قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوريها و اختراعات
ماده  :1ضشكت ّب ٍ هؤسسبت داًص ثٌيبى ،ضشكت يب هؤسسِ خػَغي يب تؼبًٍي است كِ ثِ هٌظَس ّنافضايي ػلن ٍ
ثشٍت ،تَسؼِ التػبد داًص هحَس ،تحمك اّذاف ػلوي ٍ التػبدي (ضبهل گستشش ٍ كبسثشد اختشاع ٍ ًَآٍسي) ٍ
تدبسي سبصي ًتبيح تحميك ٍ تَسؼِ (ضبهل عشاحي ٍ تَليذ كبال ٍ خذهبت) دس حَصُ فٌبٍسي ّبي ثشتش ٍ ثب اسصش
افضٍدُ فشاٍاى ثِ ٍيژُ دس تَليذ ًشم افضاسّبي هشثَط تطكيل هيضَد.

تبصره -ضشكتْبي دٍلتي ،هؤسسبت ٍ ًْبدّبي ػوَهي غيشدٍلتي ٍ ًيض ضشكتْب ٍ هؤسسبتي كِ ثيص اص  50دسغذ اص
هبلكيت آًْب هتؼلك ثِ ضشكتْبي دٍلتي ٍ هؤسسبت ٍ ًْبدّبي ػوَهي غيش دٍلتي ثبضذ ،هطوَل حوبيتْبي ايي لبًَى
ًيستٌذ.
ماده  :2ضَسايؼبلي ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍسي هسئَليت سيبستگزاسي ،ثشًبهِ سيضي ٍ پيگيشي اخشاء ايي لبًَى سا ثِ
ػْذُ داسد كِ اص ايي پس دس ايي لبًَى ثبختػبس ضَسا ًبهيذُ هي ضَد .دثيشخبًِ ضَسا هسئَل پيگيشي اخشاي هػَثبت
ضَسا اص عشيك دستگبّْبي ريشثظ خَاّذ ثَد.

ماده  :3حوبيتْب ٍ تسْيالت لبثل اػغب ثِ ضشكتْب ٍ هَسسبت داًص ثٌيبى هَضَع ايي لبًَى ػجبستٌذ اص:
الف :هؼبفيت اص پشداخت هبليبت ،ػَاسؼ ،حمَلي گوشكي ،سَد ثبصسگبًي ٍ ػَاسؼ غبدساتي ثِ هذت  15سبل.
ب :تأهيي توبم يب ثخطي اص ّضيٌِ تَليذ ،ػشضِ يب ثِ كبسگيشي ًَآٍسي ٍ فٌبٍسي ثب اػغبء ٍام كن ثْشُ يب ثذٍى ثْشُ
ثلٌذهذت يب كَتبُ هذت

ج :اٍلَيت استمشاس ٍاحذّبي پژٍّطي ،فٌبٍسي ٍ هٌْذسي ٍ تَليذي ضشكتْب ٍ هَسسبت داًص ثٌيبى هَضَع ايي
لبًَى دس هحل پبسكْبي ػلن ٍ فٌبٍسي ،هشاكض سضذ ،هٌبعك ٍيژُ التػبدي ٍ يب هٌبعك ٍيژُ ػلن ٍ فٌبٍسي.
د :اٍلَيت ٍاگزاسي توبم يب ثخطي اص سْبم هشاكض ٍ هؤسسبت پژٍّطي دٍلتي لبثل ٍاگزاسي ثشاسبس ضَاثظ لبًَى
اغالح هَادي اص لبًَى ثشًبهِ چْبسم تَسؼِ التػبدي ،اختوبػي ٍ فشٌّگي خوَْسي اسالهي ايشاى ٍ اخشاء سيبستْبي
كلي

اغل ( )44لبًَى اسبسي ثِ ضشكت ّب ٍ هؤسسبت داًص ثٌيبى هَضَع ايي لبًَى

هـ -ايدبد پَضص ثيوِ اي هٌبست ثشاي كبّص خغش پزيشي هحػَالت دستبٍسدّبي داًصًَ ،آٍسي ٍ فٌبٍسي دس
توبم هشاحل تَليذ ،ػشضِ ٍ ثِ كبسگيشي

و -تسْيل ضشايظ هٌبلػِ دس هَضَػبت هشتجظ ثب هبدُ ( ٍ )1توْيذ اهكبى هطبسكت ضشكتْب ٍ هَسسبت داًص ثٌيبى
هَضَع ايي لبًَى
ماده ٍ :4احذّبي تحميك ٍ تَسؼِ ضشكتْبي خبسخي داساي ضشايظ هٌذسج دس هبدُ ( )1دس غَستي كِ دس پبسكْبي
ػلن ٍ فٌبٍسي كطَس ،ثب ثكبسگيشي ثيص اص  50دسغذ هتخػػبى ايشاًي دايش گشدًذ ،هي تَاًٌذ اص حوبيتْبي هٌذسج دس
هبدُ  3ثْشُ هٌذ ضًَذ.
ماده ٍ :5صاست اهَس التػبد ٍ داسايي هَظف است دس ساستبي لبًَى اخشاء سيبستْبي كلي اغل ( )44لبًَى اسبسي
هػَة ثْوي هبُ  1336هَظف است ظشف سِ هبُ اص تبسيخ تػَيت ايي لبًَى ،ثب ّوكبسي كليِ دستگبّْبي دٍلتي،
فْشست توبهي هشاكض ٍ هَسسبت پژٍّطي دٍلتي سا تْيِ ٍ ثِ ضَسا اسائِ ًوبيذ .ضَسا هَظف است ظشف سِ هبُ اص
تبسيخ دسيبفت ايي فْشست هشاكض ٍ هَسسبت پژٍّطي غيش حبكويتي لبثل ٍاگزاسي ثِ ثخص خػَغي ٍ تؼبًٍي سا
احػبء ًوَدُ ٍ ٍصاست اهَس التػبدي ٍ داسائي هغبثك لبًَى هزكَس دس ايي هبدُ صهيٌِ ٍاگزاسي آًْب سا فشاّن ًوبيذ.
تبصره :1هبّيت ايي ضشكتْب ٍ هَسسبت پس اص ٍاگزاسي ًجبيذ تغييش كٌذ.
تبصره ٍ :2صاست ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍسي ٍظيفِ ًظبست ثش حسي اخشاء ٍ احشاص غالحيت خشيذاساى سا دس ايي هبدُ
ثشػْذُ داسد.
ماده  :6ثِ هٌظَس كوك ثِ تدبسي سبصي ًَآٍسي ّب ٍ اختشاػبت ٍ ضكَفبسبصي ٍ كبسثشدي ًوَدى داًص فٌي اص عشيك
اسائِ كوك ٍ تسْيالت لشؼ الحسٌِ ٍ تسْيالت ثذٍى اخز ّشگًَِ تضويي ٍ هطبسكت ثب اختيبس ثخطص توبم يب
ثخطي اص سْن هطبسكت ثِ ضشكتْب ٍ هَسسبت داًص ثٌيبى ،غٌذٍلي تحت ػٌَاى غٌذٍق ًَآٍسي ٍ ضكَفبئي ٍاثستِ
ثِ ضَساي ػبلي ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍسي صيش ًظش سئيس ضَسا تأسيس هي ضَد .هٌبثغ هبلي غٌذٍق ضبهل كوكْبي
دٍلت ،اػتجبسات هٌذسج دس ثَدخِ سبالًِّ ،شگًَِ كوك ٍ سشهبيِ گزاسي اضخبظ حميمي ٍ حمَلي ٍ ضشكتْبي
دٍلتي ٍاثستِ ٍ تبثغًْ ،بدّبي ػوَهي غيش دٍلتي ٍ ضْشداسي ّب ٍ ضشكتْبي ٍاثستِ ٍ تبثغ هي ثبضذ.
ثبًكْب ًيض هي تَاًٌذ ثخطي اص هٌبثغ تسْيالت هَضَع غٌذٍق يبدضذُ سا تأهيي ًوبيٌذ .ثِ هٌظَس تأهيي هٌبثغ هبلي
غٌذٍق ،دٍلت هَظف است اص سبل سَم ثِ ثؼذ دس اليحِ ثَدخِ ،حذالل ًين دسغذ ( )%5/0اص هٌبثغ ثَدخِ ػوَهي
خَد سا خْت كوك ثِ ايي غٌذٍق دس ًظش ثگيشد.

تبصره  :1حذالل پٌح دسغذ ( )% 5اص سشهبيِ ايي غٌذٍق خْت اػغبء تسْيالت ثِ غٌذٍق ّبي غيش دٍلتي پژٍّطي

ٍ فٌبٍسي هَضَع هبدُ ( ) 45لبًَى ثشًبهِ چْبسم هَسد تبئيذ ٍصاست ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍسي تخػيع خَاّذ يبفت.
تبصره  :2سشهبيِ اٍليِ غٌذٍق ًَآٍسي ٍ ضكَفبيي ثِ هيضاى سي ّضاس هيليبسد سيبل ثِ تذسيح حذاكثش ظشف هذت 3
سبل اص هحل غٌذٍق تَسؼِ هلي يب هؼبدل آى اص غٌذٍق رخيشُ اسصي تبهيي هي گشدد.

تبصره  :3اسبسٌبهِ ايي غٌذٍق ضبهل اسكبىٍ ،ظبيف ،اختيبساتً ،حَُ فؼبليت ،هذيشيت ٍ ًظبست ثش غٌذٍق دس
چْبسچَة ايي لبًَى تَسظ ضَسايؼبلي ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍسي حذاكثش ظشف سِ هبُ اص تبسيخ تػَيت ايي لبًَى
تْيِ ٍ ثِ تػَيت ّيأت ٍصيشاى هي سسذ.

ماده  :7كليِ دستگبّْب ٍ ضشكتْبي دٍلتي هدبصًذ ثخطي اص هجلغ لشاسدادّبي خشيذ كبال يب خذهبت ثب هجذأ خبسخي
سا خْت ًيل ثِ خَدكفبئي دس ّوبى صهيٌِ اص عشيك اًدبم فؼبليتْبي تحميك ٍ تَسؼِ فٌبٍسي ضوي ػمذ لشاسداد ثب
ضشكتْب ٍ هؤسسبت داًص ثٌيبى ثِ اًدبم سسبًٌذ.

ماده  :8كليِ دستگبّْبي هدشي ايي لبًَى هَظف ّستٌذ حذاكثش ظشف هذت يك هبُ ثِ دسخَاستْبي هتمبضيبى
خْت استفبدُ اص حوبيت هٌذسج دس ايي لبًَى سسيذگي كٌٌذ ٍ ًتيدِ ًْبيي سا ثِ هتمبضي اػالم ًوبيٌذ ،چٌبًچِ ًظش
هجٌي ثش سد دسخَاست ثبضذ ثبيذ ثغَس هستذل ثِ آگبّي دسخَاست كٌٌذُ ثشسبًٌذ .دسخَاست كٌٌذُ هي تَاًذ ًضد
دثيشخبًِ اػتشاؼ كٌذ ٍ ضَسا هَظف است ظشف هذت يك هبُ ثِ ضكبيت ٍاغلِ سسيذگي كٌذ.
ماده  :9ضشكتْب ٍ هَسسبت داًص ثٌيبى هدبصًذ هشكض فؼبليت خَد سا دس هحذٍدُ ضْش تْشاى ٍ ديگش ضْشّب ثب سػبيت
همشسات صيست هحيغي هستمش ًوبيٌذ.

ماده  :11ثِ هٌظَس ايدبد ٍ تَسؼِ ضشكتْب ٍ هَسسبت داًص ثٌيبى ٍ تمَيت ّوكبسيْبي ثيي الوللي ،اخبصُ دادُ هي
ضَد ٍاحذّبي پژٍّطي ٍ فٌبٍسي ٍ هٌْذسي هستمش دس پبسكْبي ػلن ٍ فٌبٍسي دس خْت اًدبم هبهَسيتْبي هحَلِ اص
هضايبي لبًًَي هٌبعك آصاد دس خػَظ سٍاثظ كبس ،هؼبفيتْبي ٍ ػَاسؼ ،سشهبيِ گزاسي خبسخي ٍ هجبدالت هبلي ثيي
الوللي ثشخَسداس گشدًذ.

ماده ّ :11شگًَِ استفبدُ اص هضايب ،اهتيبصات ٍ تسْيالت ػٌَاى ضذُ دس ايي لبًَى ثشاي ضشكتْب ٍ هَسسبت داًص
ثٌيبى پس اص اًغجبق ثب اّذاف هٌذسج دس ايي لبًَى تَسظ ٍصاست ػلَم تحميمبت ٍ فٌبٍسي خْت تػَيت ثِ ضَساي
ػبلي ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍسي اسائِ هي گشدد.

ماده  :12كليِ اضخبغي(حميمي يب حمَلي) كِ اص حوبيتْبي ايي لبًَى ثشخَسداس ضذُ اًذ چٌبًچِ حوبيتْب ٍ
تسْيالت اػغبء ضذُ ثش عجك ايي لبًَى سا ثشاي همبغذ ديگشي هػشف كٌٌذ ضوي هحشٍهيت اص استفبدُ هدذد اص
حوبيتْبي ايي لبًَى ثِ هدبصاتْبي صيش ًيض هحكَم هيضًَذ.

الف -دس غَست ثشخَسداسي اص تسْيالت هبلي ػالٍُ ثش سد هبل ،ثِ خشيوِ ًمذي ثشاثش ثب تسْيالت دسيبفتي هحكَم
هيطًَذ.
ب -دس غَست ثشخَسداسي اص ضشايظ تسْيالت دس ٍسٍد ثِ هٌبلػِ ثِ هذت سِ سبل اص ضشكت دس كليِ هٌبلػِّب هٌغ
هيطًَذ.
ج -دس غَست ثشخَسداسي اص هؼبفيتْبي هبليبتي يب ػَاسؼ ػالٍُ ثش پشداخت آًْب ثِ خشيوِ ًمذي ثشاثش هيضاى هؼبفيت
اػغبء ضذُ هحكَم هيطًَذ.

د -دس غَست ثشخَسداسي اص پَضص ثيوِاي ،ثِ پشداخت خشيوِ هؼبدل پَضص ثيوِاي دسيبفتي هحكَم هيطًَذ.
ماده  :13گضاسش ًحَُ اخشاي ايي لبًَى ّش  6هبُ يكجبس تَسظ دثيشخبًِ ضَسا تْيِ ٍ ثِ هدلس ضَساي اسالهي اسائِ
هي گشدد.

ماده  :14آئييًبهِّبي اخشايي ايي لبًَى حذاكثش ظشف سِ هبُ اص تػَيت آى تَسظ ٍصاست ػلَم ،تحميمبت ٍ فٌبٍسي
ٍ ضَساي ػبلي ػلَم ٍ تحميمبت ٍ فٌبٍسي تْيِ ٍ ثِ تػَيت ّيأت ٍصيشاى خَاّذ سسيذ.

