


انبهعنوبایداینازبعدسالهایوامسالکهچیزیآنبندهنظربه
رویبرسرمایهگذاریازاستعبارتباشد،توجّهمورداقتصادهدف
تولیدتقویتبرایبایدهمهسویازتالشهاهمهی.داخلیتولید
تهایفعّالیّکهاستاینکارهاالزمترینازیکی.بشودبسیجداخلی

تکیهیفنّاوروعلمرویمااینکه.بشودتقویتبنیاندانشبنگاههای
دمانخوعلمینِصابمیخواهیمکهنیستاینخاطربهفقطمیکنیم،

میکند؛مککاقتصادپیشرفتبهفنّاوریوعلمپیشرفتببریم؛باالرا
.کنندمککملّیاقتصادبهمیتوانندهستنددانشبنیانکهبنگاههایی



ریتعریف پارک علم و فنـاو
&Scienceفناوریوعلمپارک Technology Park))بوسيلهكهاستسازمانی

قاءارتازطریقجامعهدرثروتافزایشآناصلیهدفومیشودمديريتحرفهايمتخصصين
ومعلبرمتکیهايموسسهوپارکدرحاضرهايشركتميانسازندهرقابتونوآوریفرهنگ
.استدانش

شرکتهاي خدمات
مهندسي

ساختمانهاي

چند مستاجره
شرکتهاي خدماتي

مرکز تحقيقاتي

دانشگاهي

R&D

R&D

Incubator (مرکزرشد)

شرکتهاي

خدمات

مهندسي

ستاد اداري 
پارک علمي

ارائه خدمات پشتيباني
نظارت و هدايت
ارائه تسهيالت قانوني

تبديل واحدهاي
تحقيقاتي نوپا 

(SME) ها به
موسسات توسعه 

يافته و موفق 
تحقيقاتي و اقتصادي



دولتیياعمومیخصوصی،مراكزوهاشركتمؤسسات،-
(R&D)توسعهوتحقيقهايواحد-
مؤسساتودانشگاههابهوابستهبنياندانشهايشركت-

عالیآموزشی
ايفعاليتهدارايبزرگشركتهايمديريتیيااجرايیواحدهاي-

فناوريوعلمیمهم
شکلهپيشرفتفناوريپايهبركهمتوسطوكوچكشركتهاي-

مشاورهايوفنیخدماتشركتهايوگرفتهاند
نوآوريوفناوريعلم،گسترشورشداهدافبانهادهايی-



معرفی پارک علم وفناوری استان لرستان
Lorestanلرستاناستانفناوریوعلمپارک• Science& Technology Park))

.گرديدافتتاحرسما27/۱۱/90ًتاريخدرلرستاناستانفناوريوعلمپارک•

،كشاورزي:ازعبارتندلرستاناستانفناوريوعلمپارکفعاليتهاياصلیزمينه•
ويی،دارگياهانگردشگري،وباستانشناسیدارويی،صنايعغذايی،صنايعدامپروري،
غيرفلزيكانیهايصنايعوگياهیداروهاي

وزارتازاصولیمجوزدارايكهلرستاناستانوفناوريعلمپارک(incubator)رشدمراكز
:باشندشاملمیعتف

آبادخرمفناورشهرستانواحدهايرشدمركز-
بروجردفناورشهرستانواحدهايرشدمركز-
دلفانشهرستانفناورواحدهايرشدمركز-
وزارتازاوليهمجوزدارايكهلرستاناستانوفناوريعلمپارک(incubator)رشدمراكز•

:باشندشاملمیعتف
دورودشهرستانفناورواحدهايمركزرشد-
اليگودرزفناورشهرستانواحدهايمركزرشد-



انشرکتهای مستقر در پارک علم وفناوری استان لرست

شركت۱09:تعدادشركتهايمستقردرپارکومراكزرشد
شركت۱9:تعدادشركتهايدانشبنيان-
هسته67:فناورتعدادهستههاي-
نفر532:فناورانتعداد-

کارآفرینیتوسعهدرپارکهانقش
:ارائهباتوانندمیوفناوريعلمهايپارک

ايمشاورهخدمات-
اعتباريومالیخدمات-
وحقوقیمديريتیخدمات-
ندفرايتسهيلدرمؤثرينقشفيزيکیامکاناتنمودنفراهمو-

.دارندراكشوردركارآفرينی



تکنولوژیکتوسعه(Technological development)

صنعتیخوشههایتوسعه(Development of industrial clusters)

اشتغالزایی(Job creation)

کاروکسبکارایی(Business efficiency)

دانشگاهباصنعتارتباط(University-industry relationship)

مراه  تاسیس پارک های علم وفناوری مزیت های ذیل را برای منطقه به ه
:خواهد داشت



انساختارسازمانیپارکعلموفناورياستانلرست

هی تامنا

ریی پارک شورایپارک

دفترریاست،روابطعمومیو
اموربینالمل 

مدیریتم سساتو
بازاریابی

مدیریتاداریومالی

معاون

امورعمرانی

وزارتعلوم،ت قیقاتوفناوری

مرکزرشدوا دهایفناور
شهرستانخرمآباد

مرکزرشدوا دهایفناور
شهرستانبروجرد

مرکزرشدوا دهایفناور
شهرستانالیگودرز

مرکزرشدوا دهایفناور
شهرستاننورآباد

مرکزرشدوا دهایفناور
شهرستاندورود

معاونتپ وهشوفناوری

دفتربرنامهریزیوسیاست
گذاری



برخیازخدماتوحمایتهایقابلارائهدرپارک

اسکان،دسترسیبهتلفنودورنگار،امکاناستفادهازاتاقهاي):خدماتعمومی•
...(كنفرانس،تجهيزاتديداريوشنيداريو

مشاورههايمديريتی،مالیوبازرگانی،خدمات):خدماتمشاورهايوآموزشی•
(دنيازبرايشركتهاحسابداريوحقوقی،بازريابی،برگزاريسمينارودورههايآموزشیمور

(استفادهازامکاناتآزمايشگاهیوكارگاهی):خدماتفنیوتخصصی•

امکاناستفادهازتسهيالت،اعتباراتخدماتیو):خدماتمالیواعتباري•
(تحقيقاتی،شناسايیمنابعمالیوجذبسرمايهگذاران

ویگمركمالياتی،عوارضهايمعافيتنظير):معنويوقانونیهايحمايت
(تجاريآزادمناطققانون



اهایدهوهاشرکتاستقراروپذیرشوروندجذب

مصا بهش اهیبامتقا ی
پذیر درم  پارکیامراکز

رشد

بررسیدرخواست
پذیر 

ت وی ف ایاداری
بهمتقا ی

اعالمبهمتقا ی
ورف نق توسط

متقا ی

دریافتنتی ه
ازشورا

ابال به
متقا ی

ارسال
به

دبیرخانه

دریافت
نتی هاز
داور

ان امفرآیند
داوری

درنوبتقراردادن
ارسالبهدبیرخانهجهتداوری

رف نق توسط
متقا ی

دریافتفرمهایتکمی 
دریافت/شدهازمتقا ی

لیستاسامیدرخواست
کنندگانازمراکزرشد

ارا هکاربر پذیر اولیه
وکرادمتسیلکچ،
فرمدرخواستاستقراربه
متقا یجهتتکمی 

بررسیفرمهاومدارک

پایان

رف نق 

بله اعالمبهمتقا یجهتعقد
قرارداد

آیادرخواستدر
شوراپذیرفتهشد 

خیر

شرو 

ارسالدرخواستبهشورای
شورایمرکزرشد/پارک

رددرخواست

پایان

پایان

خیر



کارگروهپرداختتسهیالت

دريافتدرخواستتسهيالت
)فناور/شركت(متقاضی

تشکيلپرونده

رفعنق توسط
متقاضی

شرو 

ارائهليستمدارک زمجهت
تشکيلپروندهبهمتقاضی

خيربررسیفرمومدارک

درخواستتشکيلبرگزاري
كارگروهتسهيالتبهرياست

بله

ت ييرتاريخبرگزاري
آياباتاريختشکيلجلسه

موافقتشدهاست 
خير

بله

A

A

تهيهدستورجلسهجهتارسا به
اع ا

ح وردرجلسهكارگروه

تهيهصورتجلسهمصوبات

ارسا بهدبيرخانه
جهتتحويلبهاع ا

ارسا بهدبيرخانه

ارسا درخواستپرداختتسهيالتهركدام
ازشركتهايافناورانم ابقمصوباتبه

دفتررياستبههمراهپروندهكامل

فرآيندپرداختتسهيالتامور
مالی

پايان



یتی ماخدماتارا هباکهای رفهمتخصصینمدیریتت تاستمرکزی

هایوا دقالبدرکهکارآفرینانیتوسطجدیدهای رفهتوسعهوای اداز

واندشدهمتشک فناوریبهمنتهیمختلفهایزمینهدرفعالنوپای

.کندمیپشتیبانیدارند،فناوریودانشبرمبتنیاقتصادیاهداف

(INCUBATOR)تعريفمركزرشد

کاهش ریسک و هزینه هایمجموعه خدمات مرکز رشد، 

.به همراه داردمؤسسات نوپا را در دوران راه اندازی



(اساتيد،فارغالتحصيالنودانشجويان)دانشگاهيان-•

افرادنخبه،مخترعين،ومبتکرينكشور-•

(START UP)شركتهايخصوصینوپا-•

شركتهايخصوصیفعا -•

(R&D)واحدهايتحقيقوتوسعه-•

هبهشركتهاومراكزپژوهشیوپژوهشکدههايدولتیمستقلياوابست-•
(SPIN OFF)دانشگاها

مخاطبانمركزرشد



:مرا  رشدایده
STAGES OF DEVELOPMENT IDEAS

آغازنمونهاوليهمعرفیبهبازاررشدتوسعهبلوغ



دورهرشدمقدماتی

گروهياوافرادبهآن،دركهاستماه6تا۱بينايدوره

د،هستنصنعتینوآورانههايايدهدارايكهمستعديهاي

یشناسايبازار،باآشنايیبراي زمهايآموزشومشاوره

حقوقیهويتايجادوكاريايدهتثبيتكاري،گروه

.شودمیدادهمستقل

Preliminary growth period



دورهرشد
growth period

فناورواحدهايآنطیكهسا 3تا۱بيناستايدوره

باايیآشن)يافتگیرشدمعيارهايبهرشدمركزدرمستقر

ادايجوكاريايدهتثبيتكاري،گروهشناسايیبازار،

زمركازآنازپسويافتهدست(مستقلحقوقیهويت

.شوندمیخارجرشد



واحدفناوری

بهتوجهباكهبودهرشدمركزازمستقلحقوقیهويتدارايواحدهاي•
اي،عهتوسوكاربرديتحقيقاتزمينهدرقانونیاسنادسايرواساسنامه
خدماتارائهفناوري،انتقا معکوس،مهندسیمهندسی،طراحی
فعاليتتحقيقاتنتايجكردنتجاريجهتدرفعاليتوتخصصی
وتحقيقواحدهايخصوصی،هايشركتشاملواحدهااين.مینمايند
هايتگاهدسياهادانشگاهبهوابستهتحقيقاتیمراكزياوصنايعتوسعه
.هستنداجرايی



ایدهمحوری
The core idea

ویدانشخدمتخالقانه،ايدهاخترا ،قبيلازنوفکري•
جهتفناورواحدهايياهاهستهكهاستتخصصی
رشدزمراكبهتخصصیفرآينديانوآوريبهآنتبديل
.شوندمیواردفناوريوعلم



ت اریسازی
commercialization

بهیدستياببرايتجاريمفهوميكمديريتبهراسازيتجاري•

ردخدمتيامحصو يكمعرفیتجاري،توسعهمنفعت،وسود

وفقممحصو تبهتکنولوژيتبديلفرآيندسود،برايبازار

وودسمنظوربهكاروكسبهايروشكارگيريبهواقتصادي

.باشدمیگيريبهرهانجام



مراحل تجاری سازی ایده ها
The commercialization of ideas

شرو  تولیدایده

جنبههایفنیت اریشدن
واجرایی

تستبتاوبازار
سن ی

ت اریت لی    

کاال
توسعهایدهوبررسی
کاربردیکردنآن

ایدهارزشیابی   

تولیدشده

پایان



Technology readiness levels (TRL)



تجاريونبنيادانشمؤسساتوهاشركتازحمايتقانوناساسبرتعريف

:اختراعاتوهانوآوريسازي

عاونيتياخصوصيمؤسسهياشركتبنياندانشموسساتوهاشركت:1ماده

اهدافققتح،محوردانشاقتصادتوسعه،ثروتوعلمهمافزاييمنظوربهكهاست

ازيستجاريو(نوآوريواختراعكاربردوگسترششامل)اقتصاديوعلمي

هاياوريفنحوزهدر(خدماتوكاالتوليدوطراحيشامل)توسعهوتحقيقنتايج

.ميشودكيلتشمربوطافزارهاينرمتوليددرويژهبهفراوانافزودهارزشباوبرتر

شرکتدانشبنیان
knowledge-based companies



جذبوتبديلايدههابهمحصو ومشاغلپايدار-

(تجاريسازيعلمودانش)همافزايیعلموثروت-

تجاريسازييافتههايپژوهشیوتحقيقاتی-

ارتوانمندسازيدانشآموختگانبهمنظورورودبهف ايكسبوك-

حمايت،هدايتوسمتدهیدرجهتنوآوريهاوتوليدفناوريهاي-

برتر

اهدافشرکتهایدانشبنیان



هاگاهدانشهايهايتوانمنديبيشترهرچهبکارگيريبرايزمينهايجاد-

پژوهشیواحدهايو

هدانشگاعلمیهيئتاع اءمخترعان،نوآوران،متخصصين،ترغيب-

كارآفرينیعمومیفرهنگارتقاء-

ادامهاهدافشرکتهایدانشبنیان



دانشازاست ادهپایهبرخدمات/م صول/فناوریتولید
پیشرفتههایفناوریبکارگیری
افزودهارز سطحباالترینکسباساسبرتولید
انسانیمناب تخص ومهارتدانایی،سطحارتقای

مشخصاتکسبوکاردانشبنیان

.دارایفناوریباالومتوسطباشند-1
.فعالاستR&Dنیازمندت قیقوتوسعههستندووا د-2
.دارایارز افزودههستند-3
–کاآمری–ت ریمات ادیهاروپا.)کهدرلیستت ریمهستندکاالها ی-4

.کهلیستاینکاالهادرسایتزیرموجوداست(شورایامنیت

بنیانمشخصاتکاالهاوخدماتدانش



شركتهايتوليدكنندهكاالوخدماتدانشبنيان

شركتهاينوپا

شركتهايصنعتيدارايفعاليتدانشبنيان

تفاوتها:

(شاخ ها)ازل اظوی گیها

ازل اظن وهارزیابی

ازل اظ مایتهایقانونی

انواعشرکتهایدانشبنیان



شرایطشرکتدانشبنیاننوپا

3



بنیانشرایطشرکتهایتولیدکنندهکاالوخدماتدانش



شرایطشرکتصنعتیدانشبنیان



فهرست کاالهای دانش بنیان 

 (پزشکی، کشاورزی، صنعتی و محیط زیست)فناوری زیستی
 (محصوالت و مواد)فناوری نانو
 (مواد، قطعات و سامانه ها)اپتیک و فوتونیک
 (فلزات، کامپوزیت ها، سرامیک ها و پلیمرها)مواد پیشرفته
 (میکروالکترونیک، قطعات، مدارها، سخت افزار کامپیوتر و سامانه ها)الکترونیک و کنترل
فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری
تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی
داروهای پیشرفته مهندسی پزشکی
 (پرنده ها، ماهواره و موشک ها)هوافضا
 (هسته ای و تجدید پذیر)انرژی های نو

 (نفت و گاز)محصوالت پیشرفته سایر بخش ها



VENTURE CAPITALسرمایهگذاریخطرپذیر

و(استارتآپ)عبارتاستازتأمينسرمايه زمبرايشركتهاوكسبوكارهاينوپا
.كهمستعدجهشورشدارزشوالبتهريسكفراوانیاستكارآفرين

:دعبارتندازنهادهايحمايتیكهفناورانمیتوانندازآنهاتسهيالتدريافتنماين
صندوقنوآوريوشکوفايیكشور*
صندوقحمايتازپژوهشگرانوفناورانكشور*
صندوقپژوهشوفناوري*
صندوقتوسعهفناوريهاينوين*
كارگروهاشت ا استان*
ميليون۱5استفادهازتسهيالتحمايتیپارکكهحداكثربرايهستهفناورتاسقف*

ميليونتومانمیباشد50تومانوبرايشركتهايفناورحداكثرتاسقف
.....ساير*

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86


ثبتنامشركتدرسامانهدانشبنيان
بررسیاوليهتوسطمعاونتعلموفناوري
ارسا برايكارگزاريمربوطه
بررسیمستنداتدرسامانهوارسا فايلبرايشركتها
تعيينداورتخصصیوداوريح وريشركت

نحوهاخذتاییدیهدانشبنیان



امانهفرایندثبتنامشرکتهایدانشبنیاندرس

نامثبتسامانهبهورودwww.daneshbonyan.ir

شرکتاولیهنامثبت





















سواالت متداول در حوزه  

دانش بنیان



داد ان امبایدکارچهبنیان،دانششرکتیکتاسی برای
بتثسازمانشركتهايثبتكلادارهدرعاديبصورتشركتهاي:پاسخ
بينیتفاوتهيچثبت،هنگامدروشوندثبتبايدكشورامالکواسناد

.نداردوجودشركتها
هاراييابنياندانشخدماتوكا هاتوليدازپسمتقاضیشركتهاي

ارگروه،كمصوبنامهآيينمبنايبر،(نوپاشركتهايبراي)توليدبرنامه
مزايايوتسهيالتازتوانندمیمحدودمدتيكبرايوشدهارزيابی
ايدبقانون،مزايايازاستفادهزمانتمديدبرايوكننداستفادهقانون
.شوندارزيابیدوباره
واننمیتشركتثبتزماندرقانون،مزايايازاستفادهامکاندربارهلذا

عاليتفوثبتازپسشركتهاعملکردمبنايبرارزيابیوكردنظراظهار
.شودمیانجامشركت



میشود گ تهشرکتیچهبهبنیاندانششرکت
،«دانشبنيانموسساتوشركتهاتشخي آئيننامه»اساسبر:پاسخ

شاخ هايدرشدهذكرشرايطكسببرعالوهبايدمتقاضیشركتهاي
كا فناوري،فروشازناشیشدهذكردرآمدحداقلكسبشامل)عمومی

رايطشكليه،(كاركنانبيمهسابقهوانسانینيرويدانشبنيان،خدمات/
.نماينداحرازنيزراآييننامهايناختصاصیشاخ هايدرشدهمشخ 

هموسسیاوشرکتعنوانبهراشرکتابتداازتوانمیآیا
نمود ثبتبنیاندانش
میشدهثبتموسساتوشركتهابهمربوطتشخي وارزيابیفرآيند:پاسخ
وهاشركتتشخي وارزيابینامهآييندرموجودشاخصهايدارايكهباشد

بنيانانشدموسساتوشركتهاثبتبنابراين.باشندمیبنياندانشموسسات
.بودخواهدموسساتوشركتهاديگرهمانند



 قهمعمومیبخشبهمتعلقیادولتیشرکتهایآیا
دارند رابنیاندانشقانون مایتهایازاست اده

ركتهاشنيزودولتیغيرعمومینهادهايومؤسساتدولتی،شركتهاي:پاسخ
شركتهايبهمتعلقآنهامالکيتاز(%50)درصدپنجاهازبيشكهمؤسساتیو

يناحمايتهايمشمو باشد،دولتیغيرعمومینهادهايومؤسساتودولتی
.نيستندقانون

نمود پیدامیتوانچگونهرا قوقیاشخاصملیشناسه

باوركشحقوقیاشخاصملیشناسهسامانهبهميتوانندمتقاضيان:پاسخ

ياشركتاسمجستجويباونمايندمراجعه(www.ilenc.ir)آدرس

.نماييدواردسامانهدرودريافتراحقوقیاشخاصملیشناسهموسسه،



الزماطالعاتتکمی جهتشدهاسکنصورتبهمدارکیچه

است 
تو یح(اختیارییااجباری)نو مستنداتموردنیاز

م وزتأسی ،پروانه)تصویرم وزهایشرکت

(…وبهرهبردای
اختياري

کتتاسی بههمراهآخرینتغییراتشرآگهیتصویر

درروزنامهرسمی
اجباري

آخرینلیستبیمهشرکتبههمراهخالصهو عیت

 قوقومزایا/دستمزد
اجباري

برايشركتهاينوپا

اختيارياست

نارسالیبهسازما–مالیاتیاظهارنامهآخرینتصویر

امورمالیاتی
اجباري

برايشركتهاينوپا

.اختيارياست

اختياريرزومهیاکاتالو شرکت

اختيارينمودارسازمانیشرکت



داختپرمستلزمشرکتها،صال یتتأییدوارزیابیفرایندان امآیا

است هزینه

ويابیارزبرايكهكارشناسیارزيابیهايوفرايندهااينکهبهتوجهبا:پاسخ

آيندهرداست،هزينههابرخیدربردارندهمیشود،انجامشركتهاصالحيتتأييد

.شدخواهددريافتمتقاضیشركتهايازهزينههااينازبخشی

آیات،داشوجودشرکتاساسنامهیاثبتینامدردانشبنیانعنواناگر

ردمندرج مایتهایازمیتواندومیشودم سوبدانشبنیانشرکت

کند است ادهقانون

نايدرراخوداطالعاتحمايتها،متقاضیشركتهايهمهاست زم.خير:پاسخ

.شوندارزيابیفرايندهاايناساسبروكردهواردسامانه



هکعبوریرمزوکاربرینامباسایت،درنامثبتوجودباچرا
ندارد وجودسامانهبهورودامکانشده،انتخاب

ونامثبتپنجرهدراطالعاتثبتوسامانهدراوليهنامثبتهنگامدر:پاسخ
بازنمودنباكهشودمیارسا شدهواردالکترونيکیآدرسبهايميلیآن،تاييد
السازيفعجهتدريافتیپي امدرموجودفعالسازيلينكرويبرتوانيدمیآن

.نماييدكليككاربريحساب

اقدامنهاییارسالبرایوتکمی اطالعاتهمهوقتیچرا
نمیگیرد صورتموفقنهاییارسالمیشود،

.نماييدكليكرا”ذخيره“كليدحتمابايداطالعات،ورودازپس:پاسخ
تهايشركجزوهستندفناوريپاركهايياورشدمراكزع وكهشركتهايیآيا

هستند بنياندانش
ديگرانندهمبايستیرشدمراكزياوفناوريپاركهايدرمستقرشركتهاي:پاسخ

.نمايندطیراارزيابیمراحلونمودهنامثبتسامانهدرشركتها



وبمصبنیاندانشخدمات/کاالفهرستدرکهشرکتم صولکهصورتیدر
درخواستثبتسامانهدرتواندمیباشدمستنداتوطرح ددرداردقرار

نماید 
ساتموسوشركتهاتشخي وارزيابیكارگروهمصوبنامهآيينبهتوجهبا:پاسخ
مالیسا يكدرآمدازدرصد(50)حداقلبايستیبنياندانششركتهايبنيان،دانش
فروشمحلاز،(استشدهذكرشركتمالياتیاظهارنامهدركه)شركتگذشته

هايكا بامرتبطنگهداريوتعميرتخصصیخدمات»،«دانشبنيانخدمات/كا ها»
فهرستبامرتبط«فناوريوفنیدانش»فروش،«شركتآنتوسطشدهتوليد
فهرستبامرتبط«مهندسیطراحیخدمات»ودانشبنيان،خدمات/كا ها
.نمايندحاصلدانشبنيانخدمات/كا ها

باشدوپانبنياندانششركتدرخواستارائهبهمتمايلشركتكهصورتیدرهمچنين
م ابقيان،دانشبنخدمات/كا هاتوليدكنندهياتوليدبرنامهدارايبايدشركتمحصو 
ماتخد/كا هافنیدانشكهباشدكارگروهمصوبدانشبنيانخدمات/كا هافهرست
ايجادتوسعه،وتحقيقفعاليتهايبرمبتنیبايدشركت،توسطشدهتوليدبنياندانش
.باشدشدهبومیسازيوشدهجذبفناوريانتقا طريقازياوشده



ندتوانمیخصوصیشرکتیکدرفعالتوسعهوت قیقوا دهایآیا
شود مستق بنیاندانششرکتیکقالبدر

ياونيانبدانششركتهايقانونازاستفادهشرايطكهبزرگیشركتهاي:پاسخ
توسعهوقتحقيواحدثبتباتوانندمیندارندراصنعتیبنياندانششركتهاي

هشداعالمكا هايفهرستراستايدركهصورتیدرمستقلصورتبهخود
فرآيندونمايندنامثبتسامانهدرمجزاصورتبهدارندفعاليتكارگروهتوسط
.پذيردصورتنيزآنهابرايشركتهاديگرهمانندارزيابی

سهامداشتنودانشبنیانشرکتهایدرعلمیهیأتاع ای  ورآیا
 روریشرکتهاایندردانشگاههاسهامداریاست  روریآنهادر

است 
ودانشبنيانشركتهايدردانشگاههاعلمیهيأتاع ايح ور:پاسخ

أتهياع ايفاقدشركتهايونيستضروريشركتهادردانشگاههاسهامداري
شمو مدانشبنيان،شركتهايارزيابیمعيارهايمبنايبرمیتوانندنيزعلمی

.شوندقانونحمايتهايازاستفاده



نباشدبنیاندانشکاالهایبرایشدهتعییناصلیهایدستهدرشرکتم صولاگر
کرد بایدچه

تهنداشوجوددانشبنيانكا هاياصلیدستههايازهيچيكدرشركتمحصو اگر:پاسخ
يلذماهيت،لحاظبهشركتكا يچنانچه.بودنخواهدفراهمآنبرايثبتنامامکانباشد،
است،شدهنبينیپيشسامانهدرامامیگيردقراردانشبنيانكا هاياصلیدستههايازيکی

بنياندانشخدمت/كا صفحهدرموجودفرمهمراهبهراكا آنمشخصاتونامشركت،
.نمايدارسا product@daneshbonyan.irپستیآدرسبهبيشتربررسیهايجهت
ونهچگنداشتراسامانهدرنظرمورد(ستارهدار)اجباریشرایطازبرخیشرکتاگر
کند عم 
رنظموردشرايطاحرازبهموفقزمانهر.كندذخيرهوكردهواردرا زماطالعاتساير:پاسخ
.كندكاملراخوداطالعاتوبرگشتهسامانهبهشد،

3اق  دبرایپرداختیبیمهسابقهبرمبنیکارگروهنامهآیین1-۵-2بندازمنظور
درکارکنانبیمهبهمربوطآیا.باشدماه۶ داق شرکت،تماموقتکارکنانازن ر

است منظورفردبیمهیاوباشدمیشرکت
.باشددهشگرفتهانجامبنياندانشدرخواستمتقاضیشركتدربايدكاركنانبيمه:پاسخ
عالیت فشرو تاریخیاهستمالکشرکتثبتتاریخنوپاشرکتهایبرایسال۵شرط

.باشدمیارزيابیمالکكشورامالکواسنادثبتسازماندرشركتثبتتاريخ:پاسخ



میشود طیفرایندیچهشرکت،توسطاطالعاتوروداتمامازپ 
رارقاوليهكنتر وبررسیموردشركتاطالعاتابتدااطالعات،كاملورودازپس:پاسخ

ورتصدر.میشودارسا صالحيتتشخي كارگزاريكبهبررسیجهتسپسمیگيرد،
ویكندمبازديدشركتازوگرفتهتماسشركتبابيشتربررسیهايجهتكارگزارلزوم
در.میكنداعالمكارگروهبهمحرمانهصورتبهشركتويژگیهايمورددرراخودنظر

برخیازادهاستفبمنظوربعدمرحلهبهورودكارگروه،توسطبودندانشبنيانتأييدصورت
.میشوداعالمشركتبهتسهيالت،

هداشتاختياردراطالعیياشودانجامشركتتوسطاقدامیبايدكهموارديتمامیدر
.میشودرسانیاطال شركتبهپيامك،والکترونيکینامهصورتبهباشد،

چیست شرکتهاسایربانوپابنیاندانششرکتهایت اوت
برايدانشبنيان،موسساتوشركتهاتشخي آئيننامهعمومیشاخ هاي:پاسخ

برنامهايداربايدشركتها.استشدهآوردهبيشتريسهولتبانوپادانشبنيانشركتهاي
بنياندانشخدمات/كا هافهرستم ابقدانشبنيان،خدمات/كا هاتوليدكنندهياتوليد
ركت،شتوسطشدهتوليدبنياندانشخدمات/كا هافنیدانشكهباشدكارگروهمصوب
جذبوريفناانتقا طريقازياوشدهايجادتوسعه،وتحقيقفعاليتهايبرمبتنیبايد
.نمايندثبتنامبهاقداممیتوانندباشدشدهبومیسازيوشده



شد خواهدل اظشرکتبرایم ازاتهاییچهشرکتتوسطغلطاطالعاتارا هصورتدر
شركتآنشود،محرزشركتسويازشدهوارداطالعاتصحتعدمكهزمانهر:پاسخ

ازناشیاحتمالیعوايدبازگردادندنبهموظفودادهدستازرابودندانشبنيانصالحيت
فرايندبهمجددورودامکانوبودخواهد(قانون۱۱مادهموضو )قانوننظرموردحمايتهاي

.داشتنخواهدراشركتهاارزيابی

میباشد اصالحقاب کارگروهبهشدهارسالاطالعاتآیا
العاتاطذخيرهسازيامکاننياز،مورداسنادكليهارسا واطالعاتتکميلازپيشتا:پاسخ
ا ارستأييدواطالعاتتکميلازپساما.داردوجودبعديدفعاتدرآنتکميلوشدهوارد
زمانتاوبودخواهدق اوتوارزيابیمبنايشدهوارداطالعاتمتقاضی،توسطآننهايی
.یباشدنماصالحقابلشركت،بودندانشبنيانتأييدعدمياتأييداعالموارزيابیهاانجام

رفطازتقا ام ددارا هامکانشرکت،بودندانشبنیانتأییدعدمصورتدرآیا
دارد وجودشرکت
ائهارامکانشركت،بودندانشبنيانتأييدعدمازپسمعينمدتتاحاضر،حا در:پاسخ
.نداردوجودشدهردشركتسويازتقاضامجدد



اع اییاوموسسینعلمیجایگاهیاوت صیلیمدارکآیا
ت داشخواهدشرکتارزیابیرونددرمثبتیتاثیرمدیرههیات
تشخي وارزيابیكارگروهمصوبهدرموجودشاخصهايارزيابیمالک:پاسخ

نخواهدیارزيابرونددرتاثيريبنابراينميباشدبنياندانشموسساتوشركتها
.داشت

ت داشخواهدشرکتارزیابیدرتاثیریشرکت قوقینو آیا
وتهاشركتشخي وارزيابیكارگروهمصوبهدرموجودشاخصهايارزيابیمالک:پاسخ

.داشتنخواهدارزيابیرونددرتاثيريبنابراينميباشدبنياندانشموسسات

ونهادهاچهدانشبنیانشرکتهایارزیابیکارگزاران
هستند سازمانهای

نتخاباوفعاليتآئيننامهمبنايبردانشبنيانشركتهايارزيابیكارگزاران:پاسخ
.میرسندكارگروهتصويببهوشدهتعيينكارگزاران



 استچگونهشکوفاییونوآوریصندوق مایتهایتسهیالت،انوا 
وباتمصمبنايبرشکوفايیونوآوريوصندوقحمايتهايوتسهيالت:پاسخ
ازاطال برايكهمیشوداع اشركتهابهصندوقعاملهياتوامناهيأت

.كنيدمراجعهwww.Nsfund.irسايتبهصندوقحمايتهاي

امکانعدممنزلهبهشرکت،یکبودندانشبنیانتأییدعدمآیا
درشدهتعریف مایتهایوتسهیالتسایرازشرکتآناست اده
است (قانوناینازغیر)کشور
تیتسهيالازهمچنانخود،طرحهايارائهبامیتوانندشركتهااين.خير:پاسخ
فناوري،شهرکهايفناوري،وعلمپارکهايورشدمراكزدراستقرارنظير
طتوسشدهارائهتسهيلتعمل،تاعلمجشنوارهنظيرجشنوارههايیجوايز

يفناوروپژوهشغيردولتیصندوقهايرييسجمهور،فناوريوعلمیمعاونت
.نماينداستفاده…و



میافتد ات اقیچهنکردعم خودتعهداتبهشرکتاگر
.میشودل ونيزشدهمصوباحتمالیتسهيالتول وشركتبودندانشبنياناعتبار:پاسخ

مقاصدبرایراآنهاوسوءاست ادهشدهدریافت مایتهایازشرکتاگر
داشت خواهدعواقبیچهبردبکاردیگری
قاصدمبرايراقانوناينطبقبرشدهاع اءتسهيالتوحمايتهاشركتها،چنانچه:پاسخ

ايمجازاتهقانوناينحمايتهايازمجدداستفادهازمحروميتضمنكنندمصرفديگري
:میشوداعما آنهامورددرزير
اببرابرنقديجريمهبهما ،ردبرعالوهمالیتسهيالتازبرخورداريصورتدر-الف

.میشوندمحکومدريافتیتسهيالت
ازسا سهمدتبهمناقصهبهوروددرتسهيالتشرايطازبرخورداريصورتدر-ب

.میشوندمنعمناقصههاكليهدرشركت
مهجريبهآنهاپرداختبرعالوهعوارضيامالياتیمعافيتهايازبرخورداريصورتدر-ج

.ميشوندمحکومشدهاع اءمعافيتميزانبرابرنقدي
بيمهايپوششمعاد جريمهپرداختبهبيمهاي،پوششازبرخورداريصورتدر-د

(قانون۱۱مادهموضو )میشوندمحکومدريافتی



اندانشبنیشرکتهایاز مایتقانونمزایایازاست ادهتمدیدشرط

چیست 

مدتهبكارگروهمصوبهمبنايبرقانون،مزايايازشركتهااستفادهمدت:پاسخ

ازپسشركتهاومیشودتعيينشركتهاازنو هربرايسا (2)يا(۱)

ايتقاضدوبارهبايدقانونمزايايازاستفادهتمديدبرايمدت،اينانق اي

.شوندارزيابیدوبارهكارگزارانسويازودادهارزيابی

وارزيابیفرايندهايخصوصدرديگريسوا متقاضیشركتهايچنانچه

وند شم لعآنپاسخازمیتوانندچگونهدارند،شركتهاصالحيتتشخي 

فنتلشمارهباتماسمركزباراخودسوا تسايرمیتوانندشركتها:پاسخ

.نماييدمکاتبهايميلباياونمودهم رح۸3533030



چیست بنیاندانشقانونمدنظرمالیاتیمعافیتهایازاست ادهفرآیند
عنوانبهانبنيدانشموسساتوشركتهاتشخي وارزيابیكارگروهدركهشركتهايی:پاسخ
كارگزارسطتوكهمقررزماندرتااست زمشدهاندتاييدنوپاياوتوليديبنياندانششركت
رارقوياختياردرراكارگزارنيازموردمستنداتومدارکشد،خواهداعالمشركتبهمربوط
نشداخدمات/كا هاازنهايیليستگرفتهصورتارزيابیهايبهتوجهبانيزكارگزار.دهد
بههكارگروتوسطشدهآمادهليستنهايتدر.مینمايداعالمكارگروهبهراشركتبنيان

.شوددادهقرارمربوطمميزانومالياتیادراتاختياردرتاشدهارسا كلمالياتیامورسازمان

دانشانونقمالیاتیمعافیتهایازمیتوانندنیزبنیاندانششرکتهایکارکنانآیا
نمایند است ادهبنیان
موسساتوهاشركتازحمايتقانوناجرايینامهآيين20مادهدراينکهبهتوجهبا:پاسخ
ودهاقرارداازناشیبنياندانشمؤسساتوشركتهامالياتمشمو درآمدهايبنيان،دانش

مدتهببنياندانشخدماتومحصو تتوليدوسازيتجاريتوسعه،وتحقيقفعاليتهاي
لذااستگرديدهمعافمستقيممالياتهايقانون(۱05)مادهموضو مالياتازسا پانزده

اينوبودهمعافمستقيممالياتهايقانون۱05مادهموضو ازتنهابنياندانششركتهاي
.نمیشودشركتهااين(كاركنان)حقيقیافرادمالياتمشمو معافيت



علمایهپارکدرکهکارگروهتوسطشدهتاییدبنیاندانششرکتهایآیا
ازاست ادهفرآیندبایدهستند،مستقر(آزادمناطقیاو)فناوریو

نمایند طیرا(قانون3ماده)بنیاندانششرکتهایمالیاتیمعافیتهای
امهنآييناساسبرفناوريوعلمپاركهايدركهموسساتیوشركتها:پاسخ

ازتوانندمیدانشبنيانمؤسساتوشركتهاازحمايتقانون(9)مادهاجرايی
آزادمناطقادارهچگونگیقانون(۱3)مادهموضو مالياتیمعافيتازتسهيالت
مقرراتسايررعايتباآنبعديهاياصالحيهو۱372مصوبصنعتیتجاري
يندمینمااستفادهتوسعهچهارمسالهپنجبرنامهقانون۴7مادهاجرايینامهآيين
شوركفناوريوعلمپاركهايازيکیدربررسیموردشركتكهصورتیدرلذا

دريافتجهتمربوطكارگزارتوسطآنبررسیبهنيازيمیباشدمستقر
زم .بودنخواهدبنياندانشموسساتوشركتهاقانون3مادهمالياتیمعافيتهاي

ناطقمادارهچگونگیقانونازنيزآزادمناطقدرمستقرشركتهاياستذكربه
بودخواهندبرخوردارآنبعديهاياصالحيهو۱372مصوبصنعتیتجاريآزاد
.ندارندمسيراينطیبینيازو



هایشرکتمعافیتهمچوندیگرمالیاتیمعافیتهایکهشرکتهاییآیا
رداستالزممیکننداست اده(مستقیممالیاتقانون132ماده)تولیدی
یابند   وربنیاندانششرکتهایمالیاتیمعافیتفرآیند
قانوناجرايیآييننامه22مادهموضو اجرايیدستورالعملبهتوجهبا:پاسخ

بهمربوطصرفامالياتیمعافيتهايدانشبنيان،مؤسساتوشركتهاازحمايت
امورنسازمابهكارگروهتوسطكهبودهبنياندانشفعاليتهايمصاديقدرآمدهاي
مستقيممالياتقانون۱32مادههمچونمعافيتهايیدراما.میگرددارسا مالياتی
واحدهايدرمعدنیوتوليديفعاليتهايازناشیابرازيمالياتمشمو درآمد
ازبعدبه۱3۸۱سا او ازكهخصوصیوتعاونیهايبخشدرمعدنیياتوليدي
وراجاستخقراردادياصادربرداريبهرهپروانهآنهابرايذيربطهايوزارتخانهطرف
هشتادميزانبهاستخراجيابرداريبهرهشرو تاريخشود،ازمیمنعقدفروش
صدميزانبهيافتهتوسعهكمترمناطقدروسا چهارمدتبهو(%۸0)درصد
معافقانوناين(۱05)مادهموضو مالياتازسا دهمدتبهو(%۱00)درصد
برايتريبيشمعافيتميزانبهتوجهبامعافيتهاگونهاينازاستفادهلذا.هستند

.میشودتوصيهشركتهااينبرايبنياندانششركتهاي



سربلندیآرزویبا 

و شادکامی


