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آیا شرکت شما دانش بنیان میشود؟•

چه کسی شما را بررسی میکند؟ چه اقداماتی الزم است؟•

در صورت دانش بنیان شدن از چه مزایایی بهره مند می شوید؟•

:در پایان این ارائه مشخص میشود



تهیه الیحه در سال 
در معاونت 1386

علمی و فناوری 
ریاست جمهوری

تصویب نهایی در 
مجلس شورای 

1389: اسالمی

تصویب آیین نامه 
اجرایی قانون و 
اساسنامه صندوق 
نوآوری و شکوفایی 

(1391و 1390)

معرفی قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان



“

”

منظورهبکهاستتعاونییاخصوصیمؤسسهیاشرکتبنیاندانشمؤسساتوشرکتها
املش)اقتصادیوعلمیاهدافتحققمحور،دانشاقتصادتوسعهثروت،وعلمهمافزایی
وطراحیشامل)توسعهوتحقیقنتایجسازیتجاریو(نوآوریواختراعکاربردوگسترش

ولیدتدرویژهبهفراوانافزودهارزشباوبرترهایفناوریحوزهدر(خدماتوکاالتولید
.میشودتشکیلمربوطافزارهاینرم

قانون دانش بنیان1ماده 



“

”

عبارتندانونقاینموضوعبنیاندانشمؤسساتوشرکتهابهاعطاءقابلتسهیالتوحمایتها
عوارضوبازرگانیسودگمرکی،عوارض،حقوقمالیات،پرداختازمعافیت-الف:از

کارگیریهبیاعرضهتولید،هزینهازبخشییاتمامتأمین-بسالپانزدهمدتبهصادراتی
طبقبرمدتکوتاهیابلندمدتبهرهبدونیابهرهکمتسهیالتاعطاءبافناوریونوآوری
وکتهاشرتولیدیومهندسیوفناوریپژوهشی،واحدهایاستقراراولویت-جشرعیعقود

ناطقمرشد،مراکزفناوری،وعلمپارکهایمحلدرقانوناینموضوعبنیاندانشمؤسسات
فناوریوعلمویژهمناطقیاواقتصادیویژه

قانون دانش بنیان2ماده 



“

”

وبنیاندانشفعالیتهایهایحوزهتدوینمنظوربهوقانون(۲)مادهمفاداجرایدر
ماده،ایناجرایبرنظارتوبنیان،دانشمؤسساتوشرکتهامصادیقتشخیصمعیارهای
وعلمینمعاوـالف:شودمیتشکیلزیراعضایازمتشکلشورارییسنظرزیرکارگروهی

هنمایندـجفناوریوتحقیقاتعلوم،وزارتنمایندهـبرئیس)جمهوررئیسفناوری
کیپزشآموزشودرمانبهداشت،وزارتنمایندهـدجمهوررییسفناوریوعلمیمعاونت

هاینیروپشتیبانیودفاعوزارتنمایندهـوتجارتومعدنصنعت،وزارتنمایندهـهـ
وزارتنمایندهـطکشاورزیجهادوزارتنماینده-حصندوقعاملهیاترییس-زمسلح

اطالعاتفناوریوارتباطات

قانون دانش بنیان3ماده 



اعضای کارگروه 

ارزیابی و تشخیص 

شرکت ها و موسسات 

دانش بنیان

نماینده 
وزارت 
بهداشت

نماینده وزارت 
جهادکشاورزی

نماینده 
وزارت 

یک نفر ارتباطات
ه صاحب نظر ب
پیشنهاد 

اتاق 
بازرگانی

رییس هیات 
عامل 

صندوق 
نوآوری و 
شکوفایی

سه نفر 
بهصاحب نظر

پیشنهاد 
کارگروه

نماینده 
وزارت 

دفاع

نماینده 
وزارت 
صنعت

نماینده 
وزارت 
علوم

(رئیس)
معاون علمی 

و فناوری 
رئیس جمهور



(شروط دانش بنیان)چه شرکتی دانش بنیان می شود؟ 

شرطمرحلهتولید

شرطسطحفناوری

شرططراحیمبتنیبرتحقیقوتوسعه



شرط مرحله تولید-1

کاالها و 
تجهیزات

در حال تولید بوده•

لیتقاببا)آزمایشگاهینمونهحددرحداقل•
باشندشدهساخته(فنیبررسی

خدمات

دارای اسناد •
دفروش باشن



رهرمحصولیکههمزماناینسهشرطراداشتهباشدفیذاتهوبدوندرنظ
هشرکتیدرگرفتنشرایطشرکتتولیدکننده،دانشبنیاناست؛امابرایاینک

.اینمحصولدانشبنیانشودالزماستشروطدیگریراپاسکند

منجر به ایجاد 
خواص یا 

کارکردهای 
پیچیده ای در 
محصول، شده 

.باشد

نیازمند تحقیق و 
توسعه قابل توجه
تیم فنی خبره 
برای کسب آن 

.باشد

به سختی قابل کپی
برداری بوده و کسب 

آن از موانع اصلی 
ورود شرکتهای دیگر 

.به بازار باشد

شرط سطح فناوری -2

یعنی؛.باشدفناوریسطحشروطواجد
طمتوسیاباالهایفناوریحوزهدربایدخدماتوکاال
ولیدتوطراحیفنیدانشکهمعنااینبهبودهباالبه

یچیدگیپدلیلبهمحصولصنعتییاآزمایشگاهینمونه
:فنی



فناوری زیستی•

مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر •
فناوری های شیمیایی

سخت افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و•
فتونیک

فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای•
رایانه ای

ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته •

داروهای پیشرفته•

وسایل و ملزومات و تجهیزات پزشکی•

محصوالت پیشرفته سایر حوزه ها•

خدمات تجاری سازی•

حوزه  ها و محصوالت دانش بنیان



شرط طراحی مبتی بر تحقیق و توسعه-3

وطراحیمبتنیبرتحقیق•
یعنی؛.توسعهباشد

وحقیقتفعالیتبرمبتنیتوجهیقابلواساسیطراحیبایدشرکت
:باشنددادهانجامزیرمواردازیکیدرحداقلتوسعه

لیاصسیستمزیرطراحی
خدمتوکاال

سازییکپارچهطراحی
خدمتوکاال

یافرایندطراحی
وکاالتولیدتجهیزات
بهمشروطخدمت،
ندفرایاینبودنپیچیده

تولیدتجهیزاتیا



شرکت خصوصی

بررسی به صورت نوپا

1نوپا نوع 

بدون اظهارنامه یا درآمد عملیاتی-1
حداقل در حد نمونه 1سطح دارای محصوالت -2

آزمایشگاهی

1حائز همه معیارهای ماده -3
2نوپا نوع 

بدون اظهارنامه یا درآمد عملیاتی-1
حداقل در حد نمونه 2سطح دارای محصوالت -2

آزمایشگاهی

1حائز همه معیارهای ماده -3

یبررسی به صورت تولید

1تولیدی نوع 

1سطح دارای کاال -1
1فروش ناشی از محصوالت سطح % 25حداقل -2

1حائز همه معیارهای ماده -3

2تولیدی نوع 
دارای درآمد عملیاتی در اظهارنامه مالیاتی-1

حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی2سطح دارای محصوالت -2
EPCاز بخشهای مورد تایید یک پروژه % 10مجری حداقل -2

1حائز همه معیارهای ماده -3

انواع شرکت های دانش بنیان



(مستعد دانش بنیان)3شرکتهای دانش بنیان نوع 
بنیانشرکتهایدرمسیرتکمیلدانشفنییکمحصولدانش-الف
ندهمحصولشرکتهاییکهدارایمحصولدانشبنیانهستنداماهمهیتاییدیههایاآزمونهایمعتبرتاییدکن-ب

راکسبنکردهاند
شرکتهایتولیدکنندهمحصولغیردانشبنیانکهقابلیتتولیدمحصولدانشبنیانرادارند-پ
بنیانپیچیدههایفعالدرزمینهتعمیراساسیمحصوالتدانششرکت-ت
EPC«مهندسی،پیمانکاریوساخت»شرکتهایمجریپروژههای-ث
شرکت،کمترشرکتهایبادرآمدعملیاتیباالکهنسبتفروشناشیازمحصولدانشبنیانبهدرآمدعملیاتی-ج
درصداست(3)از
هایمستقردرمناطقکمتربرخوردارشرکت-چ
شرکتهایفعالدرحوزهعلومانسانی،خالقوصنایعفرهنگی-ح
شرکتهایفعالدرپارکهاومراکزرشدعلموفناوری-خ



چه کسی ما را ارزیابی میکند؟



ستریافناوریوعلمیمعاونتسویازشرکتهاارزیابیفرایندهایهزینهتمام•
تحتمتقاضیشرکتهایسویازایهزینهنبایدومیشودپرداختجمهوری

فراینداینعامالنازیکهیچبه....والزحمهحقهدیه،همچونمختلفعناوین
.شودپرداخت

!نکته

.گیردقرارنظرموردمعقولصورتبهبایدشرکت محرمانگی•

.ندباشداشتهحضورارزیابیجلسهدرتوسعهوتحقیقوفنیاصلیاعضای•

.باشدآماده...وفروشاسنادقراردادها،ها،تاییدیهوهاتستتوسعه،وتحقیقمستندات•



مزایای شرکتهای دانش بنیان

حمایت های ذیل قانون

معافیت های مالیاتی

اییتسهیالت مالی صندوق نوآوری و شکوف

معافیت های گمرکی

بیمه تامین اجتماعی قراردادها

....

حمایت های سایر 
دستگاه ها

 بنیانتسهیالت سربازی افراد شرکتهای دانش

استقرار در کاربری مسکونی شهر تهران

امتیاز ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی

دا و امتیاز اضافه پخش تشویقی آگهی های ص
سیما

...

برنامه جامع توسعه 
انکسب و کار دانش بنی
برنامه حمایت از صادرات و تبادل فناوری

حمایت از ثبت پتنت

خدمات آزمایشگاهی% 50تخفیف 

رصد و تحقیقات بازار داخل

...



:حمایت ها دو دسته اند•

لی و مهم حمایت های اص. حمایت هایی که فقط روی محصوالت دانش بنیان شرکت دانش بنیان ارایه می شوند➢

توسعه ملیمعافیت مالیاتی، معافیت بیمه، وام صندوق نوآوری، وام صندوق: عمدتا به این صورت هستند، مانند

حمایت هایی که روی همه محصوالت شرکت دانش بنیان ارایه می شوند➢

از معافیت مالیاتی ویژه دانش بنیان برخوردار نیستند2و نوپای نوع 2شرکت های تولیدی نوع * 

نکات اصلی حمایت ها و تسهیالت دانش بنیان



ندد و بر روی کاالها، خددمات، فرآی... نظیر وام صندوق، وام با نرخ ترجیحی از بانک، ضمانت نامه و •
تجهیزات که دانش بنیان شده اند 

نامه و حمایتهای مالی نظیر وام صندوق، وام با نرخ ترجیحی از بانک، ضمانت
...

...دوره های آموزشی، مشاوره، مدیریت فناوری و •

حمایتهای توانمندی سازی شرکتهای دانش بنیان

...وکاردفتر•

سایر حمایتها 

حمایت های صندوق نوآوری و شکوفایی





قددانون حمایددت از شددرکت ها و موسسددات دانش بنیددان، ( 3)مطددابق مدداده •
شددرکت های دانش بنیددان در خصددوص درآمددد ناشددی از فددروش کاالهددا و 

.خدمات دانش بنیان خود، مشمول معافیت مالیاتی هستند

معافیت مالیاتی شرکت های دانش بنیان

معافیت مالیاتی



بیمه تامین اجتماعی

معافیددت قراردادهددای دانش بنیددان از 
ضرایب حق بیمه قراردادها

ایدان بخشودگی جرایم بیمه ای کارفرم
خوش حساب

بیمه های بازرگانی

ه ای، کارفرما، حرف)بیمه های مسئولیت 
(مسئولیت کاال

بیمه درمان تکمیلی

تجهیزات )بیمه های مهندسی 
(الکترونیکی، شکست ماشین آالت

بیمه های آتش سوزی

معافیت حق بیمه و تسهیالت بیمه



:و موارد زیر را دربر می گیردمی شودکاالهای غیر تجاریاین معافیت ها تنها شامل•

نمونه اولیه و پایلوتساخت یا مهندسی معکوسبنیان برای دانشیا قطعاتکاال•
، تست و کنترل کیفیتتجهیزات آزمایشگاهی•
بنیانبرای کاالهای دانشماشین آالت خط تولید •

معافیت از پرداخت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی

مجداز شرکت های بزرگ دانش بنیان که دارای تعامالت گمرکدی قابل توجده باشدند، بده عنوان فعدال•
.داقتصادی به گمرک معرفی می شوند تا پس از بررسی، از مزیت های مربوطه استفاده کنن

فعاالن مجاز اقتصادی

ص کاال با کدارت تشریفات گمرکی نظیر هدایت کاال در مسیر سبز گمرکی، تعیین ماهیت کاال، ترخی•
.بازرگانی موقت و ترخیص پته گمرکی برای شرکت های دانش بنیان تسهیل شده است

تسهیل در انجام تشریفات گمرکی

(Bizservises.IR)معافیت ها و حمایت های گمرکی 



هر قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان، این شرکت ها مجازند در محدوده شد( 8)طبق ماده •
.تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر شوند

ز رشد پارک های علم و فناوری و مراک/ کاربری های صنعتی و کارگاهی: مکان های مجاز عبارتند از•
ل یا مکان های صنعتی مجاز داخ/ شهرک ها و نواحی صنعتی قانونی/ شهرک های دانش سالمت/ مصوب

خارج محدوده مصوب شهری و روستایی

قرارجواز تاسیس و پروانه بهره برداری در شهرهای دارای محدودیت است

و مختلط -Sپهنه -ی کار و فعالیت شرکت های دانش بنیان می توانند در اماکن مسکونی واقع در پهنه ها•
.های ماده صد نباشند مستقر شوندکه دارای شاکی خصوصی و یا آراء کمیسیون -Mپهنه –

استقرار در کاربری مسکونی شهر تهران

جواز تاسیس و پروانه بهره برداری و استقرار در شهر تهران



.شرکت دارای اظهارنامۀ مالیاتی باشد•

: فرد متقاضی•

.ماه اخیر در شرکت دانش بنیان بیمه داشته باشد3حداقل در •

.سال از تاریخ دانش آموختگی فرد نگذشته باشد3بیش از •

.باشد120و دکتری 110، ارشد 250مجموع امتیاز علمی و فناورانه برای مقطع کارشناسی •

پروژه جایگزین خدمت در دستگاه های دفاعی و دولتی

.میلیون تومان فروش در آن باشد100شرکت دارای اظهارنامه مالیاتی و حداقل •

:فرد متقاضی•

.ماه اخیر در شرکت دانش بنیان بیمه داشته باشد3حداقل در •

.امتیاز را کسب نماید60حداقل •

.برگه اعزام با مهر غیبت نداشته باشد•

امریه در شرکت های دانش بنیان

نظام وظیفه تخصصی



میلیون ریال150درصد از هزینه ها تا سقف 50•

حمایت از تدوین گزارش تحقیقات بازار

میلیون ریال10درصد از هزینه ها تا سقف 90•

حمایت از نیاز سنجی مجوزها و گواهینامه ها

میلیون ریال15درصد از هزینه ها تا سقف 50•

حمایت از آسیب شناسی و ارتقای منابع انسانی

میلیون ریال150درصد از هزینه ها تا سقف 50•

حمایت از تدوین و اجرای برنامه بازاریابی

خدمات توانمند سازی و تجاری سازی



سرفصل های خدمات مشاوره

..(.تلفنی، حضوری، اسکایپ )
بیمه و مالیات

توسعه بازار و  فروش

توسعه فنی محصول 

حقوق و مالکیت فکری

صادرات و واردات

عمومی مدیریت

تامین منابع مالی

Bizservices.ir

ه  وابسته ب)مشاوره های کسب وکار
(مرکز شرکتها و موسسات دانش بنیان



درصد18-16قیمت محصول با نرخ موثر سود % 80تسهیالت تا سقف •

(ماهه3ماهه یا 1در بازه های )ماهه 12دوره بازپرداخت اصل و سود حداکثر •

برای ثبت محصول و خریدhamavari.comمراجعه به سایت •

فروش اقساطی مواد، قطعات و کاالهای مصرفی دانش بنیان

درصد امتیاز اضافه پخش تشویقی آگهی های صدا و سیما200•

ارسال نامه درخواست به مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان•

ترویج فعالیت های دانش بنیان

سایر برنامه های حمایتی



سایت اطالع رسانی دانش بنیان  

Daneshbonyan.ir

سایت شرکت راهبرسیستم دانش

Rasad.co

مرکز مشاوره تلفنی

83534-021

سامانه پاسخگویی مکتوب

Crm.isti.ir

شبکه های اجتماعی

@Daneshbonyan_isti

@Daneshbonyan_all       


