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 «بسمه تعالی»

 مقدمه : 

پیشرفت اقتصادی کشور و استان توانمند قزوین  تنها در گرو سرمایه گذاری در تولید و صادرات دانش بنیان  

 قرار دارد. 

نسبت باالی جمعیت دانشجو  ، استان در دانشجو نفر 119111 و عالی دانشگاه و مرکز آموزش 67به فعالیت  توجه با

 تهران، توجه ویژه به  در مستقر مرجع دانشگاهی و علمی مراکز به نزدیکی همینطور و فارغ التحصیل در قزوین و

 است. قزوین استان اقتصادی توسعه های مزیت و ها فرصت از یکی بنیان دانش اقتصاد

 همان یا  ایران نور چشمه»  یعنی آسیا غرب منطقه علمی های پروژه بزرگترین از یکی تاسیس با این بر عالوه

تنها دانشگاه بین المللی  وجود و ،  بنیادی های دانش پژوهشگاه تاسیس طور همین و قزوین در «ملی شتابگر

قزوین        موجود ، پژوهشی و تحقیقات  علمی کشور یعنی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( و سایر مراکز

 .شود می تبدیل برتر خاورمیانه تکنولوژی و دانش مرکز بزرگترین به می تواند 

 مبنای با توجه به ضرورت های جهانی توجه به علم و فناوری در توسعه اقتصادی و ثروت آفرینی و بر بنابراین

 و مهم های اولویت از یکی قزوین، استانداری«  گذاری سرمایه از حمایت و اداره کل جذب »اعالمی های سیاست

 .بود خواهد بنیان دانش تولیدات به ویژه توجه قزوین استان توسعه راهبردی

 همینطور و بنیان استان  دانش تولید و صادرات از استان بنا  دارد با حمایت ویژه  بر همین اساس،  مدیریت

 ارزان تسهیالت معرفی و ارایه از اعم  گوناگونی های شیوه به مختلف های زمینه در گوناگون ابتکارات و اختراعات

 صنعتی تسهیل ،  تولید خط اندازی راه دیگر عوامل جهتو  زمین تحویل  ، گمرکی و مالیاتی های معافیت قیمت ،

که از طریق دستگاه های تخصصی  ... و  گذاران سرمایه و نوآوران بین ارتباط ایجاد به کمک سازی، تجاری و سازی

 ، پارک های علم و فناوری ، مراکز رشد دانشگاهها و همینطور مرکز خدمات سرمایه گذاری استان انجام می شود ،

 خود را در توسعه پایدار ایران اسالمی ایفاء نماید. نقش

 1395تیر ماه 
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 مقدمه: 

ها و اختراعات مصوب هیئت  سازی نوآوری بنیان و تجاری ها و موسسات دانش نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ( آیین3بر اساس ماده )  

بنیان به  ها و موسسات دانش نامه حاضر جهت تشخیص شرکت ، آئین16/8/16هـ مورخ 01563/ت606141محترم وزیران به شماره 

 رسید. « بنیان و نظارت بر اجرا ها و موسسات دانش خیص صالحیت شرکتکارگروه ارزیابی و تش»تصویب 

   

  تعاریف -1ماده

ها را در داخل کشور به اتمام رسانده  ای که بصورت خصوصی یا تعاونی تمامی مراحل قانونی ثبت شرکت شرکت یا مؤسسه شرکت: -6

 باشد.

محور، تحقق  افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش به منظور هم یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که شرکت بنیان: شرکت دانش-1

سازی نتایج تحقیق و توسعه )شامل طراحی و تولید کاال و  اهداف علمی و اقتصادی )شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری( و تجاری

 شود. می افزارهای مربوط تشکیلبرتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم  های خدمات( در حوزه فناوری

 ( درصد از مالکیت آنها متعلق54ها و موسساتی که بیش از پنجاه ) های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکت شرکت

 های این قانون نیستند.  های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مشمول حمایت به شرکت

 های متقاضی، جهت بررسی در آن وارد می شود. ه الکترونیکی متمرکزی است که اطالعات شرکتدرگا سامانه: -3

نامه اجرایی  ( آیین3موضوع ماده)« بنیان و نظارت بر اجرا ها و موسسات دانش ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت»کارگروه  کارگروه: -0

  «ها و اختراعات زی نوآوریسا بنیان و تجاری ها و موسسات دانش قانون حمایت از شرکت»

های برتر و با ارزش افزوه فراوان بوده و با تصویب کارگروه در  کاالها و خدماتی که مبتنی بر فناوری بنیان: کاالها و خدمات دانش -5

 بنیان محسوب می شود. های کاالها و خدمات دانش فهرست حوزه

مندِ تقاضامحور جهت افزایش ذخایر  های خالق و ابتکاری است که بر اساس یک روش اصولی و نظام مجموعه فعالیت تحقیق و توسعه:-1

 پذیرد.  دانش و استفاده از آن ذخایر برای کاربردهای جدید صورت می

یت شرکتها و موسسات شود که به منظور تشخیص صالح به آن دسته از نهادها، سازمانها و دستگاههایی اطالق می کارگزاران:-7

 شوند.  بنیان توسط کارگروه انتخاب می دانش

  «بنیان دانش های شرکت»های تشخیص  شاخص -2ماده   

های متقاضی باید عالوه  شوند. شرکت های عمومی و اختصاصی تقسیم می بنیان، به دو دسته شاخص های تشخیص شرکتهای دانش شاخص

    های اختصاصی را نیز احراز نمایند. در یکی از سه دسته شاخصشده   های عمومی، شرایط مشخص بر شاخص

 های عمومی شاخص -1

  حداقل دو سوم از اعضای هیأت مدیره شرکت، حداقل دو مورد از شرایط ذیل را احراز کنند:-6-6

  .حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند -1-1-1 

 .باشند داشته [2]مدیریتی و یا سابقه [1]شرکت حوزه فعالیتسال سابقه فعالیت کاری یا علمی در  3حداقل 2-1-1- 

المللی مرتبط با حوزه کاری شرکت  بین یا یک اختراع [3]شده ارزیابی شده داخلی دارای حداقل یک اختراع ثبت 3-1-1- 

 .[4]   باشند

بنیان )شامل خدمات  ه شرکت، ناشی از فروش فناوری، کاال و یا خدمات دانشگذشت مالی سال یک در شرکت درآمد از نیمی حداقل -6-1

بنیان( آن شرکت از طریق قرارداد  بنیان و خدمات تخصصی دانش تحقیق و توسعه و طراحی مهندسی مرتبط با فهرست کاالهای دانش

 باشد. 

ستند، در صورتی که دارای تولید پایلوت موفق باشند، و بنیان خود ه سازی اولین کاالی دانش هایی که در مرحله تجاری شرکتتبصره: 

المللی کسب کرده باشند، و دارای بازار مطمئن و یا اعالم نیاز معتبر همراه با قرارداد  صالح داخلی یا بین استانداردهای الزم را از مراجع ذی

 مستثنی هستند.  1-6تولید کاال باشند، از رعایت بند 

http://daneshbonyan.ir/SitePages/_آئیننامه%20تشخیص%20و%20پیوستهای%20آن.aspx#_ftn1
http://daneshbonyan.ir/SitePages/_آئیننامه%20تشخیص%20و%20پیوستهای%20آن.aspx#_ftn2
http://daneshbonyan.ir/SitePages/_آئیننامه%20تشخیص%20و%20پیوستهای%20آن.aspx#_ftn3
http://daneshbonyan.ir/SitePages/_آئیننامه%20تشخیص%20و%20پیوستهای%20آن.aspx#_ftn4


 ماه باشد. 1حداقل ، وقت شرکت نفر از کارکنان تمام 3برای حداقل  سابقه بیمه پرداختی-6-3

ها، مالیات، بیمه و...(، طبق  هایی که در عمل به تعهدات خود دارای سابقه سوء هستند )تسهیالت، حمایت پرونده شرکتتبصره: 

  دستورالعمل پیوست بررسی خواهد شد.

  اختصاصی های شاخص -2

 : های زیر نیز باشد بندی های عمومی، واجد کلیه شرایط اختصاصی در یکی از دسته بر دارا بودن شاخص  شرکت متقاضی باید عالوه

 بنیان های تولیدکننده کاالهای دانش شرکت-2-1

( سال 1باشد که در ) مصوب کارگروه« بنیان فهرست کاالهای دانش»باید تولیدکننده کاال یا کاالهای دانش بنیان مطابق   شرکت-1-6-6

ذشته آنها را در قالب کاالهای جدید یا ارتقاء یافته عرضه کرده و دانش فنی آن را بواسطه انتقال یا ایجاد دانش فنی، از طریق گ

 سازی کرده باشد. های تحقیق و توسعه، نهادینه و بومی فعالیت

ر صورت وجود( یا جهانی بوده و در صورت موجود ها و استانداردهای داخلی )د کاالهای جدید یا ارتقا یافته شرکت، دارای تأییدیهتبصره: 

 صالح را کسب کرده باشد. بردار ذی نبودن استاندارد، تأیید بهره

   
 تولید با مرتبط های بخش در فعال باالترِ و کارشناسی درجه با شرکت غیرپشتیبانی های بخش در وقت تمام انسانی نیروی نسبت -1-6-1

 ( درصد باشد.34کارکنان تمام وقت، حداقل ) بنیان شرکت، به کل های دانشکاال

 شرکت سالیانه فروش درصد( 7) معادل حداقل توسعه و تحقیق کرد هزینه با فعال، توسعه و تحقیق عملکرد دارای شرکت -1-6-3

    .باشد

 های تحقیق و توسعه و خدمات طراحی مهندسی  شرکت -2-2

مصوب کارگروه باشد و « بنیان فهرست کاالهای دانش»مهندسی شرکت، مرتبط با فعالیت تحقیق و توسعه و یا خدمات طراحی  -1-1-6

خروجی تحقیق و توسعه و یا خدمات طراحی مهندسی شرکت، در دو سال گذشته حداقل دو مورد، یا در یک سال گذشته حداقل یک 

  لب قرارداد( باشد.)در قا« تولید و عرضه کاال و خدمت ارتقاء یافته یا جدید»، یا «بهبود فرآیند»مورد 

های مرتبط با  های غیر پشتیبانی شرکت با درجه کارشناسی و باالترِ فعال در بخش وقت در بخش نسبت نیروی انسانی تمام-1-1-1

 ( درصد باشد. 54خدمات تحقیق و توسعه و خدمات طراحی مهندسی شرکت، به کل کارکنان تمام وقت، حداقل )

 . باشد پایلوت یا آزمایشی نمونه تولید دح در حداکثر شرکت تولید -1-1-3

واحد تحقیق و توسعه یا طراحی مهندسی منشعب از یک شرکت صنعتی، چنانچه به صورت یک شرکت مستقل حقوقی ثبت  تبصره:

 .شود -1-1تواند مشمول بخش  شود، می

 بنیان دهنده خدمات تخصصی دانش شرکتهای ارائه-2-3

 .باشد کارگروه مصوب «بنیان دانش خدمات فهرست» مطابق آنها خدمات -1-3-6

 ارائه با مرتبط های بخش در فعال باالتر و کارشناسی درجه با شرکت پشتیبانی غیر های بخش در وقت تمام انسانی نیروی نسبت -1-3-1

 ( درصد باشد. 54) حداقل وقت، تمام کارکنان کل به شرکت، بنیانِ دانش تخصصی خدمات

 درصد( 7) معادل حداقل شرکت، توسط شده ارائه بنیان دانش تخصصی خدمات با مرتبط توسعه و تحقیق های هزینه مجموع -1-3-3

 . باشد شرکت سالیانه درآمد

 ( باشد. 6316بنیان برابر یک میلیارد ریال )به قیمت ثابت سال  حداقل درآمد سالیانه شرکت از خدمات تخصصی دانش-1-3-0

   بنیان داشته باشد.  قرارداد ارائه خدمات تخصصی دانشدر یک سال گذشته حداقل یک -1-3-5

 «بنیان نوپا دانش»های  های تشخیص شرکت شاخص -3ماده

   شود.  نامه تعیین می های پیوست این آیین ، بر اساس شاخص«بنیان نوپا دانش»های  تشخیص شرکت

   فرآیند اجرایی -4ماده 



کند و در مدت زمان  در سامانه، دبیرخانه کارگروه آنها را برای کارگزاران مربوطه ارسال میپس از ورود اطالعات توسط شرکتهای متقاضی  -6

دهد. پس از نهایی شدن  گیرد و به کارگروه )یا کمیته کارشناسی حسب مورد( ارجاع می ها را از آنها تحویل می مشخصی، نتایج بررسی

 عالم می کند.ها، دبیرخانه کارگروه نتیجه را به شرکت متقاضی ا بررسی

بندی شرکت  بنیان محسوب شده و موظف است در این مدت فرآیند رتبه سال شرکت دانش 1در صورت تایید، شرکت متقاضی برای مدت  -1

 بندی مصوب کارگروه به پایان برساند. خود را، بر اساس معیارها و فرایند رتبه

بندی خود را به پایان برساند، و یا در صورت  بنیان بودن، رتبه دانشسال پس از تأیید  1درصورتی که شرکت نتواند در مدت تبصره: 

  شود. بنیان بودن شرکت ملغی می نامه در هر زمان، دانش عدول از شرایط مندرج در این آئین

 کارگروه به تصویب رسید. 61/61/6316پیوست در جلسه مورخ  0تبصره و  5ماده و  0این آیین نامه در 

 کاالها/خدمات دانش بنیانفهرست 

تولید کاالهای دانش بنیان، یکی از معیارهایی است که در فرایند ارزیابی و شناسایی شرکت های دانش بنیان مورد توجه قرار 

 می گیرد و لذا برای این منظور فهرستی از مصادیق کاالها و خدمات دانش بنیان تهیه و مبنای عمل قرار گرفته است.

کاالی دانش بنیان شرکت متقاضی ارزیابی در کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان با در صورتی که 

بنیان قرار نگرفته است،  وجود داشتن معیارهای معرفی شده در فهرست کاال/خدمات دانش بنیان، در دسته کاالهای دانش

سایر محصوالت  "ا وجود ندارد، مسیری تحت عنوانشرکت متقاضی می تواند در دسته هایی که محصوالت آنها در آنج

و در قسمت اطالعات کاال و خدمات انتخاب و فرآیند خود را ادامه دهد تا پس از  "کارتابل ثبت نام خود "را در "پیشنهادی

 بررسی های دقیق، فرآیند بررسی و ارزیابی تکمیل گردد.

 شرکتهای متقاضی حائز اهمیت است :توجه به نکات ذیل جهت تسهیل در امر بررسی و ارزیابی 

را بررسی نموده و محصول مورد نظر « بنیان فهرست کاالها/خدمات دانش»به شرکتهای متقاضی اکیدا توصیه میگردد تا بدقت 

خودداری گردد، چرا که  "سایر محصوالت پیشنهادی "خود را در همین فهرست پیدا نمایند و حتی االمکان از انتخاب مسیر 

 یند نیاز به ارزیابی و کارشناسی دقیق داشته و لذا زمان بر بوده و باعث طوالنی شدن فرایند ارزیابی شرکتها می شود.این فرا

و بارگذاری آن در  "پیشنهاد کاالها و خدمات جدید برای اضافه شدن به فهرست کاالها/خدمات دانش بنیان"تکمیل فرم 

ت و عدم تکمیل یا ناقص بودن فرم مزبور موجب عدم تایید محصول پیشنهادی سامانه برای تکمیل ثبت نام متقاضی الزامی اس

خواهد گردید. اطالعات این فرم باید بصورت دقیق ارائه شود و در صورت عدم صحت یکی از موارد اظهارشده فرایند ارزیابی 

 متوقف شده و شرکت تایید نمی شود.

 

ها و موسسات  آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت" 6مذکور در ماده  کاالها و خدمات دانش بنیان باید دارای ویژگی های

 بوده و مبنای پذیرش، داشتن تمامی شروط زیر است: "بنیان دانش

 * در حوزه فناوری های باال و متوسط به باال باشد؛

ته باشد و برای حفظ * دارای پیچیدگی فنی بوده و تولید آن نیاز به تحقیق و توسعه هدفمند توسط یک تیم فنی خبره داش

 توان رقابتی آن محصول در بازار، تحقیق و توسعه به صورت مداوم انجام شود؛

 * عمده ارزش افزوده آن، ناشی از دانش فنی و نوآوری فناورانه باشد؛

یابی و آیین نامه ارز"متذکر میگردد صرفا تولید یکی از کاالوخدمات دانش بنیان دلیل برتایید کل شرکت نیست. مطابق با 

شرکت متقاضی باید دانش فنی طراحی یا توسعه کاالها/خدمات دانش بنیان، یا  "بنیان ها و موسسات دانش تشخیص شرکت

های تحقیق و توسعه، کسب کرده باشد و سایر  دانش فنی طراحی یا تغییر اساسی فرایند تولیدِ پیچیده آنها را مبتنی بر فعالیت

 بنیان را احراز نماید. ها و موسسات دانش زیابی و تشخیص شرکتمعیارهای مندرج در آیین نامه ار

 



 

 پیوست یک: 

 «بنیان نوپا دانش»های  شاخصهای تشخیص شرکت

  های تشخیص زیر را احراز نمایند: باید همه شاخص« بنیان نوپا دانش»های  شرکت

  .باشد گذشته آن ثبت تاریخ از سال یک حداقل -6

  هیأت مدیره شرکت، حداقل دو مورد از شرایط ذیل را احراز کنند:حداقل دو سوم از اعضای  -1

 حداقل دارای مدرک کارشناسی باشند. -1-6

 داشته باشند. [6]و یا سابقه مدیریتی [5]سال سابقه فعالیت کاری یا علمی در حوزه فعالیت شرکت 6حداقل  -1-1

المللی مرتبط با حوزه کاری شرکت  یا یک اختراع بین [7]شده ارزیابی شده داخلی  دارای حداقل یک اختراع ثبت -1-3

   [8]باشند.

 وقت باشد. انسانی تمامنفر نیروی  1شرکت دارای معادل  -3

بنیان مصوب کارگروه باشد که دانش فنی آن را  بنیان، مطابق فهرست کاالهای دانش باید تولیدکننده کاال یا کاالهای دانش  شرکت -0

امه سازی کرده باشد و یا شرکت دارای برن دانش فنی، از طریق فعالیتهای تحقیق و توسعه نهادینه و بومی بواسطه انتقال یا ایجاد

 بنیان باشد.  دانش طراحی و تولید کاالهای

)چنانچه  [9]های علم و فناوری بنیان، باید به تأیید یکی از مراکز رشد یا پارک برنامه شرکت برای طراحی و تولید کاالی دانش تبصره:

شرکت در همان مرکز رشد یا پارک علم و فناوری مستقر باشد( و یا ستادهای فناوری راهبردی )چنانچه حوزه فعالیت شرکت مرتبط با 

  های راهبردی باشد( برسد. موضوعات یکی از ستادهای فناوری

  شرکت دارای عملکرد تحقیق و توسعه باشد. -5

تواند تمدید  ، دارای اعتبار یک ساله بوده و تنها برای یک دوره یک ساله )مجموعا دو سال( می«بنیان نوپا دانش»تأیید شرکتهای  -تبصره

  شود.

 پیوست دو: 

  های تحقیق و توسعه گیری هزینه فهرست فعالیتها و اندازه

  های تحقیق و توسعه فهرست فعالیت -الف

مند به منظور افزایش انباشت دانش از جمله  عبارتست از انجام هرگونه کار خالق، به طریقی نظام» (:R&D)10][ تحقیق و توسعه ·

در این تعریف، منظور از واژه «. کاربردهای جدید [11]دانش بشری، فرهنگی و اجتماعی و استفاده از این انباشت دانش برای طرح

 جدید در ایران است.  ،«جدید»

· R&D ها و حقایق قابل  )به دنبال کسب آگاهی از منشا پدیده [12]: تحقیق بنیادی ماموریت گراگیرد سه نوع فعالیت را در بر می

مشاهده و با امید به اینکه دانش بوجود آمده در راستای حل مشکالت و شبهات استفاده شود(، تحقیق کاربردی)به دنبال کسب آگاهی 

صله از تحقیقات و تجربه عملی های حا شود( و توسعه تجربی )با استفاده از آگاهی که به سمت اهداف و مقاصد خاص عملی هدایت می

 به دنبال ایجاد یا بهبود محصوالت جدید و خدمات جدید و...(.

تحقیق بنیادی محض، که در آن هدف پیشبرد مرز دانش بدون هدف نیل به فواید اجتماعی و اقتصادی بلند مدت و بدون تالش برای  ·

 شود. محسوب نمی R&Dشود. بعنوان  انجام می  بکارگیری نتایج در حل مشکالت عملی،
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و حل  [13]ای از عنصر تازگی های مرتبط دیگر، در وجود میزان قابل مالحظه با فعالیتR&Dهای معیار اصلی برای تمایز فعالیت ·

ای که برای فرد آشنا با دانش و فنون حوزه، قبال آشکار نبوده است( و یا  )یعنی حل مساله است؛R&Dمشکالت علمی و فنی از طریق

  ایجاد دانش جدید یا استفاده از دانش برای طرح کاربردهای جدید است.

شده است؛ در موارد زیر، محصول شامل کاال و خدمات در قالب چند دسته کلی، ارایه R&Dهای ای از فعالیت  در جدول زیر، خالصه

 باشد و فرآیند تولید نیز، شامل فرآیندهای تولید کاال و خدمات است. می

                           

 معیارها و مصادیق دسته اصلی

   

 های صنعتی فعالیت -1

   

تولید باشد، در این صورت این های صنعتی اگر هدف، بهبود بیشتر محصول یا فرآیند  در فعالیت

اما اگر محصول یا فرآیند تولید یا رهیافت، بطور اساسی تعیین شده است و هدف  است؛  R&D ها فعالیت

ریزی پیش تولید یا ایجاد یک سیستم تولید یا کنترل معمولی، که بدون مشکل  اصلی، توسعه بازار، انجام برنامه

 هستند:R&Dتند. با توجه به معیار اشاره شده، موارد زیرنیس  R&Dها کار کند، باشد این فعالیت

   

 شوند. که برای آزمایشات مختلف محصوالت یا فرآیندهای تولید، ساخته می« [14]ای های اولیه نمونه» -

   

 شوند.  ها انجام می که به منظور کسب تجربه و گردآوری داده« [15]های آزمایشی کارخانه» -

   

های در صورتی که مستلزم انجام طراحی و کار مهندسی بیشتری روی نمونه« [16]تولید آزمایشی» -

 بهبود بیشتر محصول انجام شود. بوده و با هدف [17]اولیه

   

 R&Dهای معمولی،  ولی رفع اشکال معمولی یا با روش است.R&Dدارد،R&Dرفع اشکالی که نیاز به -

 نیست.

   

- «R&Dبرای رفع اشکاالت فنی محصول یا فرآیند تولید جدید یا بطور اساسی بهبود ، که «[18]بازخورد

 شود. یافته، انجام می

   

  نمونه»های آزمایشی پرهزینه که به دلیل ماهیت  های با مقیاس بزرگ و کارخانه های پروژه بخشی از هزینه -

 . است شده صرف آنها، بودن  «[19] اولیه

   

ها و مشخصات فنی  رویه هایی که با هدف تعریف ها و طرح شامل نقشه« [20]کشی طراحی صنعتی و نقشه» -

 شود. و عملیاتی محصوالت یا فرآیندهای تولید جدید یا بطور اساسی بهبود یافته، انجام می

   

سازی استانداردهای فنی محصوالت یا فرآیندهای تولید جدید  تدوین استانداردهای فنی جدید یا اخذ و پیاده -

 است. R&Dبا بطور اساسی بهبود یافته

   

های جدید یا بطور  روی دارو، واکسن یا درمان بر که پیش از اخذ مجوز تولید« [21]های بالینی آزمایش» -

 شود. محسوب میR&Dشود، اساسی بهبود یافته انجام می

   

برای توسعه یک محصول جدید یا بطور اساسی بهبود R&Dانجام مهندسی معکوس در چهارچوب پروژه -

 است.R&Dیافته ،

   

های فنی مرتبط با آن که شامل پیش تولید، تولید صنعتی، توزیع کاال و خدمات فنی  تذکر: تولید و فعالیت

ه از علوم اجتماعی )مانند تحقیق در مورد بازار( هایی که در این ارتباط با استفاد وابسته و بازاریابی و فعالیت

 نیست.R&Dشود، همچنین رفع اشکاالت تجهیزات و فرآیندهای تولید، انجام می
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 افزار توسعه نرم -2

شود که هدف پروژه و اتمام آن، مستلزم یک پیشرفت و رفع  محسوب میR&Dافزاری بعنوان فعالیت توسعه نرم 

مند بوده و در راستای تولید یک محصول یا فرآیند تولید جدید یا بطور  یا فناورانه، بصورتی نظام ابهام علمی و

افزارهای موجود، ایجاد  افزاری )مانند تطبیق نرم های عادی و روتین نرم اساسی بهبود یافته، باشد. فعالیت

ها و ترجمه  یابی سیستم ای موجود، عیبه افزارهای کاربردی با استفاده از روشهای فعلی، پشتیبانی از سیستم نرم

 نیستند. R&Dهای کامپیوتر(،  زبان

   

 های خدماتی فعالیت -3

است که منجر به تولید دانش جدید شده و یا با استفاده از دانش R&Dای های خدماتی، پروژه در فعالیت 

ها، وجود عنصر تازگی  بودن این فعالیت R&D)موجود( کابردهای جدیدی را ابداع کند و مهمترین عامل برای

فنی و هم در حوزه علوم اجتماعی و انسانی،   تواند در حوزه خدماتی هم می R&Dهای  در آنهاست. فعالیت

 باشد. 

   

های علمی و  فعالیت -4

 R&Dفنی مرتبط با 

شود که  محسوب میR&Dکنترل کیفیت، مانند آزمودن و  R&Dهای علمی و فنی مرتبط با در صورتی فعالیت 

 R&Dها اساسا برای اهدافی متفاوت با  انجام شود. اما اگر این فعالیتR&Dهای در راستا و در خدمت فعالیت

    شوند. محسوب نمیR&Dبرنامه ریزی شده باشند 

ها و  برنامه  گذاری )مانند تحلیل های مربوط به سیاست مواردی مانند تست و استانداردسازی، بررسی -§

ها و پردازش و تحلیل آنها و نظایر آن در صورتی که در راستا و یا بعنوان بخشی از  ها(، گردآوری داده سیاست

 نیست.R&D های معمول، ها برای فعالیت است ولی انجام این فعالیتR&Dانجام شود،R&Dهای پروژه

   

است ولی خدمات ثبت اختراع توسط موسسات مختلف  R&D ،R&Dثبت اختراع مرتبط با پروژه های   - §

R& D.نیست 

   

شود. )اما  محسوب میR&Dشود های پژوهشی، انجام می برای بررسی عملی بودن پروژه سنجی که امکان -§

گیری درباره اجرای  های مهندسی پیشنهادی با استفاده از فنون موجود، قبل از تصمیم سنجی پروژه امکان

 نیست.(R&Dپروژه،

   

علوم اجتماعی و  -5

 انسانی

ای از عنصر نو بودن یا رفع ابهامات علمی یا فنی، معیار پذیرش یک پروژه  در این حوزه وجود قابل مالحظه 

های مفهومی، روش شناختی و یا  است. این عنصر ممکن است در هر یک از بخش R&Dبعنوان یک فعالیت

های مرتبطی که دارای ماهیتی معمولی )و بدون نو بودن یا  تجربی پروژه مورد نظر وجود داشته باشد. فعالیت

 ناپذیری از یک حساب کرد که بخش جداییR&Dتوان رفع ابهامات علمی یا فنی( هستند، را فقط زمانی می

های  مثال موارد در زیر حیطه فعالیت ای انجام شوند. باشند یا به منظور کمک به چنین پروژهR&Dپروژه خاص

نیستند: گزارشات تفسیری در مورد اثرات اقتصادی ناشی از تغییر ساختار مالیاتی با R&Dمعمولی بوده و

اسی برای گزینش کارکنان صنعتی و های استاندارد در روانشن های موجود، استفاده از روش استفاده از داده

 آزمودن ناتوانی خواندن در کودکان. 

   

 آموزش و کارورزی -6

ها و سمینارها، مطالعات و دریافت  های تخصصی نیروی انسانی، شرکت در کنفرانس کلیه آموزش- § 

  است.R&Dباشد،R&Dهای که در راستای انجام فعالیت  های تخصصی در صورتی مشاوره

و نظارت R&Dهای های دانشگاهی و غیردانشگاهی دانشجویان دوره دکتری بر روی پروژه پژوهش-§

محسوب R&Dمشخص،R&Dها و مطالعات اساتید در راستای یک پروژه بر این پروژه R&Dاساتید

 شوند. نمی  حسابR&Dهای دانشجویان توسط اساتید، بعنوان  نامه شوند اما خواندن و تصحیح پایان می

   

 کسب دانش فنی و ... -7

که راستای تولید محصوالت جدید یا بطور اساسی بهبود یافته و همچنین فرآیندهای   موارد زیر در صورتی 

  شوند؛ محسوب می R&Dتولید جدید یا بطور اساسی بهبود یافته، باشند بعنوان 

ها و  و دانش فنی از سایر بنگاه [23]و اختراعات ثبت نشده، لیسانس [22]اخذ حق استفاده از اختراعات ثبت شده

   سازی آنها در بنگاه همراه باشد. نهادها در صورتی که با بومی

   

هایی نظیر بازاریابی )از قبیل تغییرات در شکل ظاهری محصوالت( و نوآوری  تذکر: این بند نوآوری در حوزه

 شود.  سازمانی را شامل نمی

http://daneshbonyan.ir/SitePages/_آئیننامه%20تشخیص%20و%20پیوستهای%20آن.aspx#_ftn22
http://daneshbonyan.ir/SitePages/_آئیننامه%20تشخیص%20و%20پیوستهای%20آن.aspx#_ftn23


   

حمایتی   فعالیت -8

R&D 

ای و یا از نوع اداری و دفتری باشد در صورتی  ای و رایانه اگر فعالیتی از نوع علمی و فنی نظیر خدمات کتابخانه 

شود و کارکنان و  محسوب میR&D«فعالیت حمایتی مستقیم»شود،  انجام  R&Dکه منحصرا برای بخش 

فوق عالوه   شوند. اما اگر فعالیت یمحسوب مR&Dهای بعنوان بخشی از کارکنان و هزینه  های این فعالیت هزینه

و نیز فعالیتی   های بنگاه ارایه شود )مانند خدمات کتابخانه مرکزی سازمان(، برای تمامی بخشR&Dبر بخش

انجام  R&Dهای  مانند خدمات حمل و نقل، نگهبانی، تهیه غذا و نظایر آن، که برای پشتیبانی از فعالیت

 ی انجام  محسوب شده و هزینهR&D«غیرمستقیمحمایتی   فعالیت»شود، بعنوان  می

 درنظر گرفته می شوند. R&Dهای )سربار( بعنوان هزینه  ها این فعالیت

 

 

 منابع و مراجع:

(؛ راهنمای فراسکاتی، دستورالعمل یکسان پیشنهادی سازمان همکاری و توسعه اقتصاد 1441)R&Dسازمان توسعه همکاری اقتصادی-6

 (.6380فعالیتهای تحقیق و توسعه تجربی. ترجمه فریبا نیک سیر، تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)اروپا برای ارزیابی 

(؛ راهنمای اسلو ویرایش سوم، رهنمودهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه برای 1445)R&Dسازمان توسعه همکاری اقتصادی- 1

 (.6381یر؛ تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور)های نوآوری؛ ترجمه فریبا نیک س گردآوری و تفسیر داده

(؛ آشنایی با اندازه گیری تحقیق و توسعه براساس راهنمای فراسکاتی؛ دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های 6314علیزاده، پریسا ) -3

 تهران: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی.  نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی؛

 تهران: مرکز آمار ایران.  (؛ نتایج آمارگیری از کارگاه های دارای فعالیت تحقیق و توسعه؛6381ز آمار ایران )مرک -0

5 - OECD (2012); MEASURING R&D IN DEVELOPING COUNTRIES, Annex to the Frascati 

Manual; Paris :OECD.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  توسعه های تحقیق و گیری هزینه اندازه -ب

)مطابق با فهرست فعالیتهای تحقیق و توسعه در پیوست دو( باشد، R&Dهای های زیر در صورتی که در راستای انجام فعالیت هزینه

عالوه بر استفاده در   های صرف شده توسط بنگاه، شوند. همچنین چنانچه بخشی از هزینه محسوب می R&Dهای  بعنوان هزینه

در   های دیگر(، و فعالیت R&Dهای استفاده از آزمایشگاه برای فعالیت  ها نیز صرف شود)بعنوان نمونه، فعالیتدر سایر R&Dهای فعالیت

 محسوب می شوند. R&Dبعنوان هزینه های   شود، می R&Dهای  ها که صرف فعالیت اینصورت تنها بخشی از این هزینه

 

 

 

 



 

 

     

 توضیح اجزاء سرفصل

های  هزینه-1

 جاری

های  هزینه-1-1

 کارکنان
R&D 

از شاغالن محقق یا شاغالن  اعم R&D های نقدی و غیرنقدی به کارکنان کلیه پرداخت-6-6-6

)مانند ارایه دهندگان خدمات علمی و فنی و کارکنان بخش  [24]«فعالیت حمایتی مستقیم»

 پیوست دو. R&Dهای فهرست  اداری(، فعال در حوزه فعالیت

های مربوط به کار یا مزایای شغلی مثل  ها شامل حقوق و دستمزدها و همه هزینه این پرداخت

  مین اجتماعی،های بازنشستگی و تا پرداخت به صندوق  پاداش، استفاده از تعطیالت باحقوق،

 مالیات بر حقوق و غیره است.

فعالیت حمایتی »های سربار شامل پرداخت نقدی و غیرنقدی به شاغالن  هزینه -6-6-1

)مانند بخش خدماتی، حمل و نقل، حفاظت( و هزینه دریافت خدمات از شاغالن « غیرمستقیم

ها مانند  )مانند کتابخانه سازمان یا ادارات مرکزی سازمان( و سایر هزینهR&Dبیرون از بخش

  پیوست دو شود،R&Dهای فهرست  آب، برق، گاز، حمل و نقل و غیره که صرف فعالیت

 باشد. می

های  هزینه-1-2

 مصرفی

های  نمونههزینه ساخت   ها، ای مانند کتاب، اشتراک کتابخانه خریدهای غیرسرمایه  شامل هزینه

های اخذ  هزینه حیوانات آزمایشگاهی و ...(،  ملزومات آزمایشگاهی )مواد شیمیایی،  اولیه،

های تخصصی، دریافت خدمات علمی و فنی )مانند خدمات آزمایشگاهی(  ها، آموزش مشاوره

 پیوست دو، شود.R&Dهای فهرست باشد با این شرط که همه این موارد باید صرف فعالیت می

 ها سایر هزینه-1-3
  پیوست دو. R&Dمطابق با فهرستR&Dهای های ثبت اختراع پروژه هزینه 

 .[25]های صنعتی های ثبت طرح هزینه

های  هزینه-2

 ای سرمایه
R&D 

و زمین  -2-1

 ساختمان

های  ها و کارخانه مکان آزمایشگاه  های آزمایش، های خرید زمین )بعنوان نمونه زمین شامل هزینه

های اصالحات اساسی و  های ساخته یا خریداری شده و همینطور هزینه آزمایشی( و ساختمان

  ها است. تعمیر و تغییر این ساختمان

ابزار و  -2-2

 افزار تجهیزات و نرم

 شامل:

ای دارند مانند کامپیوتر و  ابزار و تجهیزاتی که مصرفی نیستند و ماهیت کاالهای سرمایه -الف 

 تجهیزات آزمایشگاه.
   

استفاده  R&Dنرم افزار رایانه که جداگانه قابل تشخیص است و برای اجرای فعالیتهای  -ب

شود، در بخش  میطراحی  ,R&Dشود اما نرم افزاری که برای کاربرد در خالل یک پروژه می

 های جاری درج می شود. هزینه

کسب دانش -2-3

 فنی و...

که راستای تولید محصوالت جدید یا بطور اساسی بهبود یافته و همچنین   موارد زیر در صورتی

 هستند؛ R&D فرآیندهای تولید جدید یا بطور اساسی بهبود یافته باشند،

و دانش فنی از  [27]و اختراعات ثبت نشده، لیسانس [26]اخذ حق استفاده از اختراعات ثبت شده

 ها و نهادها. سایر بنگاه

هایی نظیر بازاریابی )از قبیل تغییرات در شکل ظاهری  تذکر: این بند، نوآوری در حوزه

 شود. محصوالت( و نوآوری سازمانی را شامل نمی
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  بنیان دانشهای  های پشتیبانی در شرکت های اصلی )غیر پشتیبانی( و فعالیت فهرست فعالیت پیوست سه:

 

 فعالیت های پشتیبانی فعالیت های اصلی )غیر پشتیبانی( 

  فعالیت های مدیریت ارشد از جمله: برنامه ریزی راهبردی .6

  ریزی تولید و مدیریت پروژه برنامه .1

  عملیات تولید و پردازش ورودی ها به منظور تبدیل به محصول .3

شناسایی، مذاکره و ارزیابی ارتباط با تامین کنندگان )از جمله:  .0

  تامین کنندگان و تدوین برنامه های خرید(

ریزی  ها، انجام مذاکرات و برنامه بازاریابی برای فروش، اخذ پروژه .5

  مشتریان

   تحقیق و توسعه .1

  ، تست، کنترل کیفیت[28]آزمایش، ساخت نمونه اولیه .7

  تامین مالی و جذب سرمایه برای طرحها .8

  ارائه خدمات آموزشی به مشتریان .1

  ارزیابی و مطالعات امکان سنجی .64

  خدمات تخصصی پس از فروش .66

مدیریت فناوری از جمله ارزیابی، پیش بینی، قیمت گذاری،  .61

    انتقال و تجاری سازی فناوری

   منابع انسانی، از جمله: جذب، آموزش، پاداش و ارتقاء .6

  مالی و حسابداری .1

  حراست و نگهبانی .3

  فناوری اطالعات و پشتیبانی شبکه .0

  انبار و کنترل موجودی .5

  تعمیرات و نگهداری عمومی .1

  روابط عمومی و تبلیغات عمومی .7

  ی و خرید تجهیزات و مواد اولیه و ملزومات اداریکارپرداز .8

  امور حقوقی .1

  خدمات گمرکی و بازرگانی .64

  امور خدماتی از جمله نظافت، آبدارخانه .66

  انجام بسته بندی .61

  توزیع محصوالت و سازمان دهی شبکه توزیع .63

، از جمله: [29]فعالیت های مربوط به سالمت، ایمنی و محیط زیست .60

ارزیابی اثرات زیست محیطی محصوالت، ارزیابی ریسک های آینده و 

  رسیدگی به شکایات

مدیریت دانش از جمله مستند سازی دانش، ایجاد شبکه های دانشی  .65

  و اشاعه دانش. برای خلق
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 پیوست چهار:

 ها دستورالعمل بررسی سوءسابقه شرکت

ها(، از شمول بررسی در  اند )تسهیالت مالی و حمایت هایی که سوءسابقه و تخلفات مکرر در عمل به تعهدات خود داشته شرکت -1ماده

   باشند. خارج می« بنیان های دانش نامه تشخیص شرکت آیین»قالب 

اند، در اختیار  اعضای کارگروه، مشخصات شرکتهایی را که در تعامل با آنها، از انجام تکالیف قانونی و تعهدات خودداری کرده -2ماده

   دهند. کارگروه قرار می
استخراج و های دارای سوء سابقه را  صندوق نوآوری و شکوفایی از طریق اخذ اطالعات از سایر نهادهای مالی، سابقه مالی شرکتتبصره: 

   دهد. در اختیار کارگروه قرار می
های الزم را دریافت دارد. دبیرخانه  تواند از سایر مراجع ذیربط نیز استعالم در صورت تشخیص کارگروه، دبیرخانه کارگروه می -3ماده

  تواند برای این منظور از کارگزار یا کارگزارن معتمد و صاحب صالحیت استفاده نماید. کارگروه می
  گیری نهایی را انجام خواهد داد. در صورت اعتراض شرکتها، کارگروه )یا کمیته کارشناسی( بررسی و تصمیم -4ماده

بنیان  ها(، تاییدیه دانش بنیانی که تخلفات مکرر در عمل به تعهدات خود داشته باشند )تسهیالت مالی و حمایت شرکتهای دانش -5ماده 

 شود. بودن آنها لغو می

   پس از گذشت شش ماه از اجرای این دستورالعمل، اصالحات و نکات تفصیلی الزم از سوی کارگروه مصوب و اضافه شود. -6ماده 

 

 

 

 عالوه بر تحصیل در دوره کارشناسی [1]

  مدیرعامل یا مدیر بخشی از یک شرکت یا سازمان [2]

کمیسیون عالی ثبت  -3سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ،  -1بنیاد ملی نخبگان ،  -6اختراعات تأیید شده از سوی  [3]

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -0اختراعات، اکتشافات و نوآوریهای صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح، 

درصدی  34اختراعات ثبت شده از سوی چند نفر به صورت مشترک نیز مشروط بر آنکه عضو هیأت مدیره دارای سهم موثر حداقل  [4]

  باشد، قابل قبول است.

 عالوه بر تحصیل در دوره کارشناسی [5]

  مدیر بخشی از یک شرکت یا سازمانمدیرعامل یا  [6]

و  اختراعات تأیید شده توسط سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، بنیاد ملی نخبگان، کمیسیون عالی ثبت اختراعات، اکتشافات [7]

  نوآوریهای صنایع دفاعی و مراکز تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح، یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

درصدی  34مشترک نیز مشروط بر آنکه عضو هیأت مدیره دارای سهم موثر حداقل اختراعات ثبت شده از سوی چند نفر به صورت  [8]

 . باشد، قابل قبول است

  درمان و آموزش پزشکی دارای مجوز از وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، [9]

 الزم به ذکر است؛ در ابنجا منظور از تحقیق و توسعه، تعریف تحقیق و توسعه تجربی بر مبنای راهنمای فراسکاتی مد نظر است. [10]

 اعمال شده است.  تغییرات اندکی در مصادیق آن متناسب با وضعیت کشور،اگرچه 

[66] devise 

[61] Oriented basic research 

[63] novelty 
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[60] Prototypes 

[65] Pilot plants 

[61] Production Trial 

[67] Prototypes 

[68] Feedback R&D 

[61] Prototypes 

[14] Industrial design & drawing 

[16] Clinical trials 

[11] patent 

[13] licences 

  اند. های حمایتی مستقیم و غیرمستقیم، توضیح داده شده فعالیت R&Dدر جدول فهرست [24]

 شکل یا ترکیب که ای گونه به آن، بدون یا و هارنگ خطوط، با بعدی سه شکل هرگونه و هارنگ یا خطوط ترکیب هرگونه شامل[15]

  قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و عالیم تجاری، 14دهد. )موضوع ماده  تغییر را دستی صنایع از محصولی یا صنعتی فرآورده یک

 (6381مصوب 

[26]    patent 
[17] licences 

[28]Prototype   
[29]Health, Safety, and Environment (HSE)   
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 انونق

 موسسات و ها شرکت از حمایت

 انیبن دانش

 

 ضمیمه می باشد(  1)محتوا در فایل پیوست 

 

 

 

 



 

 

 

 

 اجرایی نامه آیین خالصه

 موسسات و ها شرکت از حمایت قانون

 انبنی دانش

 

 ضمیمه می باشد(  2)محتوا در فایل پیوست 

 

 

 



 
 

 



 : 3 ماده اجرایی نامه آیین

 92/5/21 مورخ ص/9113/211 شنامه

 (بنیان دانش مؤسسات و شرکتها از حمایت قانون( 9)ماده اجرایی نامه آیین)

 نامه آیین اصالح خصوص در وزیران محترم هیأت 17/11/91 مورخ هـ46513ت/212956 شماره نامه تصویب پیوست به 

 نامه تصویب موضوع اختراعات و ها نوآوری سازی تجاری و بنیان دانش مؤسسات و شرکتها از حمایت قانون اجرایی

 :گردد می ابالغ آن، 28 ماده به تبصره یک الحاق و وزیران محترم هیأت 21/8/91 مورخ هـ46513ت/141612 شماره

 اجتماعی، اقتصادی، توسعه چهارم برنامه قانون 47 ماده اجرایی نامه آیین صدرالذکر، نامه تصویب 11 بند موجب به

 محترم هیأت 11/5/84 مورخ هـ32863ت/28619 شماره نامه تصویب موضوع ایران اسالمی جمهوری فرهنگی

 9 ماده معافیت ترتیب، این به که. گردید تنفیذ مذکور قانون 9 ماده اجرایی مقررات عنوان به( پیوست تصویر)وزیران

 :است اعمال قابل زیر شرح به شده یاد قانون

 و ها نوآوری سازی تجاری و بنیان دانش مؤسسات و شرکتها از حمایت قانون اجرایی نامه آیین 28 ماده اجرای در -1

 با که فناوری و علم پارکهای در مستقر( مهندسی و فناوری و پژوهشی)فناوری آن،واحدهای الحاقی تبصره و اختراعات

 اشتغال فعالیت به محوله های مأموریت انجام جهت در و شوند می ایجاد فناوری و علوم،تحقیقات وزارت مجوز

 از یابد می تحقق فناوری و علم های پارک در کهصرفاً مجوز در مذکور فعالیتهای از حاصل درآمدهای به دارند،نسبت

 آزاد مناطق اداره چگونگی قانون( 13)ماده موضوع مالیاتی معافیت از پارک( رئیس)مدیریت توسط مجوز صدور تاریخ

 برنامه قانون 47 ماده اجرایی نامه آیین مقررات سایر رعایت با آن بعدی های اصالحیه و 1372 مصوب صنعتی تجاری

 .بود خواهند برخوردار توسعه چهارم ساله پنج

 اختراعات و ها نوآوری سازی تجاری و بنیان دانش مؤسسات و شرکتها از حمایت قانون شدن االجرا الزم به توجه با -2

 اسالمی جمهوری رسمی روزنامه در17/9/1389 مورخ 19159 شماره طی که اسالمی شورای مجلس 5/8/1389 مصوب

 و فناوری و پژوهش واحدهای توسعه، چهارم ساله پنج برنامه قانون 47 ماده مقررات اجرای است،در شده منتشر ایران

 برنامه قانون شدن االجرا الزم تاریخ از را خود مجوز که فناوری و علم های پارک در(خصوصی و دولتی از اعم)مهندسی

 سازی تجاری و بنیان دانش مؤسسات و شرکتها از حمایت قانون شدن االجرا الزم تاریخ تا توسعه چهارم پنجساله

 تا مستقیم مالیاتهای قانون 146 ماده اجرای در آنها باشند،معافیت نموده دریافت( 2/11/89)اختراعات و ها نوآوری

 واحدهای خصوص در صرفاً بخشنامه این موضوع مقررات و بود خواهد اعمال قابل مقررات رعایت با مربوط دوره پایان

 نوآوری سازی تجاری و بنیان دانش مؤسسات و شرکتها از حمایت قانون شدن اجرایی از پس را الزم مجوز که فناوری

 نهادهای و مؤسسات دولتی، شرکتهای چنانچه است بدیهی. باشد می نافذ اند، نموده دریافت( 2/11/89)اختراعات و ها

 و مؤسسات دولتی، شرکتهای به متعلق آنها مالکیت درصد پنجاه از بیش که مؤسساتی و ها شرکت و غیردولتی عمومی

 قانون شدن االجرا الزم تاریخ از بعد را فناوری و علم های پارک در فعالیت مجوز است، دولتی غیر عمومی نهادهای

 باشند، نموده دریافت( 2/11/89)اختراعات و ها نوآوری سازی تجاری و بنیان دانش مؤسسات و شرکتها از حمایت

 .بود نخواهند قانون این موضوع معافیت مشمول

 فناوری واحدهای مجوز در مندرج مهندسی و فناوری پژوهشی، فعالیتهای خصوص در صرفاً مذکور قانونی معافیت -3

 سازی تجاری و بنیان دانش مؤسسات و شرکتها از حمایت قانون 9 ماده موضوع فناوری و علم پارکهای در مستقر



 صنعتی و تولیدی شرکتهای سایر همچنین و فناوری و علم پارک از خارج های فعالیت به و است اجرا قابل ها نوآوری

 .ندارد تسری

 از برخورداری مشمول انتقال تاریخ از فناوری، و علم های پارک از خارج به فناوری واحدهای انتقال صورت در -4

 .بود نخواهند ماده این موضوع معافیت

 موجب قانونی مقرر موعد در مالیاتی اظهارنامه تسلیم عدم توسعه، پنجم برنامه قانون 119 ماده 2 تبصره اجرای در -5

 .شد خواهد مربوط سال در مالیاتی معافیت از برخورداری عدم

 32 ماده و اختراعات و ها نوآوری سازی تجاری و بنیان دانش مؤسسات و شرکتها از حمایت قانون 11 ماده اجرای در -6

 بر چنانچه شوند می برخوردار قانون این های حمایت از که( حقوقی یا حقیقی)اشخاص آن،کلیه اجرایی نامه آیین

 ارائه یا اطالعات کتمان با صندوق یا شورا دبیرخانه موردی یا ای دوره نظارت یا ذیربط اجرایی دستگاه گزارش اساس

 برای را قانون این طبق بر شده اعطاء تسهیالت و حمایتها یا باشند شده برخوردار حمایتها این از ناصحیح اطالعات

 از مجدد استفاده از محرومیت مذکور،ضمن صندوق یا شورا دبیرخانه تشخیص با باشند، نموده مصرف دیگری مقاصد

 برابر نقدی جریمه مشمول متعلق مالیات اصل پرداخت بر ذیصالح،عالوه قانونی مراجع به ارجاع قانون،با حمایتهای

 مواد موضوع مالیاتی زمان مرور رعایت بدون مذکور جریمه و مالیات که بود خواهند شده اعطا مالیاتی معافیت میزان

 .بود خواهد مطالبه قابل مستقیم مالیاتهای قانون 157 و 156

 

 عسکری علی

 کشور مالیاتی امور سازمان کل رییس

 

 

 

 

 

 

 

 



 :  22 ماده اجرایی نامه آیین

 92/11/16 مورخ ص/21384/211 بخشنامه

 تجاری و بنیان دانش مؤسسات و ها شرکت از حمایت قانون اجرایی نامه آیین 22 ماده موضوع اجرایی دستورالعمل)

 (اختراعات و ها نوآوری سازی

 از حمایت قانون اجرایی نامه آیین 22 ماده موضوع 21/11/1392 مورخ 173295/24 شماره دستورالعمل پیوست به

 اسالمی، شورای مجلس 5/8/1389 مصوب اختراعات و ها نوآوری سازی تجاری و بنیان دانش مؤسسات و ها شرکت

 :گردد می ابالغ اجرا برای

 دانش مؤسسات و ها شرکت مالیات مشمول درآمد صرفاً پیوست، اجرایی دستورالعمل 2 ماده موجب به اینکه به نظر

 حوزه در بنیان دانش خدمات و محصوالت تولید و سازی تجاری توسعه، و تحقیق فعالیتهای و ازقراردادها ناشی بنیان

 دانش مؤسسات و شرکتها همان توسط مربوط، افزارهای نرم تولید در ویژه به فراوان افزوده ارزش با و برتر های فناوری

 115 ماده موضوع مالیات از بنیان دانش مؤسسه یا شرکت هر برای مجوز صدور تاریخ از پس سال 15 مدت به بنیان

 مالیات مشمول درآمد هستند،لذا معاف مربوط اجرایی نامه آیین مقررات سایر رعایت با مستقیم مالیاتهای قانون

 درآمد نیز و پردازند می فعالیت به مزبور دستورالعمل موضوع بنیان دانش های فعالیت حوزه در که حقیقی اشخاص

 .بود نخواهند نظر مورد مالیاتی معافیت از برخورداری مشمول بنیان، دانش مؤسسه یا شرکتها در شاغل کارکنان حقوق

 رسیدگی در مواردیکه در مالیاتی امور ادارات است مقتضی مزبور، دستورالعمل 9 ماده( 1)تبصره اجرای در ضمن در

 از برخورداری در مذکور مؤسسات و شرکتها سوی از ناصحیح اطالعات ارائه یا اطالعات کتمان موارد به خود های

 دادستانی به هفته یک ظرف را موارد مربوط، قانونی مقررات طبق اقدام ضمن نمایند برخورد نظر مورد مالیاتی معافیت

 یا شورا دبیرخانه به مـاه یـک ظرف حداکثر مراتب مالیاتی انتظامی دادستانی طریق از تا اعالم مالیاتی انتظامی

 نامه آیین موضوع سازمان این 21/5/92 مورخ 9113/211 شماره بخشنامه است، ذکر به الزم.گردد گزارش صندوق

 این از مستقل اختراعات، و ها نوآوری سازی تجاری و بنیان دانش مؤسسات و شرکتها از حمایت قانون 9 ماده اجرایی

 .است باقی خود قوت به و باشد می دستورالعمل

   

 عسکری علی

 کشور مالیاتی امور سازمان کل رییس
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 خدمات و کاالها

 بنیان دانش

 

 

 

به آخرین ویرایش خود رسیده است در سایت  1395فهرست تفصیلی کاالها و خدمات دانش بنیان که در سال 

کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان به آدرس  

http://daneshbonyan.isti.ir ندان توصیه می گردد با مراجعه به این سایت و درج گردیده است. به عالقم

 دانلود فایل مربوطه از کاالهای مشمول این طرح مطلع گردند.
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 نام ثبت فرآیند

 بنیان دانش موسسات و ها شرکت

 

 

 

 

 

 



 فرآیند ثبت نام شرکتها و موسسات دانش بنیان

 . برای تاسیس یک شرکت دانش بنیان، چه کار باید انجام داد؟1-1

پاسخ: شرکتهای بصورت عادی در اداره کل ثبت شرکتهای سازمان ثبت اسناد و امالک کشور باید ثبت شوند و در هنگام ثبت، هیچ 

 تفاوتی بین شرکتها وجود ندارد.

نامه مصوب شرکتهای متقاضی پس از تولید کاالها و خدمات دانش بنیان یا ارایه برنامه تولید )برای شرکتهای نوپا(، بر مبنای آیین 

کارگروه، ارزیابی شده و برای یک مدت محدود می توانند از تسهیالت و مزایای قانون استفاده کنند و برای تمدید زمان استفاده از 

 مزایای قانون، باید دوباره ارزیابی شوند.

یابی بر مبنای عملکرد شرکتها پس از توان اظهار نظر کرد و ارز لذا درباره امکان استفاده از مزایای قانون، در زمان ثبت شرکت نمی

 ثبت و فعالیت شرکت انجام می شود.

 شود؟ شرکت دانش بنیان به چه شرکتی گفته می. 1-6

های متقاضی باید عالوه بر کسب شرایط ذکر شده در  ، شرکت«بنیان ها و موسسات دانش نامه تشخیص شرکت آئین»پاسخ: بر اساس 

بنیان، نیروی انسانی و سابقه  رآمد ذکر شده ناشی از فروش فناوری، کاال /خدمات دانشهای عمومی )شامل کسب حداقل د شاخص

 نامه را نیز احراز نمایند. های اختصاصی این آیین شده در شاخص  بیمه کارکنان(، کلیه شرایط مشخص

 .آیا می توان از ابتدا شرکت را به عنوان شرکت و یا موسسه دانش بنیان ثبت نمود؟3-1

رآیند ارزیابی و تشخیص مربوط به شرکتها و موسسات ثبت شده می باشد که دارای شاخصهای موجود در آیین نامه ارزیابی پاسخ: ف

و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان می باشند. بنابراین ثبت شرکتها و موسسات دانش بنیان همانند دیگر شرکتها و 

 موسسات خواهد بود.

 ن شده جهت تکمیل اطالعات الزم است؟.چه مدارکی به صورت اسک4-1

 :پاسخ: مدارک الزم برای ارسال از طریق سامانه در جدول زیر آورده شده است

نوع )اختیاری یا  مستندات مورد نیاز

 اجباری(

 توضیح

بردای  تصویر مجوزهای شرکت )مجوز تأسیس، پروانه بهره

 و...(

  اختیاری

تغییرات شرکت در تاسیس به همراه آخرین  آگهی تصویر

 رسمی روزنامه

  اجباری

آخرین لیست بیمه شرکت به همراه خالصه وضعیت 

 دستمزد/حقوق و مزایا

برای شرکتهای نوپا اختیاری  اجباری

 می باشد

 ارسالی به سازمان امور -مالیاتی  اظهارنامه آخرین تصویر

 مالیاتی

برای شرکتهای نوپا اختیاری  اجباری

 می باشد

  اختیاری کاتالوگ شرکترزومه یا 

  اختیاری نمودار سازمانی شرکت

 دارند؟ را بنیان دانش قانون حمایتهای از استفاده حق هم عمومی بخش به متعلق یا دولتی شرکتهای آیا.5-1

 آنها مالکیت از%( 54) درصد پنجاه از بیش که مؤسساتی و شرکتها نیز و دولتی غیر عمومی ونهادهای مؤسسات دولتی، شرکتهای: پاسخ

 .نیستند قانون این حمایتهای مشمول باشد، دولتی غیر عمومی نهادهای و مؤسسات و دولتی شرکتهای به متعلق



 شناسه ملی اشخاص حقوقی را چگونه میتوان پیدا نمود؟. 6-1

نمایند و با جستجوی  مراجعه (www.ilenc.ir) پاسخ: متقاضیان میتوانند به سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور با آدرس

 .سامانه وارد نمایید اسم شرکت یا موسسه، شناسه ملی اشخاص حقوقی را دریافت و در

 آیا انجام فرایند ارزیابی و تأیید صالحیت شرکتها، مستلزم پرداخت هزینه است؟ .7-1

شود، دربردارنده برخی  صالحیت شرکتها انجام میهای کارشناسی که برای ارزیابی و تأیید  پاسخ: با توجه به اینکه فرایندها و ارزیابی

 .ها از شرکتهای متقاضی دریافت خواهد شد ها است، در آینده بخشی از این هزینه هزینه

تواند  شود و می بنیان محسوب می وجود داشت، آیا شرکت دانش در نام ثبتی یا اساسنامه شرکت بنیان . اگر عنوان دانش8-1

 انون استفاده کند؟ق های مندرج در از حمایت

پاسخ: خیر. الزم است همه شرکتهای متقاضی حمایتها، اطالعات خود را در این سامانه وارد کرده و بر اساس این فرایندها ارزیابی 

 .شوند

 چرا با وجود ثبت نام در سایت، با نام کاربری و رمز عبوری که انتخاب شده، امکان ورود به سامانه وجود ندارد؟ .9-1

در هنگام ثبت نام اولیه در سامانه و ثبت اطالعات در پنجره ثبت نام و تایید آن، ایمیلی به آدرس الکترونیکی وارد شده ارسال پاسخ: 

می شود که با بازنمودن آن می توانید بر روی لینک فعالسازی موجود در پیغام دریافتی جهت فعالسازی حساب کاربری کلیک 

 .نمایید

 عات تکمیل و برای ارسال نهایی اقدام می شود، ارسال نهایی موفق صورت نمیگیرد؟چرا وقتی همه اطال. 11-1

 .را کلیک نمایید "ذخیره"پاسخ: پس از ورود اطالعات، باید حتما کلید 

 .آیا شرکتهایی که عضو مراکز رشد و یا پارکهای فناوری هستند جزو شرکتهای دانش بنیان هستند؟11-1

رکهای فناوری و یا مراکز رشد بایستی همانند دیگر شرکتها در سامانه ثبت نام نموده و مراحل ارزیابی پاسخ: شرکتهای مستقر در پا

 را طی نمایند.

 توانند در قالب یک شرکت دانش بنیان مستقل شود؟ فعال در یک شرکت خصوصی می .آیا واحدهای تحقیق و توسعه12-1

رکتهای دانش بنیان و یا شرکتهای دانش بنیان صنعتی را ندارند می توانند با پاسخ: شرکتهای بزرگی که شرایط استفاده از قانون ش

ثبت واحد تحقیق و توسعه خود به صورت مستقل در صورتی که در راستای فهرست کاالهای اعالم شده توسط کارگروه فعالیت دارند 

 ا برای آنها نیز صورت پذیرد.به صورت مجزا در سامانه ثبت نام نمایند و فرآیند ارزیابی همانند دیگر شرکته

 

. در صورتی که محصول شرکت که در فهرست کاال/خدمات دانش بنیان مصوب قرار دارد در حد طرح و مستندات باشد 13-1

 می تواند در سامانه ثبت درخواست نماید؟

شرکتهای دانش بنیان بایستی پاسخ: با توجه به آیین نامه مصوب کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان، 

( درصد از درآمد یک سال مالی گذشته شرکت )که در اظهارنامه مالیاتی شرکت ذکر شده است(، از محل فروش 54حداقل )

دانش »، فروش «خدمات تخصصی تعمیر و نگهداری مرتبط با کاالهای تولید شده توسط آن شرکت»، «بنیان کاالها/خدمات دانش»

مرتبط با فهرست کاالها/خدمات « خدمات طراحی مهندسی»بنیان، و  تبط با فهرست کاالها/خدمات دانشمر« فنی و فناوری 

 بنیان حاصل نمایند. دانش



همچنین در صورتی که شرکت متمایل به ارائه درخواست شرکت دانش بنیان نوپا باشد محصول شرکت باید دارای برنامه تولید یا 

بنیان مصوب کارگروه باشد که دانش فنی کاالها/خدمات  یان، مطابق فهرست کاالها/خدمات دانشبن تولیدکننده کاالها/خدمات دانش

های تحقیق و توسعه، ایجاد شده و یا از طریق انتقال فناوری جذب شده  دانش بنیان تولید شده توسط شرکت، باید مبتنی بر فعالیت

 سازی شده باشد. و بومی

ها  بنیان و داشتن سهام در آنها ضروری است؟ سهامداری دانشگاه های دانش شرکت . آیا حضور اعضای هیأت علمی در14-1

 ها ضروری است؟ در این شرکت

ها ضروری نیست و  ها در شرکت بنیان و سهامداری دانشگاه های دانش ها در شرکت پاسخ: حضور اعضای هیأت علمی دانشگاه

های  بنیان، مشمول استفاده از حمایت های دانش ای معیارهای ارزیابی شرکتتوانند بر مبن های فاقد اعضای هیأت علمی نیز می شرکت

 قانون شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 طرح

 اقساطی فروش و لیزینگ

 بنیان دانش های فناوری و محصوالت

 

 

 

 

 

 

 



 بنيان دانش هاي فناوري و محصوالت اقساطي فروش و ليزينگ طرح

 (شده صالحـيت تايـيد بنـيان دانش هـاي شركت ويـژه)

 

  مقدمه

 نقش با رابطه در كشور توسعه پنجم برنامه قانون 71 ماده «د» بند تصريح انداز، چشم سند در مرتبط احكام به استناد با

 به كمك درخصوص شكوفايي و نوآوري صندوق عامل هيات مصوبه همچنين و دركشور فناوري بازار ايجاد در دولت حمايتي

 به را «بنيان دانش بازار توسعه» طرح شكوفايي و نوآوري صندوق همكاري با ايران ملي بازار فن فناوري،شبكه بازار گيري شكل

 . نمايد مي اجرا كشور سراسر بنيان دانش هاي شركت محصوالت فعلي بازارهاي توسعه و جديد بازارهاي ايجاد منظور

 محصوالت بازار توسعه و فروش افزايش منظور به توانند مي شده صالحيت تاييد بنيان دانش شركتهاي كليه طرح، اين اساس بر

 . نمايند استفاده ليزينگ تسهيالت قالب در شكوفايي و نوآوري صندوق خدمات از خود،

 انجام شكوفايي و نوآوري صندوق مالي كارگزار عنوان به نوين هاي فناوري توسعه صندوق توسط تسهيالت اعطاي فرآيند

 . گيرد مي

  فروشنـده و محصول شرايـط

 . باشد بنيان دانش موضوعات يا محصوالت فهرست در قرارداد موضوع محصول -

 . باشد بنيان دانش هاي شركت صالحيت تشخيص كارگروه توسط شده صالحيت تأييد بنيان دانش مؤسسه يا شركت فروشنده، -

 باشد شده ايجاد كشور داخل در و فروشنده شركت توسط بايست مي كليدي هاي فناوري از يكي حداقل محصول ساخت در -

 . باشد% 71 از بيش افزوده ارزش در آن سهم كه

 . باشد داشته انطباق قرارداد تعهدات ميزان با فروشنده توليد ظرفيت -

 . باشد كافي و الزم تأييدكنندة مستندات و ها گواهينامه داراي محصول -

 محصوالت شكوفايي، و نوآوري صندوق عامل هيات تاييد صورت در.)باشد اي واسطه يا اي سرمايه ماهيت داراي محصول -

 .( گيرند قرار طرح اين خدمات پوشش تحت توانند مي خاص مصرفي

 را الزم تضامين لزوم صورت در و بپذيرد را خدمات و پشتيباني كامل تعهدات متناسباً نيز فروش از پس دوران در فروشنده -

 . نمايد ارائه

  خريـدار شرايـط

 شخصيت داراي يا و بوده( غيرعمومي و غيردولتي مؤسسه يا شركت) تعاوني يا خصوصي حقوقي شخصيت داراي بايد خريدار -

 جهاد) كشور رسمي مراجع يا و...  و صنفي مهندسي، پزشكي، مانند قانوني هاي نظام در شده تاييد صالحيت با حقيقي

 . باشد..(  و بازرگاني اتاق كشاورزي،

 . شود ارزيابي قبول قابل تسهيالت، گيرندة عنوان به خريدار اعتباري وضعيت -

 



 . شود تأمين خريدار اعتبارسنجي نتيجة اساس بر نياز، مورد وثايق و تضامين -

 . شود مي پرداخت فروشنده به مستقيماً مربوطه وجوه اما است ليزينگ تسهيالت متعهد و خريدار،گيرنده -

 كنندگان توزيع يا صادركنندگان صندوق، عامل هيات تاييد صورت در.)باشد محصول نهايي كنندة استفاده يا كاربر خريدار، -

 .( شوند واقع طرح اين خدمات پوشش تحت توانند مي نيز بنيان دانش محصوالت

  تسهيالت شرايط

 . باشد مي خريداران اعتباري وضعيت و شده منعقد قراردادهاي مالي حجم با متناسب تسهيالت ميزان -

 . بود خواهد تحويلي محصوالت ارزش يا قرارداد مبلغ% 11 حداكثر ميزان به تسهيالت اعطاي -

 . باشد مي ريال ميليارد 5 خريدار شركت هر به تسهيالت اعطاي سقف -

 ميليارد ريال مي باشد 01سقف اعطاي تسهيالت به هر شركت فروشنده جمعا  -

 . باشد مي ماه 01 حداكثر تسهيالت بازپرداخت دوره -

 . باشد مي درصد 70 حداقل ساالنه بهره نرخ -

  درخواست ارائه نحوه

 ليزينگ از طريق فن بازار يا كارگزاران تخصصي امكان پذير مي باشد

 فناوريهاي و محصوالت متقاضيان و شركتها از اطالعات دريافت اولويت براساس مالي منابع تخصيص و رسيدگي اولويت :توجه

 .بود خواهد بنيان دانش شركتهاي

 

 

 

 



 

 

 

 شکوفایی و نوآوری صندوق
 )برای حمایت از شرکت های دانش بنیان(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انواع خدمات و تسهیالت :

 تسهیالت توانمندسازی برای گزارش پیش امکان سنجی ، امکان سنجی و طرح توجیهی -

 سقف تا) جهت فعالیت های ثبت اختراع ، کسب فناوری )دریافت حق امتیاز( و نمونه سازی قرض الحسنهتسهیالت  -

 (ساله 3 حداکثر و درصد 0 ، ریال میلیارد 3

 وام قرض الحسنه برای تولید نمونه های صنعتی و شرکت های پشتیبان تجاری سازی فناوری -

برای هزینه اولیه تجهیز کارگاه و آماده سازی  تسهیالت میان مدت جهت فعالیت های پیش تولید صنعتی )پایلوت( -

 60میلیارد ریال  14)تا سقف  ، بازاریابی و آزمایشی تولیدخط تولید ، طراحی صنعتی ، انجام آزمون و رفع اشکال  ، 

 ساله( 3درصد و حداکثر 

برای بخشی از هزینه های تامین مکان ، خرید و  وام بلند مدت جهت فعالیت ها و طرح توسعه تولید صنعتی و انبوه -

 ساله( 5درصد و حداکثر  60میلیارد ریال 644نصب و راه اندازی ماشین آالت و تجهیزات) تا سقف 

 60میلیارد ریال  14برای هزینه های مواد اولیه ، خرید خدمات ، پرسنلی ، انرژی و ...) تا سقف  سرمایه در گردش -

 ساله( 1درصد و حداکثر 

 درصد و حداکثر سه ساله ( 8درصد مبلغ قرارداد ، سود  74)  فروش اقساطی و لیزینگ محصوالت -

 تسهیالت لیزینگ دانش فنی -

 سهام شرکت ها تسهیالت خرید -

اعم از ضمانت نامه های شرکت در مناقصه ، ضمانت نامه های پیش پرداخت و  صدور انواع ضمانت نامه های اعتباری -

 نجام کارضمانت نامه های حسن ا

میلیارد  64تسهیالت بانکها برای فعالیت های تجاری سازی و تحقیق و توسعه) تا سقف سود  و یارانه کمک پرداخت -

 ریال (

 مشارکت مدنی در طرح ها و پروژه ها -

 مشارکت حقوقی و خرید سهام شرکت ها -

 (VCسرمایه گذاری و مشارکت خطرپذیر) -

 

 

 محدوده حمایت های صندوق :

ه از طریق ایجاد ، انتقال و توسعه دانش فنی و فناوری به توسعه اقتصادی منجر شوند مشمول فقط مواردی ک

 :نمی شوندحمایت شده و موکدا موارد ذیل مشمول حمایت های صندوق 

 شرکت های وارد کننده محصوالت دانش بنیان که به قصد خرید و فورش محصوالت وارد می کنند -

 نمایندگی شرکت های خارجی -

از نیمی از هها و مراکز آموزشی و پژوهشی ، مراکز دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و موسساتی که بیش دانشگا -

 ها باشندسهام آنان متعلق به آن

 فعالیت هایی که در حوزه فناوری های برتر شناخته نمی شوند -

 فعالیتهایی که ارزش افزوده اقتصادی فراوان ندارند -

 

 سهیالت صندوق :شرایط استفاده از خدمات و ت



 شرکت یا موسسه باشد -

 خصوصی یا تعاونی باشد -

 شرکت دانش بنیان شده باشد -

 طرح در حوزه فناوری های برتر باشد -

 طرح ارزش افزوده زیادی در بر داشته باشد -

 شرکت سوء سابقه حرفه ای نداشته باشد -

 

 تفاوت صندوق با بانک ها:

 نرخ مصوب شورای پول و اعتبار(درصد زیر  04تا  نرخ سود تسهیالت بسیار کمتر) -

 سرعت خدمات دهی بیشتر -

 اخذ تضمین های ساده تر -

 عدم نیاز به آورده نقدی و سپرده برای اخذ تسهیالت -

 اعطای تسهیالت حتی به طرح هایی که ریسک باالیی دارند -

 نحوه دریافت تسهیالت: 

و اطمینان از « بنیان  دانش موسسات و ها شرکت صالحیت تشخیص و ارزیابیکارگروه » پس از دانش بنیان شدن توسط

 www.usfund.irاینکه شرکت و طرح مورد نظر حائز شرایط مندرج در فوق است طرح به صندوق ارایه می گردد . سایت 

 راهنمایی کافی در این مورد را در اختیار مراجعین قرار داده است.

 رایه می نماید. صندوق ، تسهیالت را ، راسا و یا از طریق کارگزاران خود ا

شرکت مهندسی مشاور کارگزار در سطح کشور به عنوان عامل  36صندوق پژوهش و فناوری و  61در حال حاضر بیش از 

 صندوق نوآوری و شکوفایی در ارایه تسهیالت به شرکت های دانش بنیان با صندوق همکاری دارند.

ن و ارایه مجوزها و در برخی موارد انجام مطالعات امکان سنجی از آنجایی که این بررسی ها با مشارکت شرکت های دانش بینا

 ماه به طول می انجامد. 3تا  1انجام می شود ، بین 

پس از مثبت بودن نتیجه ارزیابی ها و اخذ وثیقه ها الزم ، برای اطمینان از پیشبرد موفقیت آمیز طرح ، تسهیالت به صورت 

 صیص می یابد.مرحله ای و با نظارت دقیق به شرکت ها تخ

 http://daneshbonyan.isti.ir :بنیان دانش موسسات و ها شرکت صالحیت تشخیص و ارزیابی کارگروهآدرس سایت 

 

 

 



 

 بنیان دانش مرجع اطالعاتی های پایگاه

 

 

 

 کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان:

http://daneshbonyan.isti.ir 

 

 فن بازار ملی ایران:

http://www.techmart.ir/fa 
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 متداول سواالت

 

 

 

 

 

 

 



 

 :نام ثبت فرآیند (5

 انجام داد؟. براي تاسيس يک شرکت دانش بنيان، چه کار بايد 1-1
پاسخ: شركتهاي بصورت عادي در اداره كل ثبت شركتهاي سازمان ثبت اسناد و امالک كشور بايد ثبت شوند و در هنگام 

 ثبت، هيچ تفاوتي بين شركتها وجود ندارد.
مبناي آيين شركتهاي متقاضي پس از توليد كاالها و خدمات دانش بنيان يا ارايه برنامه توليد )براي شركتهاي نوپا(، بر 

نامه مصوب كارگروه، ارزيابي شده و براي يك مدت محدود مي توانند از تسهيالت و مزاياي قانون استفاده كنند و براي 

 تمديد زمان استفاده از مزاياي قانون، بايد دوباره ارزيابي شوند.
ر كرد و ارزيابي بر مبناي عملكرد توان اظهار نظ لذا درباره امكان استفاده از مزاياي قانون، در زمان ثبت شركت نمي

 شركتها پس از ثبت و فعاليت شركت انجام مي شود.
 شود؟ شرکت دانش بنيان به چه شرکتي گفته مي .0-7

هاي متقاضي بايد عالوه بر كسب شرايط  ، شركت«بنيان ها و موسسات دانش نامه تشخيص شركت آئين»پاسخ: بر اساس 

بنيان،  كسب حداقل درآمد ذكر شده ناشي از فروش فناوري، كاال /خدمات دانشهاي عمومي )شامل  ذكر شده در شاخص

نامه را نيز احراز  هاي اختصاصي اين آيين شده در شاخص  نيروي انساني و سابقه بيمه كاركنان(، كليه شرايط مشخص

 نمايند.
 ود؟.آيا مي توان از ابتدا شرکت را به عنوان شرکت و يا موسسه دانش بنيان ثبت نم3-1

پاسخ: فرآيند ارزيابي و تشخيص مربوط به شركتها و موسسات ثبت شده مي باشد كه داراي شاخصهاي موجود در آيين 

نامه ارزيابي و تشخيص شركتها و موسسات دانش بنيان مي باشند. بنابراين ثبت شركتها و موسسات دانش بنيان همانند 

 ديگر شركتها و موسسات خواهد بود.
 ي دولتي يا متعلق به بخش عمومي هم حق استفاده از حمايتهاي قانون دانش بنيان را دارند؟.آيا شرکتها4-1

%( 51پاسخ: شركتهاي دولتي، مؤسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي و نيز شركتها و مؤسساتي كه بيش از پنجاه درصد )

تي باشد، مشمول حمايتهاي اين قانون از مالكيت آنها متعلق به شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دول

 .نيستند
 :مدارک الزم در جدول زير آورده شده است .چه مدارکي به صورت اسكن شده جهت تكميل اطالعات الزم است؟5-1

نوع )اختياري يا  مستندات مورد نياز

 اجباري(

 توضيح

تصوير مجوزهاي شرکت )مجوز تأسيس، پروانه 

 برداي و...( بهره

  اختياري

تاسيس به همراه آخرين تغييرات شرکت  آگهي تصوير

 در روزنامه رسمي

  اجباري

آخرين ليست بيمه شرکت به همراه خالصه وضعيت 

 دستمزد/حقوق و مزايا

براي شركتهاي نوپا  اجباري

 اختياري مي باشد

ارسالي به سازمان  -مالياتي  اظهارنامه آخرين تصوير

 امور مالياتي

نوپا براي شركتهاي  اجباري

 اختياري مي باشد

  اختياري رزومه يا کاتالوگ شرکت
  اختياري نمودار سازماني شرکت

 

 



 

 

 شناسه ملي اشخاص حقوقي را چگونه ميتوان پيدا نمود؟ .6-7
مراجعه نمايند و با  (www.ilenc.ir) پاسخ: متقاضيان ميتوانند به سامانه شناسه ملي اشخاص حقوقي كشور با آدرس

 .شركت يا موسسه، شناسه ملي اشخاص حقوقي را دريافت و در سامانه وارد نماييدجستجوي اسم 
آيا انجام فرايند ارزيابي و تأييد صالحيت شرکتها، مستلزم پرداخت هزينه  .1-7

 است؟
، شود هاي كارشناسي كه براي ارزيابي و تأييد صالحيت شركتها انجام مي پاسخ: با توجه به اينكه فرايندها و ارزيابي

 .ها از شركتهاي متقاضي دريافت خواهد شد ها است، در آينده بخشي از اين هزينه دربردارنده برخي هزينه
شود  بنيان محسوب مي در نام ثبتي يا اساسنامه شرکت وجود داشت، آيا شرکت دانش بنيان . اگر عنوان دانش8-1

 هاي مندرج در قانون استفاده کند؟ تواند از حمايت و مي
خير. الزم است همه شركتهاي متقاضي حمايتها، اطالعات خود را در اين سامانه وارد كرده و بر اساس اين فرايندها پاسخ: 

 .ارزيابي شوند
چرا با وجود ثبت نام در سايت، با نام کاربري و رمز عبوري که انتخاب شده، امكان ورود به سامانه وجود  .9-7

 ندارد؟
ر سامانه و ثبت اطالعات در پنجره ثبت نام و تاييد آن، ايميلي به آدرس الكترونيكي وارد پاسخ: در هنگام ثبت نام اوليه د

شده ارسال مي شود كه با بازنمودن آن مي توانيد بر روي لينك فعالسازي موجود در پيغام دريافتي جهت فعالسازي 

 .حساب كاربري كليك نماييد
 نهايي اقدام مي شود، ارسال نهايي موفق صورت نميگيرد؟چرا وقتي همه اطالعات تكميل و براي ارسال  .71-7

 .را كليك نماييد "ذخيره"پاسخ: پس از ورود اطالعات، بايد حتما كليد 
 .آيا شرکتهايي که عضو مراکز رشد و يا پارکهاي فناوري هستند جزو شرکتهاي دانش بنيان هستند؟11-1

رشد بايستي همانند ديگر شركتها در سامانه ثبت نام نموده و پاسخ: شركتهاي مستقر در پاركهاي فناوري و يا مراكز 

 مراحل ارزيابي را طي نمايند.
فعال در يک شرکت خصوصي مي توانند در قالب يک شرکت دانش بنيان  .آيا واحدهاي تحقيق و توسعه11-1

 مستقل شود؟
ركتهاي دانش بنيان صنعتي را ندارند پاسخ: شركتهاي بزرگي كه شرايط استفاده از قانون شركتهاي دانش بنيان و يا ش

مي توانند با ثبت واحد تحقيق و توسعه خود به صورت مستقل در صورتي كه در راستاي فهرست كاالهاي اعالم شده 

توسط كارگروه فعاليت دارند به صورت مجزا در سامانه ثبت نام نمايند و فرآيند ارزيابي همانند ديگر شركتها براي آنها نيز 

 رد.صورت پذي
. در صورتي که محصول شرکت که در فهرست کاال/خدمات دانش بنيان مصوب قرار دارد در حد طرح و 13-1

 مستندات باشد مي تواند در سامانه ثبت درخواست نمايد؟
پاسخ: با توجه به آيين نامه مصوب كارگروه ارزيابي و تشخيص شركتها و موسسات دانش بنيان، شركتهاي دانش بنيان 

( درصد از درآمد يك سال مالي گذشته شركت )كه در اظهارنامه مالياتي شركت ذكر شده است(، از 51داقل )بايستي ح

خدمات تخصصي تعمير و نگهداري مرتبط با كاالهاي توليد شده توسط آن »، «بنيان كاالها/خدمات دانش»محل فروش 

« خدمات طراحي مهندسي»بنيان، و  انشمرتبط با فهرست كاالها/خدمات د« فني و فناوري دانش »، فروش «شركت

 بنيان حاصل نمايند. مرتبط با فهرست كاالها/خدمات دانش
همچنين در صورتي كه شركت متمايل به ارائه درخواست شركت دانش بنيان نوپا باشد محصول شركت بايد داراي برنامه 

بنيان مصوب كارگروه باشد كه دانش  ات دانشبنيان، مطابق فهرست كاالها/خدم توليد يا توليدكننده كاالها/خدمات دانش

هاي تحقيق و توسعه، ايجاد شده و يا از  فني كاالها/خدمات دانش بنيان توليد شده توسط شركت، بايد مبتني بر فعاليت

 سازي شده باشد. طريق انتقال فناوري جذب شده و بومي



 
داشتن سهام در آنها ضروري است؟ سهامداري بنيان و  هاي دانش . آيا حضور اعضاي هيأت علمي در شرکت14-1

 ها ضروري است؟ ها در اين شرکت دانشگاه
ها ضروري نيست  ها در شركت بنيان و سهامداري دانشگاه هاي دانش ها در شركت پاسخ: حضور اعضاي هيأت علمي دانشگاه

بنيان، مشمول استفاده  هاي دانش تتوانند بر مبناي معيارهاي ارزيابي شرك هاي فاقد اعضاي هيأت علمي نيز مي و شركت

 هاي قانون شوند. از حمايت
 

 فرآیند ثبت اطالعات : (2

 منظور از کارکنان بخش اصلی )غیر پشتیبانی( و پشتیبانی چیست؟ .6-1

توان به جدول فهرست فعالیتها در  های پشتیبانی و غیر پشتیبانی، می پاسخ: جهت اطالع از فهرست کارکنان بخش

 .نامه تشخیص مراجعه نمود دو آیین  پیوست

 . هزینه های بخش تحقیق و توسعه به چه هزینه هایی اتالق میشود؟2-2

یک   توان به جدول تحقیق و توسعه در پیوست پاسخ: جهت اطالع از فهرست هزینه های بخش تحقیق و توسعه، می

 .نامه تشخیص مراجعه نمود آیین

 شده برای کاالهای دانش بنیان نباشد چه باید کرد؟ اگر محصول شرکت در دسته های اصلی تعیین .3-1

وجود نداشته باشد، می توانند دسته سایر را  بنیان های اصلی کاالهای دانش دسته یک از پاسخ: اگر محصول شرکت در هیچ

 انتخاب نموده و فرآیند ثبت نام را تکمیل نمایند.

 دار( مورد نظر در سامانه را نداشت چگونه عمل کند؟ . اگر شرکت برخی از شرایط اجباری )ستاره4-2

پاسخ: سایر اطالعات الزم را وارد کرده و ذخیره کند. هر زمان موفق به احراز شرایط مورد نظر شد، به سامانه برگشته و 

 .ود را کامل کنداطالعات خ

نفر از کارکنان  3آیین نامه کارگروه مبنی بر سابقه بیمه پرداختی برای حداقل  1-5-2. منظور از بند 5-2

ماه باشد. آیا مربوط به بیمه کارکنان در شرکت می باشد و یا بیمه فرد منظور  6وقت شرکت، حداقل  تمام

 است؟

 درخواست دانش بنیان انجام گرفته شده باشد.پاسخ: بیمه کارکنان باید در شرکت متقاضی 

 سال برای شرکتهای نوپا تاریخ ثبت شرکت مالک هست یا تاریخ شروع فعالیت؟ 3. شرط 6-2

 پاسخ: تاریخ ثبت شرکت در سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مالک ارزیابی می باشد.

 

 

 :متقاضی های شرکت ارزیابی فرآیند (9

 

 شود؟ اطالعات توسط شرکت، چه فرایندی طی میپس از اتمام ورود  .6-3

گیرد، سپس جهت بررسی به  پاسخ: پس از ورود کامل اطالعات، ابتدا اطالعات شرکت مورد بررسی و کنترل اولیه قرار می

های بیشتر با شرکت تماس گرفته و  شود. در صورت لزوم کارگزار جهت بررسی یک کارگزار تشخیص صالحیت ارسال می

کند. در صورت  های شرکت به صورت محرمانه به کارگروه اعالم می کند و نظر خود را در مورد ویژگی ازدید میاز شرکت ب

 .شود بنیان بودن توسط کارگروه، ورود به مرحله بعد بمنظور استفاده از برخی تسهیالت، به شرکت اعالم می تأیید دانش

http://daneshbonyan.isti.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=2&fkeyid=&siteid=2&pageid=151


یا اطالعی در اختیار داشته باشد، به صورت نامه الکترونیکی و  در تمامی مواردی که باید اقدامی توسط شرکت انجام شود

 .شود پیامک، به شرکت اطالع رسانی می

 تفاوت شرکتهای دانش بنیان نوپا با سایر شرکتها چیست؟ .1-3

بنیان نوپا با سهولت  بنیان، برای شرکتهای دانش ها و موسسات دانش نامه تشخیص شرکت های عمومی آئین پاسخ: شاخص

بنیان، مطابق فهرست  شتری آورده شده است. شرکتها باید دارای برنامه تولید یا تولیدکننده کاالها/خدمات دانشبی

بنیان مصوب کارگروه باشد که دانش فنی کاالها/خدمات دانش بنیان تولید شده توسط شرکت، باید  کاالها/خدمات دانش

سازی شده باشد  از طریق انتقال فناوری جذب شده و بومیهای تحقیق و توسعه، ایجاد شده و یا  مبتنی بر فعالیت

 .نام نمایند توانند اقدام به ثبت می

 هایی برای شرکت لحاظ خواهد شد؟ در صورت ارائه اطالعات غلط توسط شرکت چه مجازات .3-3

بودن را از  بنیان پاسخ: هر زمان که عدم صحت اطالعات وارد شده از سوی شرکت محرز شود، آن شرکت صالحیت دانش

قانون( خواهد  66های مورد نظر قانون )موضوع ماده  دست داده و موظف به بازگردادندن عواید احتمالی ناشی از حمایت

 .بود و امکان ورود مجدد به فرایند ارزیابی شرکتها را نخواهد داشت

 . آیا اطالعات ارسال شده به کارگروه قابل اصالح میباشد؟4-3

سازی اطالعات وارد شده و تکمیل آن در  تکمیل اطالعات و ارسال کلیه اسناد مورد نیاز، امکان ذخیرهپاسخ: تا پیش از 

دفعات بعدی وجود دارد. اما پس از تکمیل اطالعات و تأیید ارسال نهایی آن توسط متقاضی، اطالعات وارد شده مبنای 

بنیان بودن شرکت، قابل اصالح  م تأیید یا عدم تأیید دانشها و اعال ارزیابی و قضاوت خواهد بود و تا زمان انجام ارزیابی

 .باشد نمی

 بنیان بودن شرکت، امکان ارائه مجدد تقاضا از طرف شرکت وجود دارد؟ آیا در صورت عدم تأیید دانش .5-3

ی شرکت بنیان بودن شرکت، امکان ارائه مجدد تقاضا از سو پاسخ: در حال حاضر، تا مدت معین پس از عدم تأیید دانش

 .رد شده وجود ندارد

. آیا مدارک تحصیلی و یا جایگاه علمی موسسین و یا اعضای هیات مدیره تاثیر مثبتی در روند ارزیابی 6-3

 شرکت خواهد داشت؟

پاسخ: مالک ارزیابی شاخصهای موجود در مصوبه کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان میباشد 

 در روند ارزیابی نخواهد داشت.بنابراین تاثیری 

 . آیا نوع حقوقی شرکت تاثیری در ارزیابی شرکت خواهد داشت؟7-3

پاسخ: مالک ارزیابی شاخصهای موجود در مصوبه کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان میباشد 

 بنابراین تاثیری در روند ارزیابی نخواهد داشت.

 های هستند؟ بنیان چه نهادها و سازمان های دانش شرکت. کارگزاران ارزیابی 8-3

نامه فعالیت و انتخاب کارگزاران تعیین شده و به تصویب  بنیان بر مبنای آئین های دانش پاسخ: کارگزاران ارزیابی شرکت

 رسند. کارگروه می

 شوند: این کارگزاران به دو دسته کلی تقسیم می

 کنند( ارزیابی می ک موضوع تخصصی مانند نانو، بیو و ...ها را در ی کارگزاران تخصصی )شرکت -1

 دفتر پژوهش، فناوری و صنایع نوین وزارت صنعت، معدن و تجارت -6-6

 دفتر توسعه فناوری سالمت وزارت بهداشت -6-1

 آموزش و ترویج کشاورزی )تات(  سازمان تحقیقات، -6-3

 ا( وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحمرکز راهبری سامانه مدیریت تامین کنندگان )سمت -6-0

 ستاد توسعه فناوری نانو -6-5

 ستاد توسعه پژوهش و کاربرد گیاهان دارویی و طب ایرانی -6-1

 ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی )هوافضا( -6-7

 ستاد توسعه زیست فناوری -6-8

 اطاتستاد توسعه فناوری اطالعات و ارتب -6-1

 



 کنند.( ها را در یک منطقه جغرافیایی ارزیابی می ای )شرکت کارگزاران منطقه -2

 شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان -1-6

 

 پارک علم و فناوری دانشگاه تهران -1-1

 پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی -1-3

 پارک علم و فناوری استان خوزستان -1-0

 استان آذربایجان شرقیپارک علم و فناوری  -1-5

 پارک علم و فناوری استان فارس -1-1

 پارک علم و فناوری استان یزد -1-7

 پارک علم و فناوری استان سمنان -1-8

 پارک علم و فناوری استان همدان -1-1

 پارک علم و فناوری استان گیالن -1-64

 پارک فناوری پردیس -1-66

 پارک علم و فناوری استان مرکزی -1-61

 پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه -1-63

 مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف -1-60

 مرکز رشد واحدهای فناوری اطالعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی -1-65

 

 

 

 :مربوط تسهیالت و ها حمایت ارایه فرآیند (4
 

 های صندوق نوآوری و شکوفایی چگونه است؟ . نوع تسهیالت، حمایت6-0

های صندوق و نوآوری و شکوفایی بر مبنای مصوبات هیأت امنا و هیات عامل صندوق به  تسهیالت و حمایتپاسخ: 

 مراجعه کنید. www.Nsfund.ir های صندوق به سایت شود که برای اطالع از حمایت ها اعطا می شرکت

های  شرکت، به منزله عدم امکان استفاده آن شرکت از سایر تسهیالت و حمایتبنیان بودن یک  آیا عدم تأیید دانش .1-0

 است؟ تعریف شده در کشور )غیر از این قانون(

های  های خود، همچنان از تسهیالتی نظیر استقرار در مراکز رشد و پارک توانند با ارائه طرح ها می پاسخ: خیر. این شرکت

هایی نظیر جشنواره علم تا عمل، تسهیلت ارائه شده توسط معاونت  جوایز جشنوارههای فناوری،  علم و فناوری، شهرک

 .های غیردولتی پژوهش و فناوری و... استفاده نمایند جمهور، صندوق علمی و فناوری رییس

 افتد؟ اگر شرکت به تعهدات خود عمل نکرد چه اتفاقی می .3-0

 .شود ت احتمالی مصوب شده نیز لغو میبنیان بودن شرکت لغو و تسهیال پاسخ: اعتبار دانش

 های دریافت شده سوءاستفاده و آنها را برای مقاصد دیگری بکار برد چه عواقبی خواهد داشت؟ اگر شرکت از حمایت .0-0

پاسخ: چنانچه شرکتها، حمایتها و تسهیالت اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن 

 :شود فاده مجدد از حمایتهای این قانون مجازاتهای زیر در مورد آنها اعمال میمحرومیت از است

در صورت برخورداری از تسهیالت مالی عالوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیالت دریافتی محکوم  -الف

 .شوند می

ها منع  شرکت در کلیه مناقصهدر صورت برخورداری از شرایط تسهیالت در ورود به مناقصه به مدت سه سال از  -ب

 .شوند می

های مالیاتی یا عوارض عالوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت  در صورت برخورداری از معافیت -ج

 .اعطاء شده محکوم میشوند
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موضوع ( شوند دریافتی محکوم می  ای ای، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه در صورت برخورداری از پوشش بیمه -د

 )قانون 66ماده 

 بنیان چیست؟ های دانش . شرط تمدید استفاده از مزایای قانون حمایت از شرکت5-0

ها  ( سال برای هر نوع از شرکت1( یا )6ها از مزایای قانون، بر مبنای مصوبه کارگروه به مدت ) پاسخ: مدت استفاده شرکت

، برای تمدید استفاده از مزایای قانون باید دوباره تقاضای ارزیابی داده ها پس از انقضای این مدت شود و شرکت تعیین می

 و از سوی کارگزاران دوباره ارزیابی شوند.

. چنانچه شرکتهای متقاضی سوال دیگری در خصوص فرایندهای ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها دارند، چگونه 1-0

 توانند از پاسخ آن مطلع شوند؟ می

مطرح نموده و یا با ایمیل مکاتبه  83533434توانند سایر سواالت خود را با مرکز تماس با شماره تلفن  میپاسخ: شرکتها 

 .نمایید

 

 

 :تاسیس جواز و پروانه فرایند (1

 مزاياي دريافت پروانه بهره برداري و جواز تاسيس چيست؟  -1

 :شوند مزايا و تسهيالت ذيل برخوردار ميبرداري بشوند، از  شركتهاي توليدي كه موفق به دريافت پروانه بهره

  امكان دريافت استاندارد: )شركتها براي اينكه بتوانند عالمت استاندارد دريافت كنند، بايد داراي جواز تاسيس، يا

  )برداري يا پروانه فعاليت از مراجع قانوني باشند پروانه بهره

  مزاياي درنظر گرفته شده براي اين محصوالتامكان درج در ليست استعالم توليد داخل و برخورداري از 

  [1]قانون مالياتهاي مستقيم 700برخورداري از معافيتهاي مالياتي نظير معافيت موضوع ماده 

  آالت خط  قانون امور گمركي جهت واردات ماشين 779امكان برخورداري از معافيتهاي گمركي موضوع بند غ ماده

  يدتول

 سهولت در مراجعه به بانكها و دريافت وام 

 امتياز ويژه در مناقصات و مزايده ها دولتي 

  هاي توليدي مي توانند  خانه قانون مقررات صادرات و واردات، وزارت 5افزايش نرخ تعرفه كاالهاي وارداتي: طبق ماده

ها براي  ترين معيارهايي كه وزارتخانه اصليشرايط صدور و ورود كاالهاي مشابه توليد داخل را تعيين كنند. يكي از 

 باشد برداري مي اين امر طلب مي كنند، پروانه بهره

 جرائم مالياتي  شود؛ نظير بخشش برخورداري از تسهيالتي كه به صورت مقطعي وضع مي 

  

 بندي ذکرشده در اين مصوبه به چه معنا است؟ رده -1

موضوع تصويب نامه شماره  "رار واحدها و فعاليت هاي صنعتي و توليديضوابط و معيارهاي استق"( مصوبه 0طبق ماده )

محيطي،  هيئت وزيران، صنايع بر اساس شدت و ضعف آلودگي و ديگر مسائل زيست 7091/ 75/8هـ مورخ 09701/ت14986

شد و با  تقرار آن تعيين ميبا توجه به رده هر فعاليت، محدوده و مكانهاي مجاز براي اس اند كه گانه قرار گرفته هاي هفت در رده

[2]شدند شهرها مستقر مي افزايش رده، شركتها بايستي در مكان دورتري نسبت به محدوده 
. 
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به عنوان مثال براي شهر تهران، وضعيت مكانهاي مجاز براي استقرار صنايع با توجه به رده زيست محيطي در تصوير زير نشان 

هاي  شهر تهران با توجه به رده هاي مجاز براي استقرار صنايع در محدوده و حريم كالن شده است. در تصوير زير، مكان داده

صرفاً فعاليتهاي با رده  -داخل محدوده شهر تهران– گانه شهر تهران 00زيست محيطي نشان داده شده است. در داخل مناطق 

 -كه در تصوير زير با رنگ سبز نشان داده شده است -اخل حريم شهر تهرانباشند. در مناطق د يك مجاز به استقرار مي

 .باشند هاي فعاليت مجاز به استقرار مي فعاليتهاي با رده يك، دو و سه مجاز و در خارج حريم، ساير رده

 

ت حسگرهاي هاي پيشرفته تشخيص سريع در صنايع غذايي يا توليد زيس به عنوان مثال اگر شركتي در حوزه توليد كيت

كاربريهاي صنعتي و  - باشد، امكان استقرار در مكانهاي مجاز ( مي7آنها )  پيوست مصوبه رده 7پيشرفته كشاورزي كه در جدول

هاي علم و فناوري و مراكز رشد مصوب، شهرک هاي دانش سالمت ، و شهركها و نواحي صنعتي قانوني و  كارگاهي، پارک

را دارند. اما اگر شركتي در حوزه توليد پروتئينهاي  - مصوب شهري و روستاييج محدودهداخل يا خار مكانهاي صنعتي مجاز

شهركها و نواحي  – تك ياخته پيشرفته فعاليت داشته باشد، بايستي از محدوده شهر خارج شود و در يكي از مكانهاي مجاز

خارج از  هاي دانش سالمتهاي علم و فناوري و مراكز رشد مصوب و شهرک  صنعتي و مكانهاي صنعتي، پارک

 .مستقر شود- ها مصوب شهرها و روستاها مشروط به رعايت فواصل از ساير كاربري محدوده

 

  



توانند تقاضاي خود براي دريافت  اند، مي نام کرده ثبت daneshbonyan.ir آيا همه شرکتهايي که در سامانه -3

 مجوز استقرار را ارائه دهند؟

بنيان توليدي،  اند )دانش بنيان آنها به صورت كامل طي شده است و مورد تائيد قرار گرفته ارزيابي دانششركتهايي كه فرآيند 

توانند تقاضاي خود مبني بر استفاده از مزاياي اين مصوبه ارائه دهند. شركتهايي  بنيان نوپا( مي بنيان صنعتي و يا دانش دانش

فرآيند ارزيابي آنها هنوز نهايي نشده است، بررسي   اند و شركتهايي كه كردهنام ن ثبت daneshbonyan.ir كه هنوز در سامانه

 .تقاضاي آنها تا پس از نهايي شدن ارزيابي دانش بنيان بودن شركت، به تعويق خواهد افتاد

  

شده برداري برايشان صادر  آيا درآمد ابرازي فعاليتهاي توليدي و معدني که به موجب اين مصوبه، پروانه بهره  -4

 شوند؟ باشد، مشمول معافيت مالياتي مي

( قانون رفع موانع توليد 07هاي مستقيم موضوع ماده ) ( اصالحي قانون ماليات700نامه اجرايي ماده ) آيين (0طبق ماده )

 در حقوقي غيردولتي هاي توليدي و معدني اشخاصپذير و ارتقاي نظام مالي كشور، درآمد ابرازي ناشي از فعاليترقابت

و يا  برداري صادرپروانه بهره ربط براي آنهااز طرف مراجع قانوني ذي 7095واحدهاي توليدي يا معدني كه از ابتداي سال 

مناطق  و در پنج سال برداري يا استخراج و فروش به مدت بهره از تاريخ شروع قرارداد استخراج و فروش منعقد مي شود

( ذيل اين ماده، درآمد 0ولي طبق تبصره ) .باشد مشمول ماليات مي صفر نرخ با ده سال به مدت کمتر توسعه يافته

هاي شعاع يكصد و بيست کيلومتري مرکز استان تهران )به استثناي شهرک واحدهاي توليدي و معدني مستقر در

ها و سي کيلومتري مراکز ساير استان و کيلومتري مرکز استان اصفهان  پنجاه و( هاي قم و سمنانصنعتي استان

مشمول محاسبه ماليات به نرخ  شماري نفوس و مسكن، جمعيت بر اساس آخرين سر شهرهاي بيش از سيصد هزار نفر

در تمام نقاط كشور مشمول نرخ صفر اين  واحدهاي توليدي فناوري اطالعات .باشندصفر ماده مذکور نمي

شوند، در صورتيكه شرايط برخورداري از  نرخ صفر نمي البته شركتهايي كه طبق اين تبصره مشمول ماليات به .باشند مي ماده

توانند از اين معافيت مالياتي برخوردار  را داشته باشند، مي بنيان معافيتهاي مالياتي در نظر گرفته شده براي شركتهاي دانش

 .شوند

  

 فرآيند ارائه درخواست براي استفاده از مزاياي اين مصوبه چگونه است؟  -5

بنيان و واحدهاي صنايع پيشرفته، بايد  براي استفاده از تسهيالت در نظر گرفته شده براي شركتهاي دانششركت متقاضي 

رو  ثبت نام كرده و در فرآيند ارزيابي شركتهاي دانش بنيان مورد تائيد قرار گرفته باشد. از اين بنيان الزاماً در سامانه دانش

توانند تقاضاي خود را از طريق ارسال نامه به دبيرخانه كارگروه  د هستند، ميبنيان مورد تأيي هايي كه به عنوان دانش شركت

بنيان )خطاب به جناب آقاي دكتر صاحبكار خراساني، دبير كارگروه(  ارزيابي و تشخيص صالحيت شركتها و موسسات دانش

را نيز  (ياب سامانه بهين) تجارت نام در درگاه اطالعات و خدمات صنعت، معدن و ارائه دهند و همچنين بايستي فرآيند ثبت

 .انجام دهند

  

 آيد؟ بنيان متقاضي براي دريافت مجوز استقرار، مجدداً ارزيابي به عمل مي آيا از شرکتهاي دانش  -6

بنيان  ف اينكه شركت دانشبله. طبق مصوبات كارگروه ارزيابي و تشخيص صالحيت شركتها و موسسات دانش بنيان، صر

تواند از همه حمايتهاي مندرج در قانون استفاده كند و براي برخورداري از هر كدام از انواع حمايتها، از  تشخيص داده شود، نمي

جمله دريافت مجوز استقرار، بايد مجدداً مورد ارزيابي قرار بگيرد. از اينرو، وضعيت شركت از حيث انطباق با شروط ذكر شده 

 .گيرد و در صورت لزوم، مجدداً از شركت بازديد صورت مي گيرد در اين مصوبه مورد بررسي قرار مي

  

ياب و يا مراجعه به سازمان صنعت، معدن و تجارت  بنيان نياز به ثبت نام در سامانه بهين آيا شرکتهاي دانش  -7

 استان مربوطه دارند؟

ياب ثبت نام كنند. همچنين پس از تائيد شرايط آنها  بايستي در سامانه بهين بنيان نيز مشابه ساير شركتها، شركتهاي دانش 

سازمان   توانند موضوع را از آن توسط دبيرخانه كارگروه و معرفي آنها به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوطه، مي

 .پيگيري كنند
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 وگواهي مرکز پژوهشهاي صنعتي و معدني چيست؟تفاوت پروانه بهره برداري، پروانه فعاليت فني مهندسي  -  8

وزارت صنعت،معدن و تجارت و سازمانهاي ذيربط، با توجه به نوع فعاليت يك واحد صنعتي، مجوزهاي مختلفي را صادر مي 

 .باشد قابل مشاهده مي سايت مربوطههاي مربوط به اين مجوزها در  دستورالعمل كند. 

اي غير از فناوري اطالعات قرار دارد، يا بايستي زير نظر  شان در حوزه دي كه فعاليتتوان گفت واحدهاي تولي به طور خالصه مي

 .برداري دريافت كنند اصناف به فعاليت بپردازند و يا جواز تاسيس و پروانه بهره

گاه براي پروانه فعاليت فني مهندسي، براي شركتهايي است كه توليد در سطح انبوه و سفارشي ندارند و صرفاً ممكن است كار

 .انجام فعاليتهاي مهندسي در مقياس كم و در حد چند نمونه داشته باشند

  

 در چه شهرهايي امكان استفاده از اين مصوبه وجود دارد؟ -9

اين مصوبه به طور خاص، نحوه استقرار شركتهاي دانش بنيان در شهرهاي بزرگ و داراي محدوديت استقرار را تبيين كرده 

 .بديهي است رعايت رده بندي پيوست مصوبه فوق الذكر، در كليه شهرها نيز ضروري است  است.

  

 آيا شرکتهايي که قبل از توليد صنعتي قرار دارند، مي توانند در هر مكاني مستقر شوند؟-11

ه به آن ارجاع شده (، مكانهاي هست كه در اين مصوبه و مصوباتي ك0خير. منظور از مكانهاي مجاز نام برده شده در ماده )

است براي استقرار صنايع مجاز شمرده شده است. مكانهايي با كاربري تجاري، اداري يا مسكوني جزء مكانهاي مجاز ذكر شده 

 .در اين ماده نيست

  

 آيا شرکتهاي حوزه فناوري اطالعات نيازي به دريافت پروانه بهره برداري دارند؟ -11

تقاضاي خود را براي دريافت پروانه خاص اين  افزار برداري نرم سامانه صدور پروانه بهره ه بهتوانند با مراجع اين شركتها مي 

 .شركتها ارائه دهند

  

 تعريف حريم و محدوده شهر چيست و براي هر شهر چگونه قابل دستيابي است؟  -11

  

طرح جامع و تا  دوره در آتي توسعه و شهر موجود محدوده شعر عبارت است از حد كالبدي

االجراء  الزم آن در سازي شهر مقرراتو ضوابط كه شهر هادي طرح در مذكور طرح تهيه

و  تأمين خدمات شهري و معابر توسعه و احداث جمله از عمراني طرحهاي اجراي عالوهبر شهرداريها .ميباشد

احداث  بر نظارت و کنترل خود قانوني وظايف چارچوب در زيربنايي تأسيسات

 .دارند عهده به محدوده شهر را نيز داخل در عمران و توسعه به مربوط سايراقدامات و تأسيسات و ساختمان هرگونه

نظارت و  كه شهر محدوده پيرامون بالفصل اراضي از قسمتي از است عبارت شهر حريم

 .بخش مربوط تجاوز ننمايد و شهرستان كشوري تقسيمات مرز از و دارد ضرورت آن در شهرداري کنترل

حفظ  اولويت رعايت با شهرها موزون توسعه براي مناسب و الزم به منظور حفظ اراضي

در داخل  تأسيسات و ساختمان احداث براي استفاده هرگونه جنگلها، و باغات كشاورزي، اراضي

نظارت بر احداث  .امكانپذير خواهد بود هادي و جامع طرحهاي مصوب مقررات و ضوابط درچارچوب تنها شهر حريم

داخل  در مصوب ضوابط و طرحها موجب به كه تأسيسات و ساختمان هرگونه

حال از محدوده  هر در كه) صنعتي شهركهاي استثناي به حريم از وحفاظت شده شناخته مجاز شهر حريم

شهرداري مربوط  عهده به (ميباشند مستثني شهرداريها قانون و شهرها حريم و قانوني

 (.متخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شد با و محسوب تخلف حريم دراين مجاز غير ساز و ساخت هرگونه ميباشد،
  

  

 توان به وضعيت حريم و محدوده و کاربري امالک هر شهر دسترسي پيدا کرد؟ از چه طريق مي -13

توان به اين  مي (لينك) مراجعه به سامانه جامع مديريت اسناد الكترونيكي شوراي عالي شهرسازي و معماري ايراناز طريق 

 .ها دسترسي پيدا كرد نقشه
 

  

http://teh.mimt.gov.ir/web_directory/31805-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%87%D8%A7%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87.html
http://amarsanat.mimt.gov.ir/amarsanat/login.php?pltype=10
http://amarsanat.mimt.gov.ir/amarsanat/login.php?pltype=10
http://archive.mrud.ir/UI/Forms/index.aspx
http://archive.mrud.ir/UI/Forms/index.aspx


 بايستي رعايت کنند چيست؟ 7تا  1منظور از فواصل مجاز از ساير کاربريها که شرکتهاي رده   -14

هـ 09701/ت14986( ضوابط و معيارهاي استقرار واحدها و فعاليتهاي صنعتي و توليدي موضوع شماره 0طبق پيوست شماره )

 .، حداقل فواصل مجاز براي استقرار واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي به شرح جدول زير است 7091/8/75مورخ 

 

 

 
 

  

  

  

 

 

كيلومتري مركز تهران، پنجاه كيلومتري مركز  در شعاع يكصد و بيست طبق تبصره دو اين ماده، شركتهاي مستقر البته [1]

به استثناي شركتهاي داراي پروانه  -كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت  اصفهان و سي

 باشند.  از اين معافيت مالياتي برخوردار نمي  -بهره برداري فناوري اطالعات

 شود هاي شهرها و روستاها، با مشكل مواجه مي كه البته اين امر در مواردي به دليل تداخل حريم[2]
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 : ... و عوارضسود بازرگانی  و  ، گمرکی فرآیند (6

  

 معافیت های حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض -الف

 گمرکی و سود بازرگانی از کجا باید شروع کنیم؟برای استفاده از معافیت های عوارض، حقوق  (1

پاسخ: شرکت دانش بنیان متقاضی باید برای استفاده از معافیت ها در هر مورد، فرم های مربوطه را از 

بخش آیین نامه ها و قوانین/ معافیت های گمرکی دریافت و پس از تکمیل، به انضمام  www.daneshbonyan.ir سامانه

 .ارسال نماید customs@daneshbonyan.ir نظر، به آدرسسایر مدارک مورد 

  

 (معافیت های گمرکی شرکت های دانش بنیان به چه مواردی تعلق می گیرد؟2

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان، و نیز بر اساس  11پاسخ:باتوجه به دستورالعمل ماده 

مصوب کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان، در موارد زیر شرکت های دانش بنیان می شیوه نامه معافیت های گمرکی 

 :توانند از معافیت های گمرکی استفاده نمایند

 (کاالی دانش بنیان برای مهندسی معکوس1 

 (کاال و قطعات برای ساخت کاالی دانش بنیان تا حد نمونه اولیه و پایلوت2 

 کنترل کیفیت(تجهیزات آزمایشگاهی،تست و 3

 (ماشین آالت خط تولید برای کاالهای دانش بنیان4

الزم به ذکر است شرکت ها برای استفاده از معافیت های گمرکی در موارد فوق، باید درخواست خود را به همراه مستندات 

 .نیان ارسال نمایندمربوطه طبق فرآیندی که در سامانه مشخص شده است به دبیر خانه کارگروه ارزیابی شرکت ها ی دانش ب

  

 (منطور از مهندسی معکوس چیست؟3

توان با اقداماتی بر روی محصول موجود)وارداتی(، به دانش فنی اولیه تولید آن  پاسخ:فرایندی است که در آن می

 .دست پیدا کرد

  

 (منظور از کاالی تجاری چیست؟4

ایران برای فروش وارد می گردد، اعم از این که به همان پاسخ: منظور از کاالی تجاری کاالیی است که به تشخیص گمرک 

 .شکل یا پس از انجام عملیات ) اعم از تولیدی، تفکیک و بسته بندی( به فروش برسد

  

 (آیا کاالی تجاری مشمول معافیت های گمرکی می شود؟5

موسسات دانش بنیان، و نیز بر اساس آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و  11به دستورالعمل ماده  خیر. با توجه

شیوه نامه معافیت های گمرکی مصوب کارگروه ارزیابی شرکت های دانش بنیان، کاالهای تجاری مشمول این معافیت ها نمی 

مواد، قطعات و کاالهایی که با هدف استفاده در محصول نهایی وارد شده و به فروش می رسند، مشمول این  باشند به عبارتی

 .ها نیست معافیت

  

 (آیا شرکت های دانش بنیان از پرداخت تمام حقوق ورودی از جمله مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند؟6

 . پاسخ: شرکت های دانش بنیان برای واردات خود از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف نیستند

شرکت دانش بنیان دارای جواز تاسیس، الزم به ذکر است اگر کاالی وارداتی، ماشین آالت خط تولید باشد و 

شامل کارت شناسایی، گواهی فعالیت  )پروانه بهره برداری یا سایر مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت

رجوع  www.behinyab.ir باشد، برای استفاده از معافیت ها باید به سامانه بهین یاب صنعتی، و پروانه اکتشاف(

 .سامانه از معافیت مالیات بر ارزش افزوده نیز برخوردار خواهند بود نماید. شرکتها با رجوع به این

  

 (مدارک اولیه الزم برای استفاده از مزایای قانون چیست؟7



کاتالوگ فنی،  پروفرما،پروفرما اینویس، پاسخ: تکمیل و ارسال تعهدنامه، مشخص کردن نوع کاال )تکمیل و ارسال فرم اکسل(،

، همچنین پروانه یا اظهارنامه گمرکی به صورت دوراظهاری از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی فاکتور مشخصات کامل فنی،

 .تکمیل و ارسال می شود

  

 (آیا برای استفاده از معافیت های عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، کارت بازر گانی الزم است؟8

پاسخ: با توجه به اینکه فقط برای ماشین آالت خط تولید ثبت سفارش الزم است و الزمه ثبت سفارش داشتن کارت بازرگانی 

است لذا برای ثبت سفارش ماشین آالت خط تولید،کارت بازرگانی الزم است و برای موارد دیگر در وهله اول ضروری 

با توجه به ارزش کاالی وارداتی، ممکن است ارائه کارت بازرگانی الزم نیست.البته در سایر موارد نیز به تشخیص گمرک و 

قانون مقررات صادرات  3باشد.تشخیص این موضوع بر عهده گمرکات اجرایی کشور می باشد.الزم به ذکر است به استناد ماده 

واردات و فروش آن مبادرت به امر صادرات و واردات کاال به صورت تجاری)برای  6371و واردات کشور مصوب سال 

 .مستلزم داشتن کارت بازرگانی است کاال( 

  

 آیا برای استفاده از معافیت های عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی ثبت سفارش الزم است؟ 9)

پاسخ: برای واردات ماشین آالت خط تولید، ثبت سفارش الزامی است. در سایر موارد نیز چنانچه ارزش کاالی 

تشخیص این موضوع بر .دالر( بهتر است ثبت سفارش صورت گیرد 5111اشد )به طور مثال بیش از وارداتی باال ب

 .عهده گمرکات اجرایی است و در صورت لزوم از سوی گمرکات به شرکت ها اعالم می شود

  

 (آیا برای استفاده از معافیتهای موردنظر، می توان از کارت بازرگانی شخص دیگری استفاده نمود؟10

بنیان تایید شده  پاسخ: خیر.اسناد و مدارک مورد نیاز جهت واردات ماشین آالت و سایر اقالم وارداتی، باید به نام شرکت دانش

اما شرکت دانش بنیان متقاضی استفاده از معافیت گمرکی می تواند از ترخیص کار جهت ترخیص کاال در  .باشد

 .استفاده کند  گمرک

  

 داخل کاالی وارداتی ضروری است؟  معافیت های گمرکی عدم ساخت (آیا برای استفاده از11

تجهیزات آزمایشگاهی، تست و کنترل »پاسخ:معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای دو مورد 

در صورتی اعطا می شود که مشابه آنها در داخل کشور  «ماشین آالت خط تولید کاالهای دانش بنیان»و « کیفیت

جهت تولید تا حد نمونه اولیه و پایلوت و واردات جهت مهندسی معکوس(   در دو مورد دیگر)واردات.دتولید نشو

 .عدم ساخت داخل کاالی مورد نظر ضروری نیست

  

(منظور از تایید اولیه و نهایی معافیت گمرکی چیست؟ آیا می توان با همان تایید اولیه اقدام به واردات کاال 12

 نمود؟

نامه به کاالی مورد نظر است، تا  های موضوع این شیوه صرفا بیانگر موافقت اولیه برای ارائه معافیت پاسخ:تأییدیه اولیه 

شود و  ریزی دقیق تر اقدام به واردات نمایند. تأییدیه اولیه تنها به همان شرکت ارائه می بنیان بتوانند با برنامه های دانش شرکت

تأییدیه نهایی پس از تطبیق مندرجات تأییدیه اولیه )که بر مبنای پروفرما و دیگر مدارک اولیه  .ستقابل ارائه به گمرک نی

شود و بیانگر موافقت نهایی برای  یا پروانه گمرکی از سوی دبیرخانه کارگروه به گمرک ابالغ می  شود( با اظهارنامه تهیه می

 .ها است استفاده از معافیت

  

 متناسب با فعالیت دانش بنیان شرکت باشد؟  بایدکاالی وارداتی  (آیا13

بلی .تناسب بین زیر ساخت ها و ظرفیت واقعی تولید و برنامه های آتی شرکت هم باید با کاالی وارداتی مورد نظر وجود داشته 

 .در راستای فعالیت دانش بنیان مورد تایید شرکت باشد باشد.همچنین الزم است کاالی وارداتی

  

توانیم کاالی مورد نظر را از شرکت دیگری که واردات این کاال را انجام می دهد بخریم و مشمول  می  (آیا14

 استفاده از معافیت گمرکی بشویم؟ خیر



اسناد و مدارک مورد نیاز جهت واردات اقالم مورد نظر صرفا باید به نام شرکت دانش بنیان تایید شده توسط کارگروه ارزیابی و 

 .تهای دانش بنیان باشدتشخیص صالحیت شرک

  

 (پس از ورود کاال و اظهار در گمرک چگونه می توانیم از این معافیت ها استفاده کنیم؟15

شرکت متقاضی باید در اظهارنامه گمرکی خود، در زمان تنظیم اظهارنامه در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در ردیف 

کت مورد تایید کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت ها و موسسات )تخفیف حقوق ورودی( اعالم دارد که این شر401

دانش بنیان بوده ومتقاضی استفاده از این معافیت می باشد. در غیر این صورت امکان ارسال تایید نهایی دبیرخانه کارگروه از 

 .طریق پروانه گمرکی وجود ندارد

  

 شرکت می تواند کاالی وارداتی را واگذار کند یا آن را به فروش برساند؟ (آیا16

وارداتی را صرفا در محل کارگاه یا کارخانه خود که به اطالع « ماشین آالت خط تولید»شرکت دانش بنیان موظف است 

،خودداری نماید؛ در غیر این یا واگذاری آن به غیر   سال از جابجایی، انتقال 64دبیرخانه کارگروه رسیده است نصب و تا 

قانون امور گمرکی، مستلزم پرداخت وجوه متعلقه شامل حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض  614صورت براساس ماده 

 .گمرکی معاف شده خواهد بود

  

ی (آیا شرکت دانش بنیان می تواند واردات جهت تولید انبوه و فروش انجام داده و از معافیت های حقوق ورود17

 نیز استفاده نماید؟

بلی. در صورتی که کاال و قطعات و مواد اولیه وارداتی جهت واردات موقت و صادرات باشد به عبارت دیگر پس از تولید یا 

 .تکمیل فرآیند تولید در داخل، به خارج از کشور صادر شود

  

 (ثبت سفارش چگونه صورت می گیرد؟18

انجام می  www.sabtaresh.ir ه صورت اینترنتی و از طریق پایگاهپاسخ: تکمیل و صدور اوراق ثبت سفارش ب

نسخه )دو نسخه برای بانک و یک  3 این اوراق برای کاالهایی که از طریق گشایش اعتبار اسنادی وارد می شوند تعداد .شود

 .اعتبار اسنادی یک نسخه برای گمرک می باشدو در موارد غیر از افتتاح  نسخه برای گمرک(

  

 (اطالعات درخواستی در اوراق ثبت سفارش چیست؟19

خریدار کاال، مشخصات فروشنده کاال، مشخصات کاالی خریداری شده، بانک عامل )در صورت واردات با  پاسخ: مشخصات

 .یط خرید کاال بر مبنای اینکوترمز، نوع معامله، نوع ارزانتقال ارز(، پروفرما )تاریخ، شماره، مدت اعتبار(، نوع حمل کاال، شرا

  

 (اظهارنامه گمرکی چیست؟20

پاسخ: فرمی است که گمرک در اختیار وارد کننده قرار می دهد و وارد کننده باید در آن مشخصات و ویژگی های کاالی خود 

البته این کار هم اکنون به صورت . گمرک تسلیم نمایدو به همراه کلیه اسناد به   و حقوق ورودی متعلقه را محاسبه  را اعالم

از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی تحت عنوان دوراظهاری صورت می گیرد و در نهایت به پروانه گمرکی شما   سامانه ای و

 .کوتاژ تعلق می گیرد

  

 (کوتاژ چیست؟21

 .و درباالی پروانه گمرکی سمت راست قرار داردکد واحدی است که به هر پروانه گمرکی پس از اظهار تعلق می گیرد 

  

 (پروانه گمرکی چیست؟22

پاسخ: سندی است که گمرک صادر می کند صدور این سند به منزله تسویه حساب وارد کننده با گمرک است و نشان می 

 .رک فراهم استدهد که ارزیابی کاال در گمرک خاتمه یافته و حقوق ورودی پرداخت شده و مقدمات خروج کاال از گم
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 (منظور از حقوق ورودی چیست؟23

 پاسخ: حقوق ورودی شامل چهار جزء می باشد:حقوق گمرکی، سود بازرگانی، عوارض، مالیات بر ارزش افزوده

  

 (شرایط و مدارک مورد نیاز برای گرفتن کارت بازرگانی چیست؟24

 :پاسخ: مهم ترین موارد ضروری عبارتند از

 تمام سال 13حداقل سن  .6

 داشتن برگ پایان خدمت یا معافیت .1

 داشتن تحصیالت دانشگاهی مرتبط یا گذراندن دوره های آموزشی مربوطه .3

 داشتن محل کسب متناسب ملکی یا استیجاری .0

 داشتن دفاتر قانونی و ارائه اظهارنامه ثبتی .5

 داشتن حساب جاری .1

 ه ها و سازمان های دولتی و قوای سه گانهعدم اشتغال تمام وقت و نیز نداشتن رابطه استخدامی با وزارت خان .7

 عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر .8

 نداشتن محکومیت موثر کیفری .1

 

و کاالها را برای  های دریافت شده گمرکی سوءاستفاده کند و به تعهد خود پایبند نبوده  (اگر شرکت از حمایت25

 مقاصد دیگری بکار برد چه عواقبی خواهد داشت؟

وارداتی را صرفا در محل کارگاه یا کارخانه خود که به اطالع « ماشین آالت خط تولید»موظف است شرکت دانش بنیان 

یا واگذاری آن به غیر ،خودداری نماید؛ در غیر این   سال از جابجایی، انتقال 64دبیرخانه کارگروه رسیده است نصب و تا 

قانون امور گمرکی، مستلزم پرداخت وجوه متعلقه شامل حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض  614صورت براساس ماده 

 .گمرکی معاف شده خواهد بود

  

 سایر حمایتهای گمرکی -ب

 وسسات دانش بنیان چگونه است؟(شرایط استفاده از مجوز واردات موقت برای شرکت ها و م26

 .اینکه ورود موقت باید در راستای صادرات کاالی دانش بنیان باشد1)

 .(مقدار آن باید متناسب با ظرفیت تولید شرکت باشد2

 .(اگر شرکت دارای جواز تاسیس یا پروانه بهره برداری است از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند3

  

 سبز برای شرکت های دانش بنیان چیست؟(تسهیالت مسیر 27

اظهارنامه گمرکی شرکت های دانش بنیان جهت انتخاب مسیر از همان ابتدا به شرط کامل بودن کلیه مدارک مثل 

استانداردهای اجباری، در مسیر سبز قرار می گیرد و این یکی دیگر تسهیالت گمرکی است که برای شرکت های دانش بنیان 

 .است در نظر گرفته شده

برای استفاده شرکتها از مسیر سبز گمرکی، اطالعات شرکتهای دانش بنیان از سوی دبیرخانه کارگروه در اختیار گمرک قرار 

 می گیرد و نیازی نیست

 

 

 

 

 



 : مالیاتی فرآیند (7

 فرآیند ارائه تسهیالت مالیاتی

 فرآیند استفاده از معافیتهای مالیاتی مدنظر قانون دانش بنیان چیست؟  -6

پاسخ: شرکتهایی که در کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان به عنوان شرکت دانش بنیان 

اند الزم است تا در هر سال مالی در زمان مقرر که توسط کارگزار مربوط به شرکت اعالم  تولیدی و یا نوپا تایید شده

های صورت  یار وی قرار دهد. کارگزار نیز با توجه به ارزیابیمی گردد، مدارک و مستندات مورد نیاز کارگزار را در اخت

نماید. در نهایت لیست آماده شده  گرفته لیست نهایی از کاالها/خدمات دانش بنیان شرکت را به کارگروه اعالم می

قرار داده  توسط کارگروه به سازمان امور مالیاتی کل کشور ارسال شده تا در اختیار ادارات مالیاتی و ممیزان مربوط

 .شود

توانند از معافیتهای مالیاتی قانون دانش بنیان استفاده  آیا کارکنان شرکتهای دانش بنیان نیز می -1

 نمایند؟

، آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان 14پاسخ: با توجه به اینکه در ماده

ن ناشی از قراردادها و فعالیتهای تحقیق و توسعه، تجاری درآمدهای مشمول مالیات شرکتها و مؤسسات دانش بنیا

قانون مالیاتهای  (645) سازی و تولید محصوالت و خدمات دانش بنیان به مدت پانزده سال از مالیات موضوع ماده

قانون مالیاتهای مستقیم معاف بوده  645مستقیم معاف گردیده است لذا شرکتهای دانش بنیان تنها از موضوع ماده 

 .شود و این معافیت مشمول مالیات افراد حقیقی )کارکنان( این شرکتها نمی

  

آیا شرکتهای دانش بنیان تایید شده توسط کارگروه که در پارک های علم و فناوری )و یا مناطق   -3

 3آزاد( مستقر هستند، باید فرآیند استفاده از معافیتهای مالیاتی شرکتهای دانش بنیان )ماده 

 نمایند؟ قانون( را طی

( قانون حمایت از 1آیین نامه اجرایی ماده) پاسخ: شرکتها و موسساتی که در پارکهای علم و فناوری بر اساس

( قانون چگونگی اداره 63می توانند از تسهیالت از معافیت مالیاتی موضوع ماده) بنیان ات دانشها و مؤسس شرکت

 07و اصالحیه های بعدی آن با رعایت سایر مقررات آیین نامه اجرایی ماده  6371مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 

شرکت مورد بررسی در یکی از پارکهای علم نمایند لذا در صورتی که  قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه استفاده می

 3باشد نیازی به بررسی آن توسط کارگزار مربوط جهت دریافت معافیتهای مالیاتی ماده  و فناوری کشور مستقر می

قانون شرکتها و موسسات دانش بنیان نخواهد بود. الزم به ذکر است شرکتهای مستقر در مناطق آزاد نیز از قانون 

و اصالحیه های بعدی آن برخوردار خواهند بود و نیازی به  6371اطق آزاد تجاری صنعتی مصوب چگونگی اداره من

 .طی مراجعه به کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان ندارند

قانون  132آیا شرکتهایی که معافیتهای مالیاتی دیگر همچون معافیت شرکتهای تولیدی )ماده   -0

کنند الزم است در فرآیند معافیت مالیاتی شرکتهای دانش بنیان  ستفاده میمالیات مستقیم( ا

 حضور یابند؟

ها و مؤسسات  نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت آیین 11با توجه به دستورالعمل اجرایی موضوع ماده  :پاسخ

بنیان بوده که توسط کارگروه به مالیاتی صرفا مربوط به درآمدهای مصادیق فعالیتهای دانش  بنیان، معافیتهای دانش

قانون مالیات مستقیم درآمد ابرازی ناشی  631اما در معافیتهایی همچون ماده  .گردد سازمان امور مالیاتی ارسال می

از  6315های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از ابتدای سال از فعالیت

برداری صادر و یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود از تاریخ ربط برای آنها پروانه بهرهیطرف مراجع قانونی ذ

http://daneshbonyan.isti.ir/index.aspx?siteid=2&siteid=2&fkeyid=&siteid=2&fkeyid=&siteid=2&fkeyid=&siteid=2&pageid=188
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برداری یا استخراج و فروش به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ده سال با نرخ صفر  شروع بهره

 .باشد مشمول مالیات می

  

( قانون رفع موانع تولید 36های مستقیم موضوع ماده ) ( اصالحی قانون مالیات631نامه اجرایی ماده ) لینک آیین

 پذیر و ارتقای نظام مالی کشوررقابت

  

شرکتهای دانش بنیانی که در پارک مستقر  تفاوت عمده شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک و -5

 نیستند؟

به آن اشاره شده  1و  3معافیت مالیاتی در قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان در دو ماده مجزا  :پاسخ

باشند که از قانون مربوط به شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارکهای علم و فناوری می 1است. به طوری که ماده 

توانند مدیریت پارک مجوز الزم جهت استقرار و فعالیت را دریافت کرده باشند. این شرکتها با توجه به این قانون می

 .سال استفاده نمایند 14از مزایای مناطق آزاد از جمله معافیت مالیاتی به مدت 

بنیان لزومی به استقرار در اما شرکتهای مورد تایید کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانش 

توانند به فعالیت بپردازند. این شرکتهای با توجه به پارکهای علم و فناوری نداشته وبدون محدودیت جغرافیایی می

مربوط به آن هر ساله اسامی شرکتهای  آیین نامه اجرایی قانون مذکور و همچنین بخشنامه 11دستورالعمل ماده 

 .ق فعالیتهای دانش بنیان آنها از طریق کارگروه به سازمان امور مالیاتی ارجاع می گردددانش بنیان به همراه مصادی

 .در زیر این دو ماده قانونی به تفکیک بیان شده است

 قانون 3 ماده موضوع مالیاتی معافیت

 بنیان دانش موسسات و شرکتها صالحیت تشخیص و ارزیابی کارگروه تایید مورد بنیان دانش شرکتهای برای - 6

 .باشد می

 .شد خواهد اعمال شرکت تایید زمان از سال 65 مدت به - 1

  ص/14380/144  شماره بخشنامه طی و قانون اجرایی نامه آیین 11 ماده دستورالعمل در آن اجرایی مقررات – 3

 .است شده ابالغ 61/66/6311 مورخ

 .شود می اقدام 10/48/10 مورخ 144/10/80 شماره بخشنامه اساس بر 6313 مالی سال برای – 0

 

 قانون 9 ماده موضوع مالیاتی معافیت

 یاد واحدهای در شاغل کارکنان نیز و فناوری و علم پارک در مستقر مهندسی و فناوری پژوهشی، واحدهای برای - 6

 .باشد می شده

 ذیربط مالیاتی کل اداره با تعامل با فناوری و علم پارک رئیس توسط مجوز صدور تاریخ از سال 14 مدت به - 1

 .شود می اعمال

-15-40: شماره شماره بخشنامه و 11/45/14 مورخ ص/144/1663 شماره بخشنامه در آن اجرایی مقررات – 0

144  

 .است شده ابالغ6315/46/11 مورخ

  

آیا برای شرکتهای دانش بنیان در ادارات امور مالیاتی گروه های تخصصی ویژه ای تشکیل  -1

 .گردیده است

( شرکت 6611مربوط به اسامی ) 6310آبان  10 مورخ  80/94/200در بخشنامه شماره همان طور که :پاسخ

به آن تصریح شده است با توجه به اهمیت  6313آبان ماه  10مورخ  13/93/200بخشنامه  دانش بنیان و همچنین

بنیان، ادارات کل امور مالیاتی  دانش موضوع و لزوم بررسی تخصصی پرونده های مالیاتی شرکت ها و موسسات
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http://daneshbonyan.isti.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=2&fkeyid=&siteid=2&pageid=14087&siteid=2
http://daneshbonyan.isti.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=2&fkeyid=&siteid=2&pageid=8155&newsview=10076
http://daneshbonyan.isti.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=2&fkeyid=&siteid=2&pageid=8155&newsview=10076
http://daneshbonyan.isti.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=2&fkeyid=&siteid=2&pageid=8155&newsview=3494
http://daneshbonyan.isti.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=2&fkeyid=&siteid=2&pageid=8155&newsview=3494


رسیدگی و تشخیص پرونده های مالیاتی شرکت های مزبور را به گروه های رسیدگی متشکل از ماموران مالیاتی 

 دارای تخصص در این خصوص محول نموده تا به صورت گروهی و متمرکز مورد رسیدگی و تشخیص قرار گیرند

قانون از چه   3د، برای دریافت معافیت مالیاتی ماده باششرکتهایی که اطالعات آنها محرمانه می -7

 طریقی باید اقدام نمایند؟

باشد الزم است با مرکز مشاوره دانش بنیان به تمامی شرکتهایی که به نحوی اطالعات آنها محرمانه می :پاسخ

این شرکتها، تماس حاصل نمایند. الزم به توضیح است که با توجه به ماهیت محرمانه  41683533434شماره 

 ای مجزا معردر بخشنامه 6313ها در سال مالی این شرکت  مسائل مربوط به آنها توسط سازمان

توانند معافیت به تایید کارگروه رسیده بودند، از چه طریقی می 1392شرکتهایی که در سال  -8

 را پیگیری نمایند؟ 1392مالیاتی خود در سال مالی 

شرکت پیوست  04مورد تایید کارگروه بوده اند و اسامی آنها در لیست  6311شرکتهایی که در سال  :پاسخ

توانند از طریق این باشد، میموجود می 13/10/144به شماره  6313آبان  10بخشنامه سازمان امور مالیاتی مورخ 

 .خود را پیگیری کنند 6311بخشنامه معافیت مالیاتی سال مالی 

 1393 آبان ماه 10مورخ  13/13/144لینک بخشنامه 

توانند به تایید کارگروه رسیده بودند، از چه طریقی می 1393شرکتهایی که در سال مالی  -1

 نمایند؟را پیگیری  1393معافیت مالیاتی خود در سال مالی 

شرکت پیوست  6611مورد تایید کارگروه بوده اند و اسامی آنها در لیست  6313شرکتهایی که در سال  :پاسخ

توانند از طریق این باشد، میموجود می 13/13/144به شماره  6310آبان  10بخشنامه سازمان امور مالیاتی مورخ 

 .کنندخود را پیگیری  6313بخشنامه معافیت مالیاتی سال مالی 

 6310آبان  10 مورخ  80/10/144لینک بخشنامه شماره

آیا شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری که توسط کارگروه نیز به تایید رسیده   -64

 .استفاده نمایند قانون 9و  3توانند به طور هم زمان از معافیتهای مالیاتی ماده اند می

ل معافیت موضوع اعما ،13/13/144به شماره  6310آبان  10با توجه به بخشنامه سازمان امور مالیاتی مورخ  :پاسخ

درخصوص واحدهای فناوری مستقر در پارکهای علم و  (قانون 1( قانون مانع از اعمال معافیت موضوع ماده)3ماده )

صدور مجوز توسط مدیریت )رئیس( پارک و نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیتهای مذکور در مجوز  فناوری از تاریخ

 .می یابد نخواهد بودکه صرفاً در پارک های علم و فناوری تحقق 

ممیزان سازمان امور مالیاتی چگونه به اطالعات کاال و خدمات دانش بنیان که از طرف معاونت   -66

 علمی و فناوری به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است، دسترسی دارند؟

و بخشنامه مورخ  13/13/144به شماره  6310آبان  10های سازمان امور مالیاتی مورخ با توجه به بخشنامه :پاسخ

مصادیق فعالیتهای دانش بنیان هر شرکت معرفی شده به سازمان امور   13/10/144به شماره  6313آبان  10

ها از توانند با مراجعه به پیوست بخشنامهباشد و ممیزان میها موجود میمالیاتی در لیستهای پیوست این بخشنامه

مطلع گردند. الزم به ذکر است پیگیریهای الزم برای درج کاالها/خدمات دانش  کاال و خدمات شرکتهای دانش بنیان

 .باشدبنیان هر شرکت در کارتابل اختصاصی شرکتها و ارائه آنها به ممیزان سازمان امور مالیاتی در حال انجام می

قانون  3شرکتهای مورد تایید کارگروه برای ارسال تقاضای استفاده از معافیت مالیاتی ماده    -61

 الزم است چه فرآیندی را طی نمایند؟

های کارگروه قانون الزم است در پایان هر سال با توجه به اطالعیه 3شرکتهایی متقاضی معافیت مالیاتی ماده  :پاسخ

به کارتابل خود مراجعه نموده و پس از به روز رسانی اطالعات خود و  (www.daneshbonyan.ir )وب سایت

های مربوط به هر شرکت درخواست خود را به دبیرخانه ارسال نماید. دبیرخانه کارگروه نیز تعهدنامههمچنین تکمیل 

پس از بررسی و تایید اطالعات شرکت و به روز رسانی کاال و خدمات شرکت در شهریور ماه هر سال اسامی 

http://daneshbonyan.isti.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=2&fkeyid=&siteid=2&pageid=8155&newsview=3494
http://daneshbonyan.isti.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=2&fkeyid=&siteid=2&pageid=8155&newsview=10076


نماید. الزم ن امور مالیاتی ارسال میشرکتهای دانش بنیان را به همراه مصادیق فعالیتهای دانش بنیان آنها به سازما

به توضیح است که عدم مراجعه شرکت به کارتابل و ارائه درخواست معافیت مالیاتی در پایان هر سال، دبیرخانه 

 .تعهدی نسبت به ارسال محصوالت شرکت به سازمان امور مالیاتی و پیگیری معافیت شرکت نخواهد داشت

 :ه ارزیابی معافیت مالیاتی شرکتها نشان داده شده است به طور کلی در زیر فرآیند ساالن

 

 اطالعات ارسال و محصوالت مشاهده-6

 تایید مورد محصوالت بررسی و کارتابل به مراجعه

 مربوط تعهدنامه و اطالعات  ارسال و رسانی روز به

 اولیه بررسی-1

 اطالعات اولیه بررسی

 نیاز صورت در سردبیر و کارگزار نمودن مشخص

 مالیاتی ارزیابی-3

 سردبیر جدیدتوسط محصوالت بررسی

 بنیان دانش محصوالت تفکیک یا و تجاری نام/ جدید محصوالت ارزیابی

 و اعالم اسامی محصوالت نهایی ممیزی-0

 شده تایید محصوالت نهایی ارزیابی/ ممیز توسط شرکت نهایی ارزیابی

 مالیاتی اظهانامه در درج جهت شرکت به محصوالت اسامی اعالم

 شرکت توسط اظهارنامه تکمیل -5

  توجه با شرکت بنیان دانش های¬هزینه و درآمد درج و مالیاتی اظهارنامه معافیتهای جدول تکمیل

 کارگروه در شرکت تایید زمان از شده تایید محصوالت به

 مالیاتی امور سازمان به اطالعات ارسال-1

  آنها بنیان دانش فعالیتهای مصادیق و بنیان دانش شرکتهای اسامی اعالم

 آیا شرکتهای متقاضی استفاده از معافیت مالیاتی الزم است نظام مالی مشخصی داشته باشند ؟  -13

در زمینه عملیات  ، شرکتهای متقاضی معافیت مالیاتی الزم است10تعهدنامه سالی مالی  3بند  با توجه به :پاسخ

های مالی، طبق نظام نامه مالی مشخص نسبت به ثبت فعالیت مالی و حسابداری خود وحدت رویه داشته باشند و

نماید)شرکت موظف است نظام نامه مالی خود را با توجه به نمونه نظام نامه مالی عملیاتی و جاری خود اقدام می

ها و دارا بودن نظام نامه مالی در شرکت" موجود در وب سایت شرکتها و موسسات دانش بنیان، تهیه نموده و تعهدنامه

 .(را در زمان درخواست معافیت در کارتابل خود در سامانه دانش بنیان بارگذاری نماید "موسسات دانش بنیان

 آیا شرکتهایی متقاضی معافیت مالیاتی الزم است که از حسابرسان مالی استفاده نمایند؟ -60

همه زمینه ها )اعم از دانش در صورتی که درآمد کل شرکت در  10تعهدنامه سال مالی  8با توجه به بند  :پاسخ

باشد، شرکت موظف است ضمن انعقاد می بیش از ده میلیارد ریال بنیان و غیر دانش بنیان( در سال مالی گذشته

با یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران  "مالی  اطالعات  به  رسیدگی  توافقی  روشهای  اجرای" قرارداد

(، گزارش مربوط به این قرارداد را به همراه اظهارنامه مالیاتی منطبق بر صورتهای رسمی ایران )عضو حقوقی جامعه

مالی، در تاریخ مشخص به دبیرخانه کارگروه ارسال نماید. الزم به ذکر است که قرارداد مربوط باید منطبق بر قرارداد 

وب سایت شرکتها و موسسات دانش بنیان آورده شده در  "مالی  اطالعات  به  رسیدگی  توافقی  روشهای  اجرای" نمونه

 .باشد

 "مالی  اطالعات  به  رسیدگی  توافقی  روشهای  اجرای"نمونه قرارداد  لینک

 باشد؟رتی مینحوه استفاده از مشاوران تخصصی مالیاتی دبیرخانه کارگروه به چه صو -65

http://daneshbonyan.isti.ir/uploads/ghardad_hesabras_94_45692.pdf
http://daneshbonyan.isti.ir/uploads/ghardad_hesabras_94_45692.pdf


خود را پیرامون  مالیاتی سواالت 41611553434 توانند از طریق شماره تماس شرکتهای دانش بنیان می :پاسخ

 :موضوعات زیر با مشاوران مالیاتی شرکتها و موسسات دانش بنیان مطرح نمایند

 مشکالت مربوط به تکمیل اظهارنامه و دفاتر مالی شرکتها 

 چگونگی تکمیل اظهارنامه 

 مالیاتی مشکالت استفاده از معافیت 

توانند از طریق مرکز مشاوره شرکتهای دانش بنیان همچنین در صورت استفاده از مشاور حسابرسی شرکتها می

 .اقدام فرمایند 41683533434شماره تماس  اب

قانون که درآمد بیش از یک میلیارد تومان  3شرکتهای متقاضی استفاده از معافیت مالیاتی ماده   -61

 دارند، در چه زمانی الزم است، قرارداد حسابرسی خود را به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند؟

حسابداران رسمی را حداکثر این شرکتها الزم است تا قرارداد منعقد شده با یکی از حسابرسان حقوقی جامعه  :پاسخ

 .ارسال نمایند Tax@daneshbonyan.ir تا پایان اسفند هر سال به ایمیل

قانون چه زمانی الزم است، اظهارنامه  3شرکتهای متقاضی استفاده از معافیت مالیاتی ماده  -67

 نمایند؟ مالیاتی خود را به دبیرخانه کارگروه ارسال

مرداد ماه )در صورتی که سال  65قانون الزم است تا  3شرکتهای متقاضی استفاده از معافیت مالیاتی ماده  :پاسخ

 .مالی شرکت آخر سال شمسی باشد( به دبیرخانه ارسال نمایند

قانون پس از صدور برگ قطعی مالیاتی،  3شرکتهای متقاضی استفاده از معافیت مالیاتی ماده    -68

 هایی باید هزینه نمایند؟معافیت مالیاتی خود را در چه زمینهمبلغ 

به منظور بهره برداری از کل مبلغ  نمایند موظفندقانون استفاده می 3شرکتهایی که از معافیت مالیاتی ماده  :پاسخ

کاال و خدمت یک یا چند مورد از زمینه های زیر)مرتبط با  در معافیت مالیاتی برای توسعه حوزه دانش بنیان خود

ها در صورت مراجعه کارگزار در مراحل مختلف تایید شده شرکت( هزینه نماید. الزم به ذکر است که گزارش هزینه

تواند شرکت را از لیست شرکتهای ارزیابی باید قابل ارائه باشد و در صورت عدم توجه به این موضوع دبیرخانه می

 : دانش بنیان حذف نماید

 یقات بنیادین یا کاربردی؛انجام تحق      .1

 تولید محصول جدید مبتنی بر تحقیق و توسعه       .2

بهبود و ارتقای کیفی یا بهبود فرآیند تولید محصوالت دانش بنیان فعلی مجری )بهبود ویژگی های کیفی،        .3

 اخذ و پیاده سازی استانداردهای کیفی محصول و...(

 یا تجهیزات بخش تحقیق و توسعه خرید تجهیزات آزمایشگاهی       .4

 آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در تحقیق و توسعه محصوالت دانش بنیان       .5

توسعه بازار داخلی محصول دانش بنیان و یا صادرات )توسعه بازاریابی، بهبود کیفیت بسته بندی، بهبود        .6

الت دانش بنیان در نمایشگاههای بین المللی، اخذ کمیت و کیفیت خدمات پس از فروش، عرضه محصو

های کشورهای مقصد، ثبت پتنت بین المللی، ایجاد  مجوزهای ضروری، اخذ استانداردهای داخلی و تأییدیه

 نمایندگی داخلی یا خارج از کشور و...(

  

سط سازمان امور مالیاتی درصد( از میزان معافیت مالیاتی تایید شده تو 54همچنین شرکت الزم است حداقل نیمی )

پس از  ماه 1سال از شرکت خارج ننموده؛ و حداکثر ظرف مدت  1)مندرج در برگ تشخیص مالیاتی( را به مدت 

بعدی شرکت اعمال نماید. الزم به توضیح   در افزایش سرمایه صدور برگ قطعی مالیاتی، با انجام تشریفات قانونی الزم

 بوط در زمان مراجعه کارگزار از شرکت دریافت خواهد شداست که مستندات ثبتی و قانونی مر

  

mailto:Tax@daneshbonyan.ir


سال  15شوند تا پایان آیا شرکتهایی که توسط کارگروه به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی می  -61

 استفاده نمایند؟ 3توانند از معافیت مالیاتی ماده می

که بتوانند شاخصهای شرکتهای دانش بنیان را شرکتهای دانش بنیان از زمان تایید خود در کارگروه تا زمانی  :پاسخ

عمل نمایند، در پایان هر سال  3حفظ نموده و بر اساس مصوبات کارگروه در رابطه با دریافت معافیت مالیاتی ماده 

نام شرکت به همراه مصادیق فعالیتهای دانش بنیان شرکت به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهد شد. الزم به توضیح 

دانش  3تواند از معافیت مالیاتی ماده سال از زمان معرفی شدن به سازمان امور مالیاتی می 65ت تنها تا است شرک

 .بنیان استفاده نماید

آیا محصوالت دانش بنیان شرکتهای مورد تایید کارگروه که در یک سال مالی به سازمان امور  -14

استفاده  3معافیت مالیاتی ماده  توانند ازسال می 15شوند تا پایان مالیاتی کشور معرفی می

 نمایند؟

مصادیق فعالیتهای دانش بنیان شرکتهای مورد تایید کارگروه الزم است در هر سال به روز رسانی شود و پس  :پاسخ

گردد. لذا در صورتی که کاال و خدمات شرکت در یک سال از تایید مجدد کارگروه به سازمان امور مالیاتی معرفی می

سال از این معافیت نخواهد بود. به عبارت دیگر کاال و خدمات شرکت  65ه باشد مالک استفاده به مدت تایید گردید

باید در هر سال پس از تایید کارگروه به سازمان امور مالیاتی ارسال گردد و مالک اعمال معافیت مالیاتی لیست کاال 

 .و خدمات ارسالی همان سال خواهد بود

 قانون الزامی است؟ 3برای تمامی شرکتهای متقاضی معافیت مالیاتی ماده آیا ارسال تعهدنامه  -16

قانون الزم است تا تعهدنامه اخذ معافیت مالیاتی  3تمامی شرکتهای متقاضی استفاده از معافیت مالیاتی ماده  :پاسخ

است که در صورت عدم  را در پایان هر سال از طریق کارتابل خود به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند. الزم به ذکر

 .ارسال تعهدنامه،کارگروه تعهدی نسبت به معرفی محصوالت شرکت به سازمان امور مالیاتی نخواهد داشت

آیا شرکتهای معرفی شده به سازمان امور مالیاتی الزم است اصول مالی و حسابداری مشخصی   -11

 را رعایت نمایند؟

تمامی شرکتهای دیگر قوانین و اصول مرتبط به سازمان امور شرکتهای دانش بنیان نیز الزم است همانند  :پاسخ

 :باشدموارد به شرح زیر می  مالیاتی را رعایت نمایند که برخی از این

  پلمپ نماید 10را تا قبل از اتمام سال  15شرکت دفاتر مالی سال. 

  وزارت امور اقتصاد و در جهت تحریر دفاتر مالی شرکت مطابق با آیین نامه تحریر دفاتر مورد تایید

 .دارایی، تمهیدات الزم انجام شود

 قانون مالیاتهای مستقیم و  664به استناد ماده ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر ، اظهارنامه

قانون مالیات بر  16همچنین اظهارنامه دوره ای مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده 

 .ازمان امور مالیاتی ارسال گرددارزش افزوده به س

  قانون مالیاتهای مستقیم ارائه  81لیست حقوق کارکنان شرکت به سازمان امور مالیاتی موضوع ماده

 .گردد

  مکرر قانون مالیاتهای مستقیم به سازمان مربوط ارائه شود 611صورت معامالت فصلی موضوع ماده. 

  

جاری محصوالت دانش بنیان خود در فاکتورها و یا آیا شرکتهای دانش بنیان در زمان درج نام ت -13

 قراردادهای فروش الزم است اصول مشخصی را رعایت نمایند؟

فروش محصوالت دانش بنیان قواعد زیر را رعایت   شرکت الزم است در زمان درج نام تجاری و ارائه فاکتور :پاسخ

 :نماید

  ،شرکت در کلیه اسناد مالی خود پس از زمان تایید توسط کارگروه، اعم از قراردادهای فروش

های فروش، اسناد و دفاتر مالی، برای هر کاال/خدمت تایید شده، فقط از یک نام تجاری )مورد  صورتحساب



باشد( استفاده قابل مشاهده می  پس از تایید تایید کارگروه در زمان ارزیابی که در کارتابل هر شرکت

 .کرده باشد

  با توجه به اینکه برخی حمایتهای قانون مربوط از شرکتهای تایید شده بر مبنای کاال/خدمات تایید شده

 باشد، شرکت الزم است فاکتورهای مربوط به هر یک از کاالها/خدمات دانش بنیان خود را که  شرکت می

نام تجاری )برند( به فروش رسانده و از ذکر چند توسط کارگروه تایید شده است، صرفا تحت عنوان یک 

نام تجاری برای یک کاال/ خدمت دانش بنیان خودداری نماید. همچنین الزم است در فاکتورهای فروش، 

مواردی همچون نام خریدار/فروشنده، شناسه ملی خریدار/فروشنده، شماره اقتصادی خریدار/فروشنده )با 

مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و دستورالعملهای اجرایی آن(،  611ده رعایت موارد مندرج در موضوع ما

آدرس دقیق خریدار/فروشنده، کدپستی خریدار/فروشنده، تلفن خریدار/فروشنده و تاریخ فروش را لحاظ 

 611نماید. معافیتهای موردنظر در صورتی اعمال خواهد شد که شرکت، موارد مندرج در موضوع ماده 

اتهای مستقیم و دستورالعملهای اجرایی آن را رعایت کرده باشد) الزم به ذکر است شرکت مکرر قانون مالی

تواند پس از تایید کارگروه، با مراجعه به کارتابل خود در سامانه دانش بنیان، کاال/خدمت دانش بنیان و  می

 .(.مشاهده نماید« کاال/خدمات ارزیابی شده»مورد تایید خود را در قسمت 

  

ی مستقر در پارکهای علم و فناوری در اظهارنامه مالیاتی خود، چه مواردی را باید شرکتها  -10

 رعایت نمایند؟

( قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان در خصوص واحدهای 1موضوع ماده )  با توجه به اینکه :پاسخ

تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت های علم و فناوری بوده که از پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک

های علم و فناوری تحقق )رئیس( پارک و نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیتهای مذکور در مجوز که صرفا در پارک

)جدول معافیتها( اظهارنامه مالیاتی را با توجه به  1جدول  61می یابد می باشد. این شرکتهای الزم است ردیف 

باشد و ند. همچنین در صورتی که شرکت مستقر در پارک مورد تایید کارگروه میفعالیتهای مذکور تکمیل نمای

جدول مذکور الزم است  65درخواست استفاده از معافیت مالیاتی خود را به دبیرخانه ارسال نموده است، در ردیف 

هم پوشانی درآمدها  های محصوالت دانش بنیان مورد تایید خود را اعالم نماید. همچنین در صورتدرآمدها و هزینه

 .های مشخص را به تفکیک در این جدول وارد نمایدشرکت الزم است درآمدها و هزینه 61و  65و هزینه های ردیف 

اند و یا در سال آیا شرکتهای دانش بنیانی که محصوالت دانش بنیان خود را به فروش نرسانده   -15

 3ا جهت استفاده از معافیت ماده اند، الزم است درخواست خود رمالی مشخص زیان ده بوده

 قانون به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند؟

با موضوع رسیدگی به حساب تعدیالت  15/64/6316مورخ  16461/144با توجه به بخشنامه شماره  :پاسخ

مستقیم( در قانون مالیاتهای  608و  607اقالم مربوط به هزینه های سنوات قبل )در صورت انطباق با مواد  ،سنواتی

صورتی که به هر دلیل خارج از اختیار مؤدی در سال مورد رسیدگی تحقق یابد، مشروط بر اینکه مربوط به 

درآمدهای مشمول معافیت مالیاتی و یا مالیات مقطوع نبوده و یا درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علی 

ب برگشت و به درآمد مشمول مالیات عملکرد مورد رسیدگی الرأس تعیین نگردیده باشد، به عنوان اقالم بدهکار حسا

به عبارتی شرکتها و موسساتی که کاال و خدمات دانش بنیان آنها در سال مالی جاری فروشی  .اضافه نخواهند گردید

نداشته و یا در اظهارنامه مالیاتی خود زیان ده می باشند، الزم است توجه نمایند که زیان آورده شده در قسمت 

 .معافیتهای مالیاتی نمی تواند در سالهای آینده مستهلک شود
 

در جدول معافیت اظهارنامه مالیاتی چه  3شرکتهای متقاضی استفاده از معافیت مالیاتی ماده   -11

 بخشی را باید تکمیل کنند؟



در کارگروه قابل  به اینکه معافیتهای مالیاتی شرکتها و موسسات دانش بنیان از تاریخ صدور تاییدیه توجه با :پاسخ

اعمال است، شرکت الزم است در تمامی مراحل تکمیل اظهارنامه مالیاتی )به خصوص موارد مربوط به معافیت 

اظهارنامه مالیاتی(، تاریخ تأیید )مندرج وب سایت شرکتها  1جدول شماره  65مالیاتی شرکتهای دانش بنیان، ردیف 

 .ورد تأیید در کارگروه را رعایت نمایدو موسسات دانش بنیان( و مصادیق فعالیتهای م
 

شرکتهای متقاضی استفاده از معافیت مالیاتی چه مواردی را باید در اظهارنامه مالیاتی رعایت   -17

 نمایند؟

آن دسته از شرکت هایی که مورد تأیید کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان و نظارت  :پاسخ

، باید در اظهارنامه مالیاتی سال مالی مشخص، بخش مربوط به معافیت شرکت های دانش قرار گرفته است بر اجرا 

الزم به ذکر است که در این قسمت میزان  .( تکمیل نمایند65)جدول درآمدهای معاف/ ردیف  1بنیان را در جدول 

از زمان تایید شرکت در  درآمد، هزینه و سود معاف باید مصادیق فعالیتهای دانش بنیان تایید شده توسط کارگروه

 .کارگروه مالک تفکیک درآمدها و هزینه ها باشد

ها الزم است عالوه بر اظهار میزان فروش سایر محصوالت غیر دانش بنیان، میزان فروش  همچنین این شرکت

انواع  :61جدول )در جدول مربوطه در اظهارنامه به تفکیک محصوالت تأیید شده محصوالت دانش بنیان خود را نیز

 .محصوالت اصلی به ترتیب بیشترین فروش( اعالم نمایند

  

  

شرکتهای متقاضی استفاده از معافیت مالیاتی که بیش از یک میلیارد تومان درآمد دارند، چه   -18

را به دبیرخانه کارگروه  "مالی  اطالعات  به  رسیدگی  توافقی  روشهای  اجرای"زمانی باید قرارداد 

 ارسال نمایند؟

های با مربوط به شرکت "مالی  اطالعات  به  رسیدگی  توافقی  روشهای  اجرای" ارائه گزارش مربوط به قرارداد :پاسخ

از طریق پست  مردادماه 15حداکثر تا پایان  ،()گزارش حسابرسی 13فروش بیش از ده میلیارد ریال در سال مالی 

 .میباشد Tax@daneshbonyan.ir الکترونیک

  

دبیرخانه کارگروه چه زمانی کاال و خدمات دانش بنیان شرکتهای مورد تایید را جهت درج در  -11

 کند؟اظهارنامه مالیاتی به شرکت اعالم می

و  هر سال اسامی کاال حداکثر تا پایان خرداد ماه دبیرخانه کارگروه با توجه به ارزیابی کارگزاران مالیاتی :پاسخ

 نمایدخدمات مورد تایید هر شرکت را از طریق کارتابل شرکت در سامانه دانش بنیان اطالع رسانی می

دبیرخانه کارگروه چه زمانی کاال و خدمات دانش بنیان شرکتهای مورد تایید را به سازمان امور  -34

 کند؟مالیاتی کشور اعالم می

شهریور ماه هر سال اسامی  36دانش بنیان حداکثر تا  کارگروه پس ارزیابی و تایید محصوالت شرکتهای :پاسخ

شرکتها و موسسات دانش بنیان را به همراه مصادیق فعالیتهای دانش بنیان آنها به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال 

 .نماید تا سازمان امور مالیاتی بر اساس این اسامی اقدامات الزم را به انجام رساندمی

توانند از محصوالت دانش بنیان شرکتها مطلع ای دانش بنیان چگونه میحسابرسان مالی شرکته -36

 گردند؟

اجرای روشهای توافقی رسیدگی به "توانند با ارسال نامه آورده شده در پیوست قرارداد حسابرسان مالی می :پاسخ

الزم به   مطلع گردد. به دبیرخانه کارگروه در سه ماهه اول هر سال از محصوالت مورد تایید شرکت "اطالعات مالی

ذکر است که امور شرکتها و موسسات دانش بنیان با لحاظ موارد فوق در پاسخ به حسابرس مالی و مالیاتی پاسخ 

 .رسمی خواهد داد

mailto:Tax@daneshbonyan.ir


 "مالی  اطالعات  به  رسیدگی  توافقی  روشهای  اجرای"نمونه قرارداد  لینک

  اطالعات  به  رسیدگی  توافقی  روشهای اجرای"آیا جامعه حسابداران رسمی نسبت به قرارداد    -31

 باشد؟آگاهی داشته و این قرارداد مورد تایید این جامعه می "مالی

 

کارشناسان دبیرخانه کارگروه و با همکاری  "اجرای روشهای توافقی رسیدگی به اطالعات مالی"قرارداد  :پاسخ

جامعه حسابداران رسمی تهیه و تنظیم گردیده است و با توجه به اینکه این قرارداد جنبه توافقی دارد، نیازی به 

با جامعه حسابداران رسمی نداشته و باید بین حسابرس و شرکت به توافق انجامد. الزم به ذکر است که  هماهنگی

رت توافقی با حسابرس خواهد بود که با توجه به حجم کاری کمتر این قرارداد نسبت به مبلغ قرار داد نیز به صو

 .حسابرسی مالی مبلغ قرارداد درصدی از مبلغ حسابرسی مالی خواهد بود

 استفاده از تخفیف نرم افزارهای حسابداری برای شرکتهای دانش بنیان به چه صورت می باشد؟   -33

های ویژه برای شرکتهای انجام شده با برخی از شرکتهای نرم افزاری و تهیه بستههای با توجه به هماهنگی :پاسخ

توانند با مراجعه به شرکتهای نرم افزاری دانش بنیان، شرکتهای متقاضی استفاده از نرم افزارهای حسابداری می

 .مشخص از تخفیفهای در نظر گرفته شده برای شرکتهای دانش بنیان استفاده نمایند

 

 

 :بازار فن (8

 

   چیست؟ آن التین معادل و معناست چه به بازار فن      -1           

 مسکن مبادله محل مسکن بازار که همانطور. است فناوری مبادالت انجام برای مرکزی فناوری، بازار معنای به بازار فن

 نقش بازارها فن نیز فناوری بازار در هستند، مسکن حقوقی و اطالعاتی های واسطه مسکن معامالت های بنگاه و است

 "گذاران سرمایه" و " کارآفرینان " ،"متقاضیان " ،"کنندگان عرضه" به فناوری اطالعات رساندن برای فناوری واسطه

 .  است    Technomarket بازار فن التین معادل. باشند می دارا را

  ؟ است چگونه تشکیالتی لحاظ از ایران ملی بازار فن       -2

 .   کند می فعالیت ملی کارکردی با و شده اندازی راه پردیس فناوری پارک نظارت تحت ایران ملی بازار فن

  دهد؟ می انجام را اقداماتی چه حاضر درحال و شده تشکیل هدفی چه با ایران ملی بازار فن      -3

 مقوله با که افرادی اطاعاتی نیازهای رفع هدف با کشور، فناوری اطالعات مرجع بزرگترین عنوان به ایران ملی بازار فن

 تاسیس ها نوآوری سازی تجاری مشکالت رفع به کمک نیز و دارند کار و سر آن مبادله و فنی دانش سازی تجاری

 : دارد خود کار دستور در را زیر ماموریتهای و است شده

  فناوری؛ های بانک طریق از فناورانه و صنعتی تجهیزات و محصوالت بازاریابی و رسانی اطالع  -

  فناوری؛ های بانک طریق از فناوری پیشنهادات رسانی اطالع -

  آنها؛ نمودن برطرف جهت در تالش و فناوری های بانک طریق از فناوری تقاضاهای رسانی اطالع -

  ؛ نظر مورد های فناوری یافتن هدف با آنها رسانی اطالع و اطالعاتی های بانک در فناوری تقاضاهای ثبت  -

  فناوری؛ مختلف های حوزه متخصصین رسانی اطالع  -

  کشور؛ فناورانه تحوالت و اخبار جدیدترین رسانی اطالع  -

  نو؛ های فناوری با مرتبط مقاالت و مستندات و آموزشی مطالب ارائه  -

 مجازی نمایشگاه فشرده لوح" ساالنه انتشار طریق از کشور فناورانه و صنعتی های توانمندی رسانی اطالع  -

  ؛"کشور فناورانه و صنعتی تجهیزات و محصوالت

http://daneshbonyan.isti.ir/uploads/ghardad_hesabras_94_45692.pdf
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 روند تسهیل و نو های فناوری تبادل و پژوهشی های یافته آخرین معرفی هدف با فناوری ملی جشنواره برگزاری -

  آنها؛ سازی تجاری

 

 خدمات مرکز طریق از...  و گمرک گذاری، سرمایه و مالی تامین اختراع، ثبت حقوقی، خدمات و  مشاوره ارائه  -

  ؛ فناوری تخصصی

  ؛ سازی تجاری و تحقیقاتی های فعالیت رشد برای حمایتی های طرح ارائه  -

 ... و    -

  هستند؟ کسانی چه بازار فن اصلی مخاطبین      -4

 مرتبط نوآوری و فناوری مقوله با که کسانی کلیه و گذاران سرمایه صنعتگران، دانشمندان، مخترعین، محققین،

 .کنند استفاده ما امکانات از توانند می و آیند می حساب به بازار فن مخاطبین هستند،

 ؟ است صورت چه به بازار فن سایت اطالعاتی های بانک در اطالعات ثبت نحوه      -5

 به که است الزم ابتدا ها، بانک از هریک در اطالعات ثبت برای که است اطالعاتی بانک 5 دارای ملی بازار فن سایت

 استفاده با توانید می مرحله این در. شوید سایت وارد خود عبور کلمه و کاربری نام با سپس و درآمده سایت عضویت

 اطالعات ورود و نظر مورد بانک انتخاب به نسبت سایت، راست سمت و باال قسمت در "جدید داده ثبت "آیتم از

 و محصول به مربوط اطالعات اول بخش. گیرد می صورت بخش دو در اطالعات، ثبت که است ذکر شایان.نمایید اقدام

 به قسمت دو هر است الزم که باشد می آن صاحب حقوقی یا حقیقی رزومه به مربوط بعدی بخش و است فناوری یا

 .    شود تکمیل دقیق طور

 همراه به آن صاحب برای ای ویژه مزیت چه سایت، این در ها فناوری و محصوالت اطالعات ثبت      -6

 ؟ دارد

 این در خود فنی دانش و محصوالت اطالعات ثبت با توانند می پشرفته، تجهیزات و محصوالت و ها فناوری صاحبان

 به کشور فناوری اطالعات بانک ترین جامع و بزرگترین در تخصصی و سریع گسترده، رسانی اطالع مزیت از سایت،

 بانک این در اطالعات ثبت اینکه ضمن. نمایند استفاده خود های توانمندی و دستاوردها معرفی و بازاریابی منظور

 . است توجه قابل سایت این از روزانه بازدید آمار و بوده رایگان

 دارند؟ را بازار فن اطالعاتی های بانک در شدن ثبت قابلیت دستاوردهایی و محصوالت چه      -7

 :  باشند زیر های مالک دارای باید بازار فن سایت در انتشار قابل های فناوری و محصوالت

 (  بنیان دانش محصوالت)  باشد دانش مبنای بر آن تولید و بوده جدید های  فناوری حوزه در   -

  نباشد متعدد مشابه های نمونه دارای و بوده نوآوری دارای   -

 باشد داشته را(  صنعتی تولید یا و سفارش مبنای بر)  تولید قابلیت و بوده تولید اولیه نمونه دارای   -

 ثبت، این قبال در آیا و نماید می ایجاد آن صاحب برای حقی بازار، فن سایت در اطالعات ثبت آیا      -8

 شود؟ می صادر فناوری صاحب برای ای ویژه گواهی

 مسئولیت و نماید نمی ایجاد حقوقی جهت به محصوالت و فناوری صاحبان برای را حقی سایت این در اطالعات ثبت

 آن صاحب برای خاصی گواهی اطالعات ثبت قبال در ضمناً.باشد می داده صاحب عهده بر اطالعات سقم و صحت

 عمومی انتشار قابلیت بازار، فن پارامترهای با انطباق و بودن کامل صورت در مذکور، اطالعات لکن شود نمی صادر

 .  یافت خواهد

 دارد؟ ملی بازار فن با تفاوتی چه آنها کارکردهای و چیست؟ ای منطقه بازارهای فن شبکه      -9

 یا و استانها در فناوری با مرتبط نهادهای و ایران ملی بازار فن کنار در که هستند مراکزی ای منطقه بازارهای فن

 نیازهای و دستاوردها با مرتبط اطالعات آوری  جمع و مدیریت بازارها، فن این وظیفه. شوند می ایجاد کشور مناطق

 . است کشور مناطق سایر با و منطقه سطح در اطالعات این اشتراک طریق از همکاری تعریف هدف با منطقه، فناوری

 



 ؟ چیست تخصصی بازارهای فن کارکردهای و تعریف   -11

 نمایندگی به مشخص و خاص فناوری یک حوزه در که هستند ملی بازار فن تخصصی بازوی تخصصی، بازارهای فن

 ها، حوزه از بسیاری در فنی دانش و فناوری تبادالت شدن تخصصی دلیل به. داشت خواهند فعالیت ملی  بازار فن

 بازارهای فن نمودن دایر با نتیجه در است، غیرممکن عمالً فناوری های حوزه تمام در همزمان شدن متمرکز 

 با نزدیک تعامل و تماس در و دقیق و تخصصی صورت به فناوری مختلف های حوزه ساماندهی و پوشش تخصصی،

 . گیرد می صورت ها حوزه این های شرکت

  ؟ شود می برگزار صورت چه به و اهدافی چه با فناوری تبادل تخصصی های نشست   -11

 این در. گردد می برگزار نو های فناوری تبادل و معرفی منظور به و ساالنه صورت به فناوری، تبادل های نشست

 راستای در آنان رودرروی مذاکره برای زمینه خارجی، و داخلی افراد و موسسات ها، شرکت از دعوت با جشنواره

 . گردد می ایجاد فناوری تبادل و توسعه

 : از عبارتند ها نشست این اهداف از برخی

  فناوری ملی جایزه اعطای قالب در کشور های فناوری برترین صاحبان از تقدیر -

  پژوهشگران و محققین برای انگیزه ایجاد -

  فناوری تبادل فرهنگ ترویج و ملی های طرح از پشتیبانی -

  نشست تخصصی زمینه در فناوری های یافته آخرین معرفی -

  فناوری فروش و خرید برای رو در رو مذاکره امکان ایجاد -

  کشور سراسر تحقیقاتی مراکز با صنعتی مراکز بیشتر تعامل -

 . صنعت نیاز تامین در کشور داخلی توان بیشتر کارگیری به در کمک -

  ؟ چیست فناوری تبادل تخصصی های نشست برگزاری سوابق و پیشینه   -12

 نشست شش تاکنون کشور، در فناوری تبادل تخصصی های نشست برگزاری متولی عنوان به ایران ملی بازار فن

 "فناوری تبادل های نشست" منوی طریق از آنها گزارشات که است نموده برگزار نوین فناوریهای حوزه در را تخصصی

 : است شده ذکر آنها عناوین ادامه در. بود خواهد دسترسی قابل سایت همین اصلی صفحه در

 فناوری نانو حوزه در نشست اولین

 پزشکی فناوری زیست حوزه در نشست دومین

 ارتباطات و مخابرات حوزه در نشست سومین

 خودرو صنعت حوزه در نشست چهارمین

 پتروشیمی و گاز نفت، حوزه در نشست پنجمین

   Ubiquitous) )  فراگستر هوشمند های سیستم حوزه در نشست ششمین            

 نمود؟ اقدام توان می چگونه فناوری تبادل آتی های نشست در شرکت برای   -13

 همین طریق از جمله از مختلف طرق از برگزاری از پیش ماه چند از ها نشست برگزاری رسانی اطالع معمول طور به

 نمود دریافت آن سوابق و ها نشست برنامه از کاملی اطالعات توان می آن به مراجعه با که. گیرد می صورت سایت

 :ای منطقه بازارهای فن تعریف

 خدمات ارائه راستای در  استانی قطبهای در بازار فن ای منطقه دفاتر ایجاد با کشور در بازار فن زیرساخت توسعه

 فرصت زیرساخت، این.گردد می فراهم استانی قطبهای این تابعه موسسات و شرکتها به متمرکز و مستقیم صورت به

 تا کند می  ایجاد متخصصین و محصوالت و فناوریها ملی اطالعات بانک به دسترسی برای را پرحاصلی و هزینه کم

 تسهیل خدمات و محصوالت رسانی اطالع و بازاریابی و شده ثبت آن در شرکتها این محصوالت و توانمندیها

 و توانمندیها از بهتر و بیشتر چه هر برداری بهره راستای در هماهنگی ایجاد جهت بازارها، فن این ایجاد.گردد

 فناوری بازار  سازی یکپارچه راستای در هدفمند اعتبار تخصیص و کاری موازی از جلوگیری و داخلی های فناوری

 . گیرد می صورت کشور



 با مرتبط نهادهای با نزدیک همکاری در و ایران ملی بازار فن نظارت تحت که هستند مراکزی ای، منطقه بازارهای فن

 با مرتبط اطالعات آوری  جمع و مدیریت بازارها، فن این وظیفه.شوند می ایجاد کشور مناطق یا و استانها در فناوری

 با و منطقه سطح در اطالعات این اشتراک طریق از همکاری تعریف هدف با منطقه، فناوری نیازهای و دستاوردها

 .است کشور مناطق سایر

 و مزایا این از بخشی به که دارد وجود ای منطقه بازارهای فن اندازی راه و ایجاد در فراوانی مزایای

 :است شده اشاره ذیل در شده ایجاد فرصتهای

  ملی ساختار یک قالب در آنها تعامل همچنین و استان هر های فناوری اطالعات بانک ایجاد· 

  فعالیتها افزایی هم و نمودن همگرا راستای در تالش و مجدد کرد هزینه و کاری موازی از جلوگیری ·

  ای منطقه بازار فن زیرساخت طریق از شده ایجاد فناوری مبادالت طریق از استان توسعه فرصت ایجاد ·

 توسعه درراستای خدمات و محصوالت شرکتها، معرفی برای استان رشد مراکز و فناوری پارکهای به فرصت ارائه ·

  سازی   وتجاری فناوری

 یا محصول معرفی جهت تابعه واحدهای و شرکتها و صنعتی های شهرک برای الزم بسیار و رشد قابل بستری ایجاد ·

  مشخص منطقه یک در فناوری تقاضای نمودن عنوان

 متنوع قابلیتهای و استعداد به توجه با مناطق میان رقابت برای زایی فرصت و ای منطقه مبادالت بازار ایجاد ·

  کشور در ای منطقه

 المللی  بین و ای،کشوری منطقه سطوح با استان فناور شرکتهای بین فناوری همکاریهای تعریف فرصت ·

  ای منطقه بازارهای فن توسط ارائه قابل خدمات

 : است شده اشاره آنها به زیر هستند،در ارائه قابل ای منطقه بازار فن  شبکه بستر طریق از که خدمات از وسیعی طیف

  کشور کل در استان یا منطقه هر موسسات و شرکتها محصوالت بازاریابی و معرفی به کمک ·

  عضو موسسات و شرکتها فناوریهای و تجهیزات فروش در تعامل و همکاری ·

  آنها حل برای استان تولیدی و فناوری واحدهای مشکالت و نیازها شناسایی در تسریع ·

  فناوریها و صنایع خبرگان معرفی به کمک ·

  ای منطقه بازار فن اعضای به نیاز مورد فناوری تخصصی خدمات ارائه ·

  تجهیزات و محصوالت و فناوری کنندگان عرضه به محصول و فناوری شناسنامه ارائه ·

 بازارهای فن محوریت با استان فناوری انتقال و صادرات فرآیند به کمک و فناوری تبادل نشستهای برگزاری ·

  ای منطقه

  فناوری خبرنامه انتشار و استان هر فناوری و علمی دستاوردهای خصوص در خبری وسیع پوشش ·

  خبرگزاریها به ارسالی خبری گزارشات و ها خبرنامه نشریات، در عضو شرکتهای اخبار درج ·

  ای منطقه بازار فن سایت کلی های ویژگی

 های تفاوت.است ایران ملی بازار فن سایت مشابه عمدتاً ها مشخصه و ها ویژگی لحاظ از ای منطقه بازارهای فن سایت

 : است شده اشاره آنها به در ادامه در که است جستجو امکان و ها دسترسی به مربوط بیشتر موجود

 محصوالت، فناوری، تقاضای و عرضه شامل ایران ملی بازار فن فعلی سایت امکانات تمامی دارای بازارها فن این. 6

 . بود خواهند...  و جستجو آموزش، متخصصین، فناوری، خدمات

 تحت سایت، وب این. بود خواهند ایران ملی بازار فن دامین به وابسته سایت وب یک دارای مذکور بازارهای فن. 1

 جغرافیای منطقه یک درگستره خدمات ارائه به استانی نهاد یک مدیریت با و ایران ملی بازار فن سایت ضوابط

 . بود خواهد فعال مشخص

 . پرداخت خواهند نظر مورد منطقه جغرافیایی حوزه به منحصراً ای منطقه بازارهای فن اطالعاتی بانک. 3

 طریق از بازارها فن سایر توسط ارسالی اطالعات و ها خبرنامه از ای منطقه بازارهای فن کاربران استفاده امکان. 0

 . است فراهم ایران ملی بازار فن



 . است فراهم یکدیگر از مجزا صورت به ای، منطقه بازارهای فن به مربوط اطالعاتی بانک در عبارات جستجوی امکان. 5

 خواهد نمایش نیز ایران ملی بازار فن در فرض پیش بصورت ای منطقه بازارهای فن توسط یافته انتشار رکوردهای. 1

 . یافت

 در تا شود می گرفته نظر در ای منطقه بازار فن هر ورودی اطالعات تایید و نظارت بررسی، جهت دسترسی امکان. 7

 این انتشار به نسبت خود ای منطقه بازار فن توسط شده وارد های داده تایید از بعد بتوانند بازارها فن این نیاز صورت

 . کند اقدام اطالعات

 . داشت خواهند دسترسی خود سایت( Admin) مدیریت به ای منطقه بازارهای فن. 8

 و ها فناوری تقاضای/عرضه/پیشنهاد رد یا تأیید و اطالعات و اخبار رسانی بروز مجوز ای منطقه بازار فن مدیریت. 1

 .خواهدداشت را ملی بازار فن از مشخص زمانی دوره گذراندن از پس را محصوالت

 

 : علمی هیئت اعضای عضویت (3

کارگروه ارزیابی و »، توسط daneshbonyan.ir شرکتهای متقاضی پس از ثبت نام و ارائه اسناد مربوطه در سامانه

( آیین نامه اجرایی قانون 3، موضوع ماده )«موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا تشخیص صالحیت شرکتها و

حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات، مورد ارزیابی قرار می گیرند و در 

 .صورت تأیید، مشمول مزایایی می شوند

نظر گرفته شده است، امکان مشارکت دانشگاهها و اعضای هیئت  یکی از مزایایی که برای شرکتهای دانش بنیان در

قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان » علمی در اداره یا تأسیس این شرکت ها و مستثنی شدن از

است. برای تشریح ابعاد مختلف این  «1337مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری مصوب 

  :ین زمینه آورده شده استموضوع، توضیحاتی در ا
 

 ( آیا اعضای هیات علمی امکان مشارکت در اداره یا تأسیس شرکتها را دارند؟1سوال 

تأسیس شرکت توسط اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بالمانع است و در مواردی  

ی کنند که هنوز به عنوان شرکت دانش بنیان که اعضای هیئت علمی اقدام به مشارکت در تأسیس یا مدیریت شرکت

 .نرسیده، اقدام خالف قانونی صورت نگرفته است« کارگروه ارزیابی شرکتهای دانش بنیان»به تایید 

تنها محدودیتی که در این زمینه وجود دارد، موضوع منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری است. 

ردی اهمیت پیدا می کند که شرکت موردنظر قصد انعقاد قرارداد با دولت را داشته باشد. این موضوع نیز تنها در موا

بنابراین در مواردی که این شرکتها کاالها و خدمات خود را صرفا به بخش خصوصی می فروشند، با محدودیت قانونی 

مجلسین و کارمندان در معامالت  مواجه نبوده و به طور طبیعی مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان

 .دولتی و کشوری نخواهند بود

  

 قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی نیستند؟ ( چه شرکتهایی مشمول2سوال 

، اعضای 0/61/13مصوب  -قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  11با توجه به ماده 

زشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در سمتهای آموزشی و علمی آمو     هیأت

بنیان،  مدیره شرکتهای دانش    الشرکه و عضویت در هیأت پژوهشی با اطالع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم

ت دولتی و کشوری مصوب مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامال

 .نیستند 6337

بنابراین در مواردی که اعضای هیئت علمی اقدام به مشارکت در مدیریت یا تأسیس شرکتی کنند که هنوز به عنوان 

 کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر » شرکت دانش بنیان به تایید 



خالف قانونی صورت نگرفته است. مگر آنکه این شرکتها قصد داشته باشند در معامالت یا داوری نرسیده، اقدام « اجرا

قانون راجع به منع مداخله وزرا و »در دعاوی با اشخاص ذکر شده در زیر شرکت نمایند که در این صورت برخالف 

  :عمل شده است« نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری

 ت یا مجلسین یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آنها و یا هر سازمان یا موسسه ای که اکثریت سهام دول

یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت و یا شهرداریها و یا دستگاههای 

 .وابسته به آنها باشد

  مجلسین یا موسسات مذکور در باال حقوق یا مقرری یا حق اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا

الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به طور مستمر )به استثنا حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی( 

 .دریافت می دارند

 مدیران و کارکنان بنگاههای خیریه ای که از دولت یا از شهرداریها کمک مستمر دریافت می دارند. 

 

( به جز شرکتهای دانش بنیان، چه شرکتهایی مشمول قانون منع مداخله کارمندان دولت در 3 سوال

 معامالت دولتی نیستند؟

قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری،  6ماده  7طبق بند  

پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر این که هیچ یک از  شرکت ها و موسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و

قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و  6اشخاص مذکور در ماده 

ر کشوری، بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی آن به اشخاص مذکو

 .در فوق نباشد، مشمول این قانون نیستند و می توانند کاال و خدمات خود را به بخش دولتی به فروش برسانند

قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان  6همچنین شرکتهای تعاونی کارمندان موسسات مذکور در ماده 

ه تعاون نیز از شمول این قانون مستثنی مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری، در امور مربوط ب

  .هستند

  

( آیا دانشگاهها امکان مشارکت در تأسیس و اداره شرکتهای دانش بنیان را دارند؟ و آیا این 4سوال 

 شرکتها مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی هستند؟

مصوب  -شی از مقررات مالی دولت قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخ 03بر اساس ماده 

دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی )دولتی و غیردولتی( مجازند با ایجاد و مشارکت در  ، 0/61/13

%( سهام آن متعلق به دانشگاهها، مؤسسات پژوهشی و دیگر 01و نه درصد ) بنیان که حداکثر چهل  شرکتهای دانش

علمی و دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی است،     ق به اعضای هیأتواحدهای دولتی و مابقی سهام متعل

سازی نمایند. ایجاد شرکت و درصدهای سهام و دیگر  علمی و دانشجویان خود را تجاری    نتایج تحقیقات اعضای هیأت

جع به منع مداخله امنای مؤسسه مربوط خواهد رسید. این شرکتها مشمول قانون را    تصویب هیأت شرایط مربوط به

 .نیستند 6337وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری مصوب 

  

( شرکتهای متقاضی چگونه می توانند از مزایای عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در 5سوال 

 معامالت دولتی استفاده نمایند؟

کارگروه ارزیابی »، توسط daneshbonyan.ir اد مربوطه در سامانهشرکتهای متقاضی پس از ثبت نام و ارائه اسن  

( آیین نامه اجرایی قانون 3، موضوع ماده )«و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا

در حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات، مورد ارزیابی قرار می گیرند و 

قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت »صورت تأیید، از مزایای عدم شمول 

 .استفاده می کنند« دولتی و کشوری

  


