 22
دهنده خدمات تجاری سازی به شرکت های ارایه

شرکت های دانش بنیان 8

- - مشارکت 9

5469552 917 *جمع کل

.پانزده طرح مصوب دارای دو خدمت تصویب شده میباشد*
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حمایت های مالیاتی



67



گزارش عملکرد حمایت های مالیاتی
تا پایان مهرماه

(ریال)مبلغ حمایتی تعداد شرکت سال مالی ردیف

60.000.000.000 40 139۲ 1

600.000.000.000حدود 4۲۲ 1393 ۲



حمایت های گمرکی

69
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حمایت های گمرکی

...راهنما، شیوه نامه، فرم ها و



آمار عملکرد گمرك تا پایان مهرماه

مبلغ کل 
حمایتی

(ریال)

پرونده های در 
حال ارزیابی

تعداد شرکت 
های انصراف 

داده

شرکت تعداد
ههای تایید نشد

تعداد شرکت 
های استفاده 

از  کننده
معافیت

ت تعدادکل شرک
های ارزیابی  

شده

۲.500.000.000 13 8 ۲7 60 114
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حمایت از صادرات شرکت های دانش بنیان
طرح شناسایی کاالهای دانش بنیان دارای قابلیت صادرات

شرایط شرکت کنندگان در طرح شناسایی کاالهای دانش بنیان دارای قابلیت صادرات

 ثبت شده( شرکت)دارای شخصیت حقوقی

دارای سابقه فروش یا قرارداد فروش به مشتریان داخلی یا خارجی در خصوص محصوالت یا خدمات معرفی شده
شرایط محصوالت قابل شرکت در طرح

 مرتبط با یکی از حوزه های برق،الکترونیک وکامپیوتر

قابلیت تعریف بصورت یک محصول ویا خدمت مشخص

 نبع تغذیه یل مانند یک اسیالتور یا م)یا یک زیرمجموعه( مانند یک فرستنده گیرنده تلویزیونی)محصوالت می توانند شامل یک مجموعه کامل

.باشند( مانند یک سنسور یا فیلتر )یا حتی بصورت المان یا قطعه ( یک کارت دیجیتال

محصول باید دارای مشخصات کامل فنی و در صورت نیاز گزارش تست الزم باشند

محصوالت دارای استاندارد داخلی و یا خارجی یا دارای تاییدیه کاربر معتبر، در اولویت انتخاب قرار دارند.



حمایت از صادرات شرکت های دانش بنیان

www.tesc.ir:دانش بنیانمحصوالتصادراتیکریدورسایتاینترنتیآدرس

63103115الی63103113تلفن هایشماره

http://www.tesc.ir/


1394آمار عملکرد کریدور صادراتی تا پایان سال

مبلغ پرداختی
(ریال)

تعداد درخواست  
های مورد حمایت

تعداد درخواست  
های تاییدشده

تعداد درخواست  
های ارایه شده شرکت هاتعداد

۲1000000000 305 466 736 189



طرح لیزینگ کاالهای دانش بنیان



گزارش عملکرد حمایتی لیزینگ
(94سال)

مبلغ رد شده در 
کمیته صندوق  

نواوری و 
(ریال)شکوفایی

تعداد 
تقاضاهای رد  

شده

مبلغ مورد تصویب
(ریال)

تعداد تقاضاهای
تصویب شده

مورد  کل مبلغ
(ریال)تقاضا

تعداد کل  
پرونده ها

11500000000 ۲4 ۲9100000000 74 86600000000 191

های باقیمانده نیز در مراحل مختلف ارزیابی می باشدتعداد پرونده



تسهیالت نظام وظیفه تخصصی
(برترِ فنّاوردانش آموختگان)



تسهیالت نظام وظیفه تخصصی
(برترِ فنّاوردانش آموختگان)



صصی تسهیالت نظام وظیفه تخنکات دانش بنیان 
(برترِ فنّاوردانش آموختگان)

 پذیرش متقاضی تنها از بین شرکت های دانش بنیان تایید شده در سامانهdaneshbonyan.ir

 تکمیل کاربرگ معرفی نامه از شرکت دانش بنیان به همراه مهر و امضای مدیر عامل

تکمیل کاربرگ ارائه فعالیتهای فرد متقاضی از شرکت دانش بنیان به همراه مهر و امضای مدیر عامل

 ارائه آخرین اظهارنامه مالیاتی توسط شرکت دانش بنیان در سامانهdaneshbonyan.ir

دارا بودن فروش بر مبنای آخرین اظهارنامه مالیاتی

شش ماه اخیردارا بودن سابقه بیمه بر اساس فهرست بیمه شرکت در

کاربرگ مندرج در پایین 
صفحه وب



تعداد وضعیت شرکتها ردیف

245 تعداد کل تقاضا 1

171 تکمیل ثبت نام 2

2 بررسی اولیه 3

4 نقص کامل اطالعات 4

33 نقص مدارك دانش بنیان 5

7 عدم تایید مدارك دانش بنیان 6

36 تایید نهایی 7

30 عدم تایید نهایی 8

15 منتظر جلسه 9

یفهآمار عملکرد مربوط به تسهیالت نظام وظ
اردیبهشت ماه25



شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

بهره مندی از تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی
هره مندی از کلیه حمایت های قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان
تخفیف های مالیاتی
تسهیالت لیزینگی خرید تجهیزات و مواد آزمایشگاهی
تخفیف در خرید تسهیالت بیمه

شرط الزم برای استفاده از تسهیالت

  طراحی آزمون
تولید نمونه اولیه
آماده سازی نمونه آزمون
کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی
آنالیز نمونه
تعمیرونگهداری
تولید نرم افزارهای آزمایشگاهی

مزایای پیوستن به شبکه آزمایشگاهی



فهرست مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی

 شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر
 سوینشرکت گسترش دانش
(مپصا)شرکت مدریت پروژه ای صنعتی ابدال
شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو
شرکت زیست سپر انسانی شیوا
(توان)موسسه تحقیقاتی و آموزشی نور
شرکت سیاالت حفاری پارس
شرکت کاوشگران طبیعت پاک
شرکت تروند زعفران قاین



خدمات آزمایشگاهیتخفیف برای استفاده از 

شرکتهای دانش بنیان برای استفاده از خدمات شبکه •
درصدی 50آزمایشگاهی فناوری های راهبردی مشمول تخفیف 

.  می باشند

راهنمای تصویری 
فرایند
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سایت های مهم
Daneshbonyan.ir

nsfund.ir

Bmn.ir

Soraya.bmn.ir

Techmart.ir

tech-chi.ir

tesc.ir

labsnet.ir

نیانکارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانش ب

صندوق نوآوری و شکوفایی

بنیاد ملی نخبگان

سامانه ثریا

فن بازار ملی ایران

رکت خدمات فـنـاوری تکـچی

کریدور خدمات صادرات محصوالت دانش بنیان

شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

83533330، 83533230، 83533130، 83533030: مرکز مشاوره 
Info@daneshbonyan.ir ایمیل مرکز مشاوره



تکیه بر شرکت های دانش بنیان و 
پارك های علم و فناوری ضروری و  

.اشتغال آفرین است
ر  بیانات مقام معظم رهبری در دیدار رییس جمهو

و اعضای هیات دولت
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با تشکر

خدایا چنان کن سرانجام کار
ارتو خوشنود باشی و ما رستگ


