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 مقدمه

 یتعال باسمه
 :مقدمه

 

وظایف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ابتدای تشکیل آن در روند توسعه علم  ترینمهمیکی از 

تایج حاصل سازی نتجاریبنیان و دانش هایشرکتتوسعه نظام ملی نوآوری و تمرکز بر و فناوری کشور، تکمیل 

 بوده است. توسعهاز تحقیق و 

 ترینممهیکی از  عنوانبههای قانونی از ابتدای تشکیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، زیرساخت

ای مبنی بر در این معاونت، ایده 77در این راستا در ابتدای سال و  مشکالت در حوزه علم و فناوری شناسایی شد

و اختراعات شکل  هانوآوریسازی بنیان و تجاریدانش هایشرکتمستقل برای حمایت از لزوم وجود قانون 

 گرفت.

 وزیرانئتهیتدوین و کلیات آن در جلسه مشترک  هادستگاهای با این عنوان و با همکاری سایر الیحه تیدرنها

 تصویب شد. 77در همایش ملی نخبگان جوان در مهرماه سال 

 بررسی به مجلس ارسال شد تیفورکیبا تقاضای  77سال  ماهیدبنیان در دانش هایشرکتالیحه حمایت از 

آن ت ، فوریاین الیحه در موافقت با فوریت یس وقت مجلس، رئعادل حدادرغم دفاع دکتر متاسفانه علیولی 

عادی وارد مرحله  صورتبهقرار نگرفت و این الیحه شورای اسالمی مجلس محترم نمایندگان تصویب مورد 

 د.  شمجلس و تحقیقات  آموزشبررسی در کمیسیون 

 ماهبهشتیارددر  به طول انجامید وماه  16و تحقیقات مجلس حدود  آموزشبررسی این الیحه در کمیسیون 

 مجلس ارسال شد. سهیرئئتیهالیحه برای طرح در صحن علنی مجلس از سوی کمیسیون به  ،79سال 

به تصویب نهایی  79در آبان ماه سال  تیدرنهاشش ماه طول کشید و نیز مجلس علنی  تصویب الیحه در صحن

ماه به طول  11زمان تقدیم الیحه تا تصویب آن در مجلس شورای اسالمی حدود  یطورکلبه بیترتنیابهرسید. 

 انجامید.

یت از قانون حما»نگهبان قرار گرفت و محترم مورد تایید شورای  سرعتبهخوشبختانه این مصوبه مجلس، 

به وقت جمهور از سوی رئیس 79آذرماه سال  در ،«و اختراعات هانوآوریسازی بنیان و تجاریدانش هایشرکت

 .و وزارت علوم،تحقیقات و فناوری برای اجرا ابالغ شد جمهوررئیسمعاونت علمی و فناوری 

ها مایتها و سایر حل صندوق نوآوری و شکوفایی و معافیتدارای دو موضوع تشکیکلی  صورتبهاین قانون 

 و ، تحقیقات و فناوریاساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی از سوی وزارت علومابالغ قانون، پس از . است

و در  هنهایی شداز زمان ابالغ قانون، ماه  11مدت پس از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تدوین و 

ی این البته بررس .تایید به شورای نگهبان ارسال شد برایت دولت رسید و ئبه تصویب هی 91سال  ورماهیشهر

 طول کشید.( 91)تا اردیبهشت  اساسنامه در شورای نگهبان حدود هفت ماه 
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 مقدمه

ندوق ص یامنائتیهپس از تایید اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی در شورای نگهبان، اعضای حقیقی 

 تئت عامل و رئیس هیئاعضای هیجلسه  نیازاپس. برگزار شد 1391 در مردادماه امنائتیهمنصوب و اولین جلسه 

  انتخاب شدند.نیز عامل صندوق نوآوری و شکوفایی 

شور برتر ک هایشرکتتعدادی از بنیان، دیدار مسئوالن دانش هایشرکتنقطه عطف اجرای قانون حمایت از 

 .کردمعطوف را به این موضوع ها بسیاری از نگاهبار دیگر بود که  1391با مقام معظم رهبری در مردادماه 

  زحمایت اارزیابی و نامه اجرایی آن با محوریت بنیان، آییندانش هایشرکترکن دیگر قانون حمایت از 

 ابالغ شد. جمهوررئیستوسط معاون اول  1391آبان ماه  11 در نامهآییناین  است که هاشرکت

کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت »، نامهآییناین  3به استناد ماده نامه اجرایی قانون و به دنبال ابالغ آیین

یس ئو ر جمهوررئیسبه دستور  1391آذرماه  6در تاریخ « بنیان و نظارت بر اجراو موسسات دانش هاشرکت

جمهور از سوی ایشان یسئ)عتف( تشکیل و معاون علمی و فناوری رشورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری 

 یس این کارگروه منصوب شد.  ئر عنوانبه

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و نمایندگان وزارتخانهنامه اجرایی قانون، بر اساس آیین

و  کشاورزی، فناوری اطالعات، جهاد پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح آموزش

یران انماینده اتاق بازرگانی، صنعت معدن و کشاورزی  ،رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ،ارتباطات

 ای این کارگروه هستند. عضاحقیقی  نظرصاحبنفر  3و 

ها و فرایندهای اجرایی، و دستورالعمل برگزارشدهجلسه توسط این کارگروه  71از آن زمان تاکنون حدود 

نامه تشخیص صالحیت ها )شامل مواردی چون آیینتدوین و مصوب شده است. این دستورالعمل لیتفصبه

 هایستگاهدبنیان و...( در چندین مقطع، به اطالع کلیه بنیان، فهرست محصوالت دانشو موسسات دانش هاشرکت

 تیصالح تشخیص و ارزیابی کارگروه

 اجرا بر نظارت و بنیاندانش موسسات و هاشرکت

   جمهورسیرئمعاون علمی و فناوری 

 (جمهورسیرئ)رئیس کارگروه و نماینده 

وزارت علوم نماینده 

 تحقیقات و فناوری

 نماینده وزارت بهداشت، 

 درمان و آموزش پزشکی

نماینده وزارت صنعت، 

 معدن و تجارت

نماینده وزارت دفاع و 

 پشتیبانی نیروهای مسلح

 نماینده وزارت 

 جهاد کشاورزی

نماینده وزارت ارتباطات 

 و فناوری اطالعات

رئیس هیأت عامل صندوق 

 شکوفایی نوآوری و

 نظرصاحبنفر  3
ق بازرگانی، صنعت، نماینده اتا

 ی ایرانمعدن و کشاورز
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برتر رسید و از نظرات ایشان برای اصالح  هایشرکتو تعدادی از  نظراحبصها اجرایی مرتبط و تخصصی و ده

 های و فرایندهای اجرایی استفاده شد. و تکمیل دستورالعمل

نون اجرایی و تخصصی، تاک هایدستگاههمچنین با توجه به رویکرد کارگروه برای واگذاری امور اجرایی به 

 د. انبنیان تعیین شدهدانش هایشرکت ارزیابیکارگزار  عنوانبه ای تخصصی ارزیابحرفه شرکت 16

 و موسسات هاشرکتحمایت از در این مجموعه سعی شده است مستندات مرتبط با اجرایی شدن قانون 

اسان و کارشن نظرانصاحبآوری و به یکپارچه جمع صورتبه، و اختراعات هانوآوریسازی بنیان و تجاریدانش

 کشور ارائه شود.

 
 تیصالح تشخیص و ارزیابی کارگروهرخانه ـدبی

 اجرا بر نظارت و بنیاندانش موسسات و هاشرکت

 9311 تابستان
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 تاریخچه تهيه، تصویب و اجراي قانون

 قانون

 تاریخچه تهیه، تصویب و اجرای

 «و اختراعات هانوآوریسازی بنیان و تجاریی دانشهاشرکتحمایت از »قانون 

 تاریخ فعالیت ردیف

1 
در  و اختراعات هانوآوریسازی بنیان و تجاریدانش و موسسات هاشرکتحمایت از آغاز تدوین الیحه 

 جمهور معاونت علمی و فناوری رئیس
 1376دی 

 1377تیر  ارسال الیحه به هیات وزیران 1

 1377مهر  و ارسال به مجلس شورای اسالمی  وزیرانهیئتتصویب الیحه در  3

1 
 و آموزشطرح الیحه در صحن علنی مجلس و عدم تصویب فوریت الیحه در مجلس و ارسال به کمیسیون 

 عادی صورتبهتحقیقات برای بررسی 
 1377بهمن 

 جهت طرح در صحن علنی مجلس رئیسههیئتمجلس و تقدیم به  هایکمیسیونها در پایان بررسی 5
اردیبهشت 

79 

6 
در مجلس شورای  و اختراعات هانوآوریسازی بنیان و تجاریهای دانشحمایت از شرکتتصویب قانون 

 اسالمی 
 79آبان 

7 
تحقیقات و فناوری  و وزارت علوم، جمهوررئیسجمهور به معاونت علمی و فناوری رئیسابالغ قانون توسط 

 برای اجرا
 79آذر 

 91بهمن  در هیئت دولت و ارسال به شورای نگهبان صندوق نوآوری و شکوفاییاساسنامه تصویب  7

 در شورای نگهبانصندوق اساسنامه تأیید  9
اردیبهشت 

91 

11 
 صندوق نوآوری و شکوفایی امنایهیئت جلسه برگزاری اولین و صندوق امنایهیئت حقیقی انتصاب اعضای

 و تعیین اعضای هیات عامل صندوق
 91مرداد

11 
ی هاشرکتپیرامون توسعه  با مقام معظم رهبریبنیان کشور دانشی هاشرکتتعدادی از دیدار مسئوالن 

 بنیان و بیان رهنمودهای مهم ایشان در این زمینهدانش
 91مرداد

 91آبان  قانون در هیات وزیران نامه اجراییآیینتصویب و ابالغ  11

13 

 جمهوررئیسعتف برای انتصاب معاون علمی و فناوری  شورای عالیجمهور و رئیس صدور حکم رئیس

بر « رابنیان و نظارت بر اجو موسسات دانش هاشرکتیص صالحیت کارگروه ارزیابی و تشخرئیس » عنوانبه

 نامه اجرایی قانون آیین 3مبنای ماده 

 91آذر 

11 
و نظارت  بنیانانشدموسسات  و هاشرکتکارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت »تشکیل کمیته کارشناسی ذیل 

 «بر اجرا
 91دی 
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 تاریخچه تهيه، تصویب و اجراي قانون

 قانون

 تاریخ فعالیت ردیف

15 
ها و تشکل و نظرانصاحبدولتی،  هایدستگاهاندیشی با حضور مسئولین و نمایندگان برگزاری دو نشست هم

 و نحوه اجرای قانون  هاشرکتهای تشخیص نامهدرباره آیین همفکریی بخش خصوصی برای هاشرکت
 91بهمن 

 91اسفند  ی های متقاضنام شرکتبنیان و آغاز ثبتو مؤسسات دانش هاشرکتتشخیص صالحیت  رونمایی از سامانه 16

17 
توسط  هاکتشرو آغاز فرآیند ارزیابی  هاشرکتکارگزاران تشخیص صالحیت  عنوانبه هادستگاهآغاز انتخاب 

 کارگزاران 

اردیبهشت 

91 

17 
اندیشی و هماهنگی با حضور مسئولین و نمایندگان کارگزاران تشخیص صالحیت های همآغاز برگزاری نشست

 بنیان ی دانشهاشرکت

اردیبهشت 

91 

19 
 هاینامهینآیو تصویب  جمهوررئیسصندوق نوآوری و شکوفایی با حضور  امنایهیئتتشکیل دومین جلسه 

 مالی معامالتی و اداری استخدامی صندوق 

 اردیبهشت

91 

11 
ی و صندوق نوآور امنایهیئترئیس کمیسیون دائمی » عنوانبه جمهوررئیسانتصاب معاون علمی و فناوری 

 و رئیس هیات امنای صندوق جمهوررئیساز سوی « شکوفایی
 91خرداد 

11 
ای تسهیالت های اعطنامهصندوق نوآوری و شکوفایی و آغاز تصویب آیین امنایهیئتتشکیل کمیسیون دائمی 

 صندوق 
 91تیر 

11 
( قانون از سوی سازمان 9فناوری موضوع ماده ) هایپارکی مستقر در هاشرکتابالغ بخشنامه معافیت مالیاتی 

 امور مالیاتی
 91مرداد 

 91شهریور  توسط کارگروه  شدهارزیابیبنیان های دانشتصویب اولین فهرست از شرکت 13

 91دی  فعالیت هیأت عامل جدید صندوق نوآوری و شکوفایی و تصویب بودجه الزم در مجلس شورای اسالمی 11

 91دی  علم و فناوری هایپارکمستقر در خارج از  هایشرکتمعافیت مالیاتی  بخشنامهابالغ  15

 91بهمن  ایکارگزاران منطقه عنوانبهعلم و فناوری زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  هایپارکفعالیت  16

17 
بنیان در کارگروه و تصویب معیارهای ارزیابی دانش هایشرکتنامه تشخیص تصویب ویرایش دوم آئین

 بنیانصنعتی دارای فعالیت دانش هایشرکت
 91اسفند 

 93خرداد  بنیان از سوی صندوق نوآوری و شکوفاییدانش هایشرکتآغاز پرداخت اولین تسهیالت مالی به  17

 93مرداد  و انتخاب و تقدیر از کارگزاران برتر هاشرکتتصویب معیارهای ارزیابی کارگزاران تشخیص صالحیت  19

 93مهر  گمرکی هایمعافیتنامه تفصیلی اعطای تصویب شیوه 31

31 
 1391ی مالیاتی در سال مال هایمعافیتبنیان برای استفاده از دانش هایشرکتابالغ بخشنامه و ارسال فهرست 

 از سوی سازمان امور مالیاتی
 93آبان 

 93بهمن  بنیان متقاضیدانش هایشرکتاعطای اولین معافیت گمرکی به  31
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 تاریخچه تهيه، تصویب و اجراي قانون

 قانون

 تاریخ فعالیت ردیف

 93بهمن  از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی بنیاندانشاجرای برنامه لیزینگ محصوالت  33

31 
اضافه شدن نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به اعضای کارگروه ارزیابی 

 بنیاندانش هایشرکت
 93اسفند 

 93اسفند  بنیاندانش هایشرکتارزیابی  نامهآیینتصویب ویرایش سوم  35

 93اسفند  بنیانجدید کاالها و خدمات دانشتصویب فهرست  36

37 
پذیر قانون رفع موانع تولید رقابت 11فناوری با تصویب ماده  هایپارکهای فناوری از مزایای برخورداری شهرک

 و ارتقای نظام مالی کشور
 91اردیبهشت

37 
قانون رفع موانع تولید  11پژوهش و فناوری غیردولتی با تصویب ماده  هایصندوقدائمی شدن امکان تشکیل 

 پذیر و ارتقای نظام مالی کشوررقابت
 91اردیبهشت

 91اردیبهشت بنیاندانش هایشرکتتخصصی برای افراد کلیدی فعال در  وظیفهنظاماجرای برنامه انجام خدمت  39

  91اردیبهشت بنیانخدمات دانشاجرای برنامه حمایت از صادرات کاالها و  11

11 
بنیان برای استفاده از خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری دانش هایشرکتاجرای برنامه ارایه تخفیف به 

 راهبردی
 91شهریور 

11 
( قانون رفع موانع 11نامه اجرایی ماده )پژوهش و فناوری غیردولتی و آئین هایصندوقتصویب اساسنامه نمونه 

 پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در هیأت وزیرانتولید رقابت
 91شهریور 

13 
 علم و فناوری هایپارک( قانون از سوی رئیس مجلس شورای اسالمی مبنی بر معافیت 9ابالغ اصالحیه ماده )

 عوارض  هرگونهاز 
 91 مهر

11 
کیلومتر( و سایر 111بنیان در شعاع محدوده شهر تهران )دانش هایشرکتابالغ مصوبه استقرار صنایع پیشرفته و 

 شهرهای دارای ممنوعیت استقرار 
 91آذر 

15 
ابالغ مصوبه هیات وزیران مبنی بر معافیت حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی فناوری و مهندسی 

 علم و فناوری ایهپارکمستقر در 
 91اسفند 

 91اسفند  بنیاندانش هایشرکتارزیابی  نامهآیینتصویب ویرایش چهارم  16

 91اسفند  بنیانفهرست کاالها و خدمات دانشجدید  ویرایشتصویب  17

 91اسفند   بنیاندانش هایشرکت به صنعتی هایشهرک اراضی واگذاری کاهش پرداخت نقدی 17

 91اسفند  سازی از مزایای قانونارایه دهنده خدمات تجاری هایشرکتتصویب استفاده  19

 91اسفند  های پژوهشی با مصوبه شورای عالی عتفبنیان از بودجهدانش هایشرکتامکان استفاده  51

 95فروردین  اوسیماصدهای بازرگانی از اضافه پخش تشویقی در آگهی بنیاندانش هایشرکتابالغ ضوابط استفاده  51
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 تاریخچه تهيه، تصویب و اجراي قانون

 قانون

 تاریخ فعالیت ردیف

 95تیر  AEO بنیان از مزایای فعاالن مجاز اقتصادیدانش هایشرکتامکان استفاده  51

 95تیر  کونی در شهر تهرانسبنیان در کاربری مدانش هایشرکتامکان استقرار و فعالیت  53

51 
 هایرکتشبا لحاظ نمودن سوابق ایجاد و فعالیت در  هادانشگاهنامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی ابالغ آئین

 بنیاندانش
 95مرداد 

 95مهر  سازمان تأمین اجتماعی 9/11 بخشنامهبنیان از مزایای دانش هایشرکتاستفاده  نامهابالغ 55

 95 آبان (www.Bizservices.irبنیان )دانش هایشرکت وکارکسبآغاز سامانه اجرای برنامه جامع توسعه  56

57 
 1391ی مالیاتی در سال مال هایمعافیتبنیان برای استفاده از دانش هایشرکتو ارسال فهرست  بخشنامهابالغ 

 از سوی سازمان امور مالیاتی 
 95آذر 

 95دی  غیردولتی پژوهش و فناوری از وجوه اداره شده  هایصندوقتصویب امکان عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی و  57

59 
 ایهصندوق نامهضمانتش پذیرامکاننامه تضمین معامالت دولتی و فراهم شدن ابالغ دستورالعمل آئین

 اجرایی دولتی هایدستگاهغیردولتی پژوهش و فناوری از سوی 
 95اسفند 

 95اسفند  در مجلس شورای اسالمی و هیأت وزیران« نهاد عمومی غیردولتی» عنوانبهتصویب ماهیت صندوق نوآوری و شکوفایی  61

61 
تصویب احتساب سود و کارمزد پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق نوآوری و شکوفایی و 

 مالیاتی قبولقابلهای هزینه عنوانبهغیردولتی پژوهش و فناوری  هایصندوق
 95اسفند 

 96تیر  هشیبرای ارجاع کارهای پژو صالحیتنامه گواهی عنوانبه بنیاندانشو موسسات  هاشرکتتصویب تاییدیه  61

 96مهر  از سوی سازمان امور مالیاتی 95ابالغ بخشنامه معافیت مالیاتی در سال مالی  63

61 
الت تسهی زمینهدراسناد رسمی  ردیفهمعلم و فناوری  هایپارکاز زمین در  برداریبهرهتصویب قراردادهای 

 اعتباری و حقوقی
 96آبان 

 96دی  برداریبهرهتولیدی فناوری اطالعات دارای پروانه  واحدهایابالغ بخشنامه فهرست  65

 97تیر  بنیاندانش هایشرکت( برای افراد فعال در بنیاندانشوظیفه تخصصی)امریه در شرکت اجرای برنامه نظام 66

67 
، بازرگانی )آتش سوزیهای صدور بیمهبه منظور بنیان دانش هایشرکت برایاجرای بسته حمایتی ویژه 

 مهندسی، درمان تکمیلی و مسئولیت( با همکاری بیمه ایران
 97تیر 

 97مرداد  بنیانی دانشسازمان تامین اجتماعی درباره معافیت حق بیمه قراردادها 11/11ابالغ بخشنامه  67

69 
امنیت ملی برای عقد قرارداد) تولید بار اول( با شرکت های دانش بنیان خارج از ابالغ مصوبه شورای عالی 

 فرآیند مناقصه
 97شهریور 

 97مهر  بنیانهای دانشبازدید رهبر معظم انقالب از نمایشگاه دستاوردهای شرکت 71
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 بنيانها و موسسات دانشاجراي قانون حمایت از شرکتگزارش مختصر 

 قانون

  تعالیباسمه
 

 

 بنیان و موسسات دانش هاشرکتاجرای قانون حمایت از  گزارش مختصر
 

 ،«و اختراعات هانوآوری سازیتجاریبنیان و دانش موسسات و هاشرکت از حمایت قانون»در راستای اجرای 

 اتموسس و هاشرکت تیصالح تشخیص و ارزیابی روهکارگ»ها و اقدامات متنوعی از سوی دبیرخانه برنامه

ناسایی برای ارزیابی و شپیگیری شده است. با عنایت به اقدامات صورت گرفته « اجرا بر نظارت و بنیاندانش

بنیان مورد تأیید قرار گرفته است. دانش عنوانبهشرکت  1911، تعداد 1397پایان سال تا بنیان دانش هایشرکت

و میزان  جادشدهیانفر اشتغال  176111، برای حدود بنیاندانش هایشرکتدر  دهدمیآمارهای موجود نشان 

 633 حدود( در سال مالی گذشته، 1و  1نوع تولیدی  و بنیان نوپادانش هایشرکت)اعم از  هاشرکتفروش این 

 میلیارد تومان بوده است. هزار
 

 تعداد شرکت هاشرکتوضعیت 

 17319 ایجاد نام کاربری اولیه

 11161 نهایینام تکمیل مستندات و ثبت

 7117 تایید نشدههای شرکت

 1911 تأییدشده هایشرکت

 1357 در مرحله ارزیابی
 

 : شودمیها و اقداماتی که در همین زمینه انجام شده است اشاره ترین برنامهمهمدر ادامه به 
 

  بنیاندانش هایشرکتارزیابی و شناسایی  -9

 بنیان، اقدامات ذیل انجام شده است: دانش هایشرکتدر راستای ارزیابی و شناسایی 

  سالیانه  رتصوبهآن  روزرسانیبهبنیان و دانش موسسات و هاشرکت تشخیص ارزیابی و نامهآیینتدوین 

 بنیان دانش خدمات و کاالها رسانی فهرستروزتدوین و به 

 توسط شبکه کارگزاران فعال در سطح کشور  متقاضی هایشرکت ارزیابی و انجام فرایندهای ممیزی 

 ستمر های م؛ همراه با برگزاری دورهبنیاندانش هایشرکت ارزیابی کارگزاران ساماندهی و کارگیریبه

های دار و برگزاری دورههای زمانآموزشی و تهیه مستندات راهنما، برگزاری آزمون و ارائه تأییدیه
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 بنيانها و موسسات دانشاجراي قانون حمایت از شرکتگزارش مختصر 

 قانون

رد مر و تصادفی بر عملکهای مستنظارت و انجام نظارت نامهشیوهکارورزی برای ارزیابان جدید، تدوین 

 کارگزاران

 متقاضی هایشرکتارزیابی تخصصی  باهدف فنی سردبیری فعالیت ایجاد 

 هاشرکت فنی دانش سطح سنجش نامهتهیه شیوه 

 صیلی ارزیابی شرکت های دانش بنیانتهیه معیارهای تف 

 
 بنیاندانش هایشرکتبه  مالیاتی هایمعافیت ارائه -2

، هارکتشهای مالی این و تقویت نظام و زیرساخت بنیاندانش هایشرکتبه  مالیاتی هایمعافیت ارائهدر راستای 

 اقدامات ذیل انجام شده است:

  به سازمان  اهآنبنیان بنیان مورد تأیید به همراه فهرست محصوالت دانشدانش هایشرکتمعرفی سالیانه

 امور مالیاتی

 بنیاندانش هایشرکت به مالیاتی امور در و تخصصی رایگان مشاوره 

  بنیان با ارائه تخفیفدانش هایشرکتبرای آموزشی کاربردی در امور مالیاتی  هایدورهبرگزاری 

  رای ب مالی نامهنظامدارا بودن در خصوص  هاشرکتاز تعهدنامه  اخذمالی و  نامهنظامتدوین و ارائه نمونه

 هاشرکتساماندهی عملیات مالی و حسابداری 

 های تخصصی دارایهای مالیاتی در گروههماهنگی با سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به پرونده 

 تخصص

 ایبنیان در بستر سامانهدانش هایشرکتطالعات هماهنگی با سازمان امور مالیاتی برای تبادل ا 

 یاتیمال مسائل بررسی محوریت با نوآوری و بنیاندانش اقتصاد ملی فعاالن همایش برگزاری دومین 

ونت علمی معا حضور مسئولین سازمان امور مالیاتی و و پاسخگویی به ابهامات با بنیاندانش هایشرکت

 و فناوری

  علم و فناوری و هایپارکعضو  هایشرکتتدوین ضوابط معافیت مالیات حقوق کارکنان شاغل در 

 وزیرانهیئتتصویب در 

 
  بنیاندانش هایشرکتگمرکی به  هایمعافیتارائه  -3

ت بنیان و نیز ارائه سایر تسهیالدانش هایشرکتگمرکی به  هایمعافیت( قانون و اِعمال 3در راستای اجرای ماده )

 های گمرکی، موارد زیر دنبال شده است: و حمایت

  موسسات و هاشرکت عوارض به و بازرگانی سود گمرکی، حقوق معافیت اعطای راهنمایتدوین 

 بنیاندانش
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 بنيانها و موسسات دانشاجراي قانون حمایت از شرکتگزارش مختصر 

 قانون

  ه بعوارض  و بازرگانی سود گمرکی، حقوق هایمعافیت ارائهجهت  بنیاندانش هایشرکتمعرفی

  گمرک جمهوری اسالمی ایران

  برقراری ارتباط برخط با گمرکات اجرایی کشور از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی 

  بنیان از مسیر سبز گمرکی دانش هایشرکتواردات کاالهای 

  فعاالن مجاز اقتصادی  عنوانبهبنیان دانش هایشرکتهماهنگی با گمرک جهت تعیین تعدادی از 

  هاشرکتبنیان توسط جهت کمک به صادرات کاالهای دانش« ورود موقت برای پردازش»صدور مجوز 

 بنیانو موسسات دانش
 

 بنیانهای دانشای شرکتارائه معافیت بیمه -4

های این سازمان، شرکت 11/11بر اساس تفاهم معاونت علمی و فناوری و سازمان تامین اجتماعی و بخشنامه 

دادها بنیان خود، از معافیت اعمال ضریب حق بیمه قراربرای قراردادهای مرتبط با فعالیت دانشتوانند یمبنیان دانش

 برخوردار شوند.
 

 تدوین و تصویب ضوابط استقرار  -5

بنیان در محدوده تهران و شهرهای دارای دانش هایشرکتاستقرار  منظوربه( قانون 7در راستای اجرای ماده )

 زیر صورت پذیرفته است:  هایفعالیتمحدودیت استقرار، 

  هایفعالیتاستقرار واحدهای صنایع پیشرفته و  ضوابطو  محیطیزیستبندی ردهتدوین و تصویب 

 در هیأت وزیران بنیاندانش

  جهت ارائه مجوز استقرار  زیستمحیطهماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت

 بنیاندانش هایشرکتبه 
 

 بنیاندانش هایشرکت صادرات از حمایت -5

 فرآیند کنندهتسهیل خدماتجهت ارائه  بنیاندانش محصوالت صادرات خدمات کریدور اندازیراه 

 خدماتی هایشرکت طریق از صادرات حوزه در هاشرکت مشاوره و آموزشها و کاال صادرات

 طراحی ،المللیبین استانداردهای و مجوزها، مالی توانتقاالنقلجهت  تسهیالت)نظیر  حوزه هر متخصص

 و...( پتنت تحلیل و فکری مالکیت، المللبین بازاریابی و تبلیغات خدمات، صادراتی بندیبسته و صنعتی

  هاشرکت بنیاندانشمحصوالت صادراتی  سازی برندکمک به 

 در کشورهای بنیاندانشهای صادراتی در راستای توسعه صادرات محصوالت حمایت از ایجاد پایگاه 

 هدف

 بنیاندانش هایشرکت های صادراتیاجرای طرح شناسایی توانمندی 
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 بنيانها و موسسات دانشاجراي قانون حمایت از شرکتگزارش مختصر 

 قانون

 
  هاحمایتسایر  -6

 لب دو طرح در قا و فناور بنیاندانش یهاشرکت در فعال افراد برای تخصصی وظیفهنظام ارائه تسهیالت

 پروژه جایگزین خدمت و امریه در شرکت

 هایفناوری آزمایشگاهی شبکه خدمات گیری ازبرای بهره بنیاندانش هایشرکت درصدی 51 تخفیف 

 راهبردی

  بنیاندانش هایشرکت کاربردی برای آموزشی هایدورهبرگزاری  

 وم و تبیین مفاهیم مرتبط در سطح عم بنیاندانش هایشرکترسانی فرایندهای حمایت از ترویج و اطالع

 جامعه 

  سیماصداوهای بنیان از امتیاز اضافه پخش تشویقی )تخفیف( در آگهیدانش هایشرکتاستفاده 

 

 

 صالحیت تشخیص و دبیـرخانه کارگـروه ارزیابی

 اجراو نظارت بر  بنیاندانش موسسات و هاشرکت

 9311 تابستان
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 بنيانها و موسسات دانشاجراي قانون حمایت از شرکتگزارش مختصر 

 قانون
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 هابنيان و نحوه استفاده از آنهاي دانشحمایتی از شرکتبرنامه  331

 

 قانون

 هاآناستفاده از  نحوهبنیان و دانش هایشرکتبرنامه حمایتی از  111

 

 روش استفاده از حمایت شرح مختصر حمایت عنوان

 های مالیاتیحمایت

1 
 ها و موسساتمالیاتی شرکت معافیت

 بنیاندانش

 هایبنیان، شرکتها و موسسات دانش( قانون حمایت از شرکت3مطابق ماده )

بنیان بنیان در خصوص درآمد ناشی از فروش کاالها و خدمات دانشدانش

 خود، مشمول معافیت مالیاتی هستند.

 هشداعالمدر تاریخ های متقاضی شرکت

ها و موسسات سوی مرکز شرکتاز 

خود در سامانه  تابلکاربه بنیان، دانش

reg.daneshbonyan.ir  مراجعه و

 الزم را تکمیل و ارسال نمایند.اطالعات 

1 
های مستقر در معافیت مالیاتی شرکت

 های علم و فناوریپارک

بنیان، ها و موسسات دانش( قانون حمایت از شرکت9بر اساس ماده ) 

های علم و فناوری واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک

)بدون نیاز به تایید دبیرخانه کارگروه( مطابق مجوز مدیریت پارک علم و 

 شوند. فناوری از معافیت مالیات بر درآمد برخوردار می

مدیریت ی از این حمایت، مندجهت بهره

با صدور مجوز و پارک علم و فناوری 

ارسال به اداره امور مالیاتی منطقه نسبت به 

 نمایدمعرفی و تایید شرکت اقدام می

3 

معافیت مالیات بر حقوق کارکنان فعال 

های علم و های مستقر در پارکشرکت

 فناوری 

مهندسی مستقر در  حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی، فناوری و

پارک علم و فناوری، از تاریخ صدور مجوز توسط رئیس پارک )بدون نیاز به 

عافیت ربط مشمول این متایید دبیرخانه کارگروه( با تعامل اداره کل مالیاتی ذی

 (16/11/91است. )مصوبه مورخ 

عه مراجتوانند با می یمتقاض هایشرکت

اسامی کارکنان به مدیریت پارک  و ارائه

ال و ارس تاییدیه و دریافتعلم و فناوری 

از این حمایت  امور مالیاتی منطقه به اداره

 استفاده نمایند.

 یحسابدار و یمال خدمات 1

 ،یمال یهاصورت کلیه انجام شامل یحسابدار و یمالهای هزینه پرداخت

متر از با درآمد ک هایشرکتی به اتیمال اظهارنامه میتنظ ،یقانون دفاتر ریتحر

 میلیارد ریال 111

 میلیون ریال 65درصد تا سقف  51سال مالی اول: 

 میلیون ریال 51درصد تا سقف  11سال مالی دوم: 

 میلیون ریال 51درصد تا سقف  51حمایت از خرید نرم افزار حسابداری: 

توانند برای های متقاضی میشرکت

استفاده از این حمایت 

Bizservices.ir و نموده مراجعه 

 .ندینما ثبت را خود درخواست

 مشاوره مالیاتی و حسابداری 5

 :هایدر حوزهمشاوره رایگان 

 های مرتبطنامهها و آیینمالیاتی، نرخ یهانظاممعرفی انواع  •

  مالی هایصورتمشاوره تهیه  •

  مشاوره تنظیم اظهارنامه مالیاتی •

 مشاوره حل اختالف با ممیزان مالیاتی •

 شرکت اسناد یبررس و هیدفاع حهیال مینظت •

 شرکت ندهینما عنوانبه اختالف حل یهااتیه جلسات در حضور •

توانند برای های متقاضی میشرکت

امانه به ساستفاده از این حمایت 

Bizservices.ir و  مراجعه نموده

صورت به خود را درخواست مشاوره

 رایگان ثبت نماید.
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 قانون

 روش استفاده از حمایت شرح مختصر حمایت عنوان

 گمرکی هایحمایت

6 
معافیت از حقوق گمرکی، عوارض و 

 سود بازرگانی

برای واردات مرتبط با از معافیت  بنیاندانش هایبرخورداری شرکت

 :بنیان اعم ازدانش هایفعالیت

 خط تولید آالتنیماش •

 تجهیزات آزمایشگاهی، تست و کنترل کیفیت  •

 تا حد نمونه اولیهکاالها و قطعات برای ساخت محصوالت  •

 مهندسی معکوسباهدف  کاال•

توانند درخواست های متقاضی میشرکت

خود را در سامانه 

reg.daneshbonyan.ir  ثبت و

 ارسال نمایند.

 ورود موقت 7

مواد اولیه و برای از اجازه ورود موقت  بنیاندانش هایشرکتمندی بهره

بندی کاالهای سازی و بستهکاالهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده

 بنیان صادراتیدانش

توانند تقاضای های متقاضی میشرکت

ها و مکتوب خود را به مرکز شرکت

 نمایند. ارسال بنیان موسسات دانش

7 
 فعاالن مجاز اقتصادی

(AEO) 

 توجهقابله دارای تعامالت گمرکی ک بنیاندانشبزرگ  هایمعرفی شرکت

 هایاز مزیتمندی جهت بهرهفعال مجاز اقتصادی به گمرک  عنوانبهباشند، 

 مربوطه 

توانند تقاضای های متقاضی میشرکت

ها و مکتوب خود را به مرکز شرکت

 نمایند.ارسال بنیان موسسات دانش

 تسهیل امور گمرکی 9

، کاال اهیت، تعیین مگمرکی مسیر سبزهدایت کاال در گمرکی نظیر تشریفات 

گمرکی برای  ترخیص کاال با کارت بازرگانی موقت و ترخیص پته

 بنیان تسهیل شده است.های دانششرکت

توانند درخواست های متقاضی میشرکت

 خود را از طریق سامانه

Crm.daneshbonyan.ir  ارسال

 نمایند.

11 
بر  الحسابیعلدرصد 1معافیت مالیات 

 واردات

بر واردات  الحسابیعلدرصد  1بنیان از پرداخت مالیات های دانششرکت

 معاف خواهند بود.
 Wms.irدرخواست در سامانه  ثبت

 مشاوره امور گمرکی 11

 مشاوره صادرات، واردات و ترخیص کاال از قبیل:رایگان خدمات 

نحوه دریافت معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی  •

 بنیاندانش هایشرکت

و مجوزهای الزم برای واردات و  کارت بازرگانی اخذنحوه  •

 صادرات

چگونگی تکمیل اظهارنامه یا پروانه و فرایند انجام واردات  •

 گمرکی کاالهای وارداتی  

 استفاده از پنجره واحد تجارت فرامرزی  •

و  Bizservices.irبه سامانه  مراجعه

 صورت رایگانبهدرخواست مشاوره ثبت 

 ایهای بیمهحمایت

 قراردادهاپرداخت حق بیمه معافیت از  11

مه بخشنابر اساس تفاهم معاونت علمی و فناوری و سازمان تامین اجتماعی و 

یت با فعال بنیان برای قراردادهای مرتبطدانش هایشرکت، این سازمان 11/11

 د.شونبنیان خود، از معافیت اعمال ضریب حق بیمه قراردادها برخوردار دانش

 سامانه درثبت درخواست 

Reg.daneshbonyan.ir  و

نامه و دریافت معرفیمستندات  بارگذاری

 برای ارائه به شعبه مربوطه تامین اجتماعی

 تأمین اجتماعیبیمه  جرائمبخشودگی  13

حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای بر اساس قانون  

ارج از خ جرائمتواند نسبت به بخشودگی کشور، سازمان تامین اجتماعی می

 یبررس از پس یفناور و یعلم معاونتاختیار کارفرمایان اقدام نماید. 

مراجعه به سامانه 

Reg.daneshbonyan.ir  و ثبت

 درخواست و بارگذاری مستندات در آن
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 قانون

 روش استفاده از حمایت شرح مختصر حمایت عنوان

 یمعرف دیتول موانع رفع و لیتسه ستاد به را دییتا مورد هایشرکت ها،درخواست

 رکتش توسط شدهاعالم یاجتماع نیتام شعبه به را هیدییتا نامه ستاد و کرده

 .کندیم ابالغ

 تامین اجتماعی بیمهمشاوره  11

 زمینه بیمه تامین اجتماعی شامل: مشاوره در

 یاجتماع نیتام و کار نیقوان هیکل رامونیپ مشاوره 

 یاجتماع نیتام سازمان به ارائه جهت هیدفاع حهیال میتنظ و هیته 

 مهیب ازنظر قراردادها یبررس  

 عنوان نمایندهبههای حل اختالف حضور در جلسات هیات 

و  Bizservices.irبه سامانه  مراجعه

 صورت رایگانبهدرخواست مشاوره ثبت 

15 

 هایشرکتتسهیل عضویت کارکنان 

بنیان در صندوق بازنشستگی دانش

 سازآینده

 توانند برای پرداخت کسورات بیمهبنیان میهای دانشتمامی کارکنان شرکت

 ساز استفاده نمایند.بازنشستگی از خدمات صندوق آینده

ای ی براصندوق، تسهیالت ویژهاین بر اساس تفاهم معاونت علمی و فناوری با 

بنیان های دانشای کارکنان شرکتبیمه بازنشستگی و انتقال سوابق بیمه

 شده است.فراهم

 سازبه صندوق بازنشستگی آیندهمراجعه 

مورخه  شماره نامهتفاهم اساس بر

19/16/1396 

 های مسئولیت از سوی بیمه ایرانبیمه 16

ت در ای مسئولیطبق تفاهم معاونت علمی و فناوری با بیمه ایران خدمات بیمه

 شود: های دانش نبیان ارائه میهای زیر به شرکتحوزه

 مالی و جانی در برابر سوزی برای خسارات بیمه مسئولیت آتش

 اشخاص ثالث

 سئولیت کارفرما در برابر کارکنانبیمه م 

  سان آزمایشگاهکارشنا ایحرفهبیمه مسئولیت 

 بیمه مسئولیت محصول 

مه های بینمایندگیمراجعه متقاضیان به 

 ایران در سراسر کشور

 های مهندسی از سوی بیمه ایرانبیمه 17
 منظور حفاظت ازآالت بهارائه بسته بیمه مهندسی در حوزه شکست ماشین

 آالت و تجهیزات تولیدی و آزمایشگاهیماشین

مه های بیمراجعه متقاضیان به نمایندگی

 ایران در سراسر کشور

17 
سوزی و سرقت آتشهای بیمه

 آالت از سوی بیمه ایرانماشین

آالت در راستای حفاظت از سوزی و سرقت ماشینهای آتشارائه بسته بیمه

 های فیزیکی شرکتدارایی

مه های بیمراجعه متقاضیان به نمایندگی

 ایران در سراسر کشور

19 
های اشخاص از سوی بیمه ایران و بیمه

 بیمه دانا

اشخاص شامل بیمه حوادث، عمر و سالمت)بیمه ایران(و بیمه  ارائه خدمات بیمه

 بنیانهای دانشتکمیلی)بیمه دانا و بیمه ایران( ویژه اعضای شرکت

مه های بیمراجعه متقاضیان به نمایندگی

ایران در سراسر کشور جهت دریافت 

خدمات بیمه ایران و مراجعه به سایت 

tinet.ir جهت دریافت خدمت بیمه دانا 

 وظیفهنظام هایحمایت

های وظیفه در شرکتامریه نظام 11

 بنیاندانش

 توانندمی الزم یازهایامت کسب و طیشرا احراز صورت در فناور نخبگان

ان بنیهای دانشعنوان مامور)امریه( در یکی از شرکتوظیفه را بهخدمت نظام

 فعالیت نمایند.

 Sina.bmn.ir  فرد متقاضی در سامانه

، به و پس از احراز امتیاز الزم نامثبت

 شرکت تخصیص خواهد یافت.
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 قانون

 روش استفاده از حمایت شرح مختصر حمایت عنوان

11 
  خدمت نیگزیجا پروژه

 بنیاندانش هایشرکت در

 توانندمی الزم یازهایامت کسب و طیشرا احراز صورت در فناور نخبگان

 خدمت دوره بنیاندانش هایشرکت در خدمت نیگزیجا پروژه انجام عنوانبه

 پژوهشی طرح اجرای» و «نظامی آموزش دوره» بر مشتمل را، خود وظیفهنظام

 .نندک دریافت خدمت پایان کارت و کرده طی ،«بنیاندانش شرکت در فنّاورانه

  در سامانهبایست میفرد متقاضی 

Sina.bmn.ir نماید.  نامثبت 

  پروژه جایگزین خدمت 11
 های دفاعی و دولتیدر دستگاه

های های مستقر در پارکبنیان، شرکتدانش هایشرکتافراد کلیدی فعال در 

ی هادهندهشده از سوی شتابهای معرفیعلم و فناوری و مراکز رشد و شرکت

پروژه  پس از انجام گذاری جسورانه،های سرمایهوکار و صندوقکسب

دولتی یا دفاعی، کارت پایان خدمت  یهابخشتحقیقاتی به سفارش یکی از 

  کنند.میدریافت 

در سامانه بایست میفرد متقاضی 

Sina.bmn.ir نام نماید.ثبت 

 پروژه جایگزین خدمت در 13
 همکار دفاعی هایشرکت

)عضو مرکز سمتا؛ وزارت همکار دفاعی  هایشرکتافراد کلیدی فعال در 

ت بر روی پروژه مرتبط در شرک توانندمی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح(

 خود فعالیت و کارت پایان خدمت دریافت کنند.

  در سامانه بایستمی فرد متقاضی

Sina.bmn.ir نماید. نامثبت 

 هاشرکتاستقرار 

11 
دریافت جواز تاسیس و پروانه 

 برداری بهره

بندی از حیث رده)مجاز  هایمکاندر فعال بنیان دانش هایشرکت

جواز تاسیس و پروانه  در شهرهای دارای محدودیت استقراری( طیمحستیز

 کنند. میبرداری دریافت بهره

سامانه  کارتابل شرکت دربه مراجعه 

Reg.daneshbonyan.ir  ارسال و

  تقاضا

15 

 هایشرکتاستقرار دفاتر امکان 

ی مسکونی هایکاربردر  بنیاندانش

ر بنیان مستقر دهای دانشمختص شرکت

 تهران

 هایشرکتمعاونت علمی و فناوری و شهرداری تهران،  نامهتفاهمطبق 

ار و ک یهاپهنهدر اماکن مسکونی واقع در دفاتر خود را  توانندمی بنیاندانش

  .نمایند( مستقر Sو  M یهاپهنهفعالیت و مختلط )

توانند درخواست های متقاضی میشرکت

خود را در سامانه 

Reg.daneshbonyan.ir  ثبت

 نمایند.

16 
قدی واگذاری اراضی کاهش پرداخت ن

 های صنعتیشهرک

بنیان از کاهش درصد پرداخت بخش نقدی قرارداد دانش هایشرکت

های صنعتی و فناوری )بدون تغییر برداری از اراضی شهرکواگذاری حق بهره

 . هستندبرخوردار  به همراه افزایش زمان بازپرداخت اقساط در مبلغ کل(

پس از دریافت استعالم شرکت 

های صنعتی استان مربوطه، تاییدیه شهرک

شرکت از سوی دبیرخانه کارگروه به 

 گردد.استان مربوطه ارسال می

 های ساخت داخلحمایت

17 

حمایت از توسعه بازار تجهیزات و 

آالت صنعتی پیشرفته ساخت ماشین

 داخل

ی که اآالت پیشرفتهباهدف حمایت از تولید ماشینمعاونت علمی و فناوری 

درصد آن در  71طور مستقیم در تولید محصوالت نقش داشته و بیش از به

رط شداخل کشور ساخته شود، تسهیالت )در قالب فروش اقساطی، اجاره به

 دهد. این تسهیالتآالت یا استصناع( ارائه میتملیک، و جعاله ساخت ماشین

 16ماهه با نرخ  11آالت همراه با بازپرداخت د قیمت ماشیندرص 71تا سقف 

 شود.درصد سالیانه ارائه می 17تا 

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به 

رسانی تارنمای اطالع

Daneshbonyan.ir .مراجعه نمایند 
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 قانون

 روش استفاده از حمایت شرح مختصر حمایت عنوان

 گمرکی یهاتعرفهاصالح  17

ناوری ف و علمیبنیان، معاونت در راستای حمایت از تولیدات باکیفیت دانش

نامه اجرایی قانون آیین 1کمیسیون ماده  ازجمله صالحدر تعامل با مراجع ذی

مرتبط پشتیبانی  های گمرکی، از اصالح تعرفهمقررات صادرات و واردات

 کند.می

توانند درخواست های متقاضی میشرکت

خود را به معاونت علمی و فناوری 

 ریاست جمهوری ارسال نمایند.

19 
نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی 

 ساخت ایران

اعطای یارانه خرید به سازندگان تجهیزات آزمایشگاهی حاضر در نمایشگاه 

تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران، بر اساس عمق و میزان ساخت 

 داخل بودن محصوالت

نام به جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت

 Iranlapexpo.irرسانی تارنمای اطالع

 مراجعه نمایید.

31 
ممنوعیت خرید کاالهای خارجی دارای 

 تولید داخلی

را که  اییهکاال مجاز نیستنددولتی  هایدستگاه ،وزیرانهیئتبر اساس مصوبه 

ین فهرست ا از خارج کشور خریداری کنند. اندکردهسازندگان داخلی تولید 

 رس قرار دارد.در دست Daneshbonyan.irکاالها در سامانه 

ه ب وزیرانهیئتشرکت بر اساس مصوبه 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

 .مراجعه نماید خود

 حمایت از ساخت بار اول 31

بنیان در راستای رفع نیازهای فناورانه کشور، ها و موسسات دانشمرکز شرکت

ی اجرایهای از تولید بار اول محصوالت مهم و استراتژیک موردنیاز دستگاه

 کند.مشمول برگزاری قانون مناقصات حمایت می

توانند درخواست های اجرایی میدستگاه

ها و موسسات خود را به مرکز شرکت

 بنیان ارسال نمایند.دانش

 های توسعه بازارحمایت

 رفع نیازهای فناورانه صنایع بزرگ 31

ه فراخوان ب و اعالمشناسایی نیازهای فناورانه صنایع بزرگ و استراتژیک 

شده از سوی و شناسایی بهترین راهکارهای ارائهبنیان دانش هایشرکت

 بنیانهای دانششرکت

توانند درخواست صنایع متقاضی می

مکتوب خود را به معاونت علمی و 

 فناوری ریاست جمهوری ارسال نمایند.

33 
فروش اقساطی مواد و کاالهای مصرفی 

 بنیاندانش

درصد از قیمت این  71تا سقف  توانندمی بنیاندانش محصوالت دارانیخر

درصد و  17الی  16تسهیالت با نرخ موثر سود  صورتبهمحصوالت را 

به  مستقیم صورتبهماهه دریافت نمایند. این تسهیالت  11بازپرداخت حداکثر 

و خریدار محصول اقساط آن را پرداخت  واریزشدهفروشنده  بنیاندانششرکت 

 کند.می

نیان باضیان جهت ثبت محصول دانشمتق

ها و و تقاضای خرید به مرکز شرکت

بنیان معاونت علمی و موسسات دانش

 فناوری ریاست جمهوری مراجعه نمایند.

 بنیانمعرفی محصوالت دانش 31
ازار گذاران در سامانه فن ببنیان به متقاضیان و سرمایهدانشمعرفی محصوالت 

 ملی ایران

متقاضی جهت ثبت محصوالت شرکت 

 راجعه نماید.م Techmart.ir به سامانه

 داخل توان از برداریبهره هاینشست 35

ها و صنایع با توان داخل و معرفی محصوالت باکیفیت منظور آشنایی سازمانبه

برداری از توان داخل با همکاری صنایع و های بهرهبنیان، نشستدانش

 شود.می های متقاضی برگزاردستگاه

توانند جهت بنیان میهای دانششرکت

ها رویدادها و حضور در آناطالع ازاین

رسانی معاونت علمی و به تارنمای اطالع

فناوری و کارگزاران مربوطه مراجعه 

 نمایند.

 تدوین گزارش تحقیقات بازار 36

درصد از هزینه تهیه گزارش تحقیقات بازار )داخل( برای محصوالت  51

 میلیون ریال به 191صورت کمک بالعوض تا سقف بنیان، بهدانش

 شود.میلیارد ریال پرداخت می 111با درآمد کمتر از  هایشرکت

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

37 
 برنامه یاجرا و نیتدو از تیحما

 یابیبازار

های مربوط به تدوین و اجرای برنامه بازاریابی تا درصد از هزینه 51اعطای 

میلیارد  111با درآمد کمتر از  بنیاندانش هایشرکتبه  میلیون ریال 191سقف 

 ریال 

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت
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 قانون

 روش استفاده از حمایت شرح مختصر حمایت عنوان

 فروش و بازار توسعه مشاوره 37

از خدمات مشاوره بازاریابی و فروش در  توانندمی بنیاندانش هایشرکت

 مند شوند:رایگان بهره صورتبههای زیر سرفصل

 فروش و یابیبازار مشاوره  

 بازار قاتیتحق مشاوره 

 المللنیب ی و تحقیقات بازارابیبازار مشاوره 

 نگیمارکت تالیجید مشاوره 

 محصول گذاریقیمت مشاوره 

 (مناقصات) یدولت معامالت و کار ارجاع مشاوره 

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 انرایگ صورتبهمشاوره  درخواست ثبت

 صادرات هایحمایت

 یللالمنیبتهیه گزارش تحقیقات بازار  39
های وفعالیتالمللی های تهیه گزارش تحقیقات بازار بیندرصد از هزینه 71

 گردد.میمیلیون ریال پرداخت  511تا سقف زاریابی با

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

 یصادرات منتورینگ و مشاوره 11

منتورینگ جهت پیشااابرد برنامه صاااادراتی طبق مشااااوره رایگان صاااادرات و 

 زیر: هایسرفصل

  المللبینو بازاریابی مشاوره تحقیقات بازار 

  المللی و تبادل فناوریقراردادهای بینمشاوره حقوقی 

 المللیتدوین و ویرایش قراردادهای بین 

 مشاوره صادرات و واردات 

 نقل و انتقال ارزی  

 مشاوره تجارت با کشورهای منتخب 

 صادراتالمللی و فرآیند هایمشاوره بازرگانی بین 

 المللنیب یتجار مکاتبات و مذاکرات اصول مشاوره 

 میلیون ریال( 11معادل حداکثر ساااعت در سااال ) 11سااقف ها تا این مشاااوره 

 گیرد.صورت می

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

11 
رسانی تبلیغات اطالعحمایت از 

 المللیبین

چاپ کاتالوگ و بروشور، طراحی و ایجاد سایت های درصد از هزینه 71تا  51

 گردد.اعطا می میلیون ریال 111تا سقف  المللیهای بینو درج تبلیغ در رسانه

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

 المللیبینها و مجوزهای گواهینامه اخذ 11

 شرکت از خارج هایآزمون انجام سازی،پیاده مشاوره،های درصد از هزینه 71

محصول اروپا انطباق محصول، گواهی )نظیر گواهی ها گواهینامه صدور و

CE ،محصول روسیه  استانداردGOST)  درصد  71میلیون ریال و  711تا سقف

 گردد.میلیون ریال پرداخت می 311ها تا سقف های تمدید آناز هزینه

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

13 
 و داروها محصوالت، المللیبین ثبت

 تجاری عالئم

 خارج در تجاری عالمت و داروها محصوالت، ثبتهای درصد از هزینه 71

 گردد.میلیون ریال برای هر شرکت پرداخت می 511تا سقف  کشور

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

 ارزیابی آمادگی صادرات 11

 هتوسع دوریکر خدمات افتیدر جهت خالق و انیبندانش هایشرکت هیکل

 یابیارز گذراندن به ملزم( آموزش و مشاوره از ریغ) یفناور تبادل و صادرات

 .هستند صادرات یآمادگ

 Era.tesc.ir تیسا بهمراجعه 
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 قانون

 روش استفاده از حمایت شرح مختصر حمایت عنوان

15 
های در نمایشگاهحضور حمایت از 

 خارجی

برای حضور  ریال میلیون 111 سقف ات غرفه ساخت و اجاره ینههز درصد 71

 .گرددهای خارجی پرداخت میبنیان در نمایشگاههای دانشمستقل شرکت

 و  Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

ز طریق ا شگاهینما درحضور  یبرا غرفه ساختاجاره و  یهانهیهز از درصد 71

 الیر ونیلیم 111 سقف تاکارگزاران صادراتی 

بنیان و حق های ارسال تجهیزات و محصوالت دانشدرصد از هزینه 71

میلیون ریال یا وام تا سقف  511های دائمی تا سقف عضویت در نمایشگاه

 ماهه 6میلیون ریال با بازپرداخت  1511

16 
های هیاتو اعزام پذیرش  حمایت از

 تجاری

عالوه کارمزد های خدمات) بلیت، هتل، ویزا، ترنسفر( بهدرصد از هزینه 51

 و  Bizservices.ir سامانه به مراجعه اعزامیهای میلیون ریال به ازای هر نفر برای هیات 71کارگزار تا سقف 

عالوه کارمزد کارگزار تا سقف از هزینه هتل و ترنسفر داخلی به درصد 111 درخواست ثبت

 یپذیرشمیلیون ریال به ازای هر نفر برای هیات های  51

17 
 حمایت از حضور در مناقصات

 المللیبین

 111تا سقف  خرید، تکمیل و ارسال اسناد مناقصه هایهزینهدرصد از  71

 و  Bizservices.ir سامانه به مراجعه میلیون ریال برای دو مناقصه در سال

 هایبانکشرکت در مناقصه توسط  نامهضمانتاز  کارمزد صدور  درصد 71 درخواست ثبت

 میلیون ریال برای دو مناقصه در سال 111تا سقف  المللیداخلی یا بین

 یارانه سود تسهیالت صادراتی 17

های برتر، توانمند و دارای پتانسیل صادراتی در صورت دریافت شرکت

تسهیالت صادراتی یا انتقال فناوری، امکان استفاده از یارانه سود تسهیالت تا 

 میلیون ریال را دارند. 61سقف 

 و  Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

 صادراتی هایواسطه از حمایت 19

( سال 3 سقف و درصد 15 سود نرخ با)میلیارد ریالی  11تسهیالت حداکثر 

 صادرات تیریمد هایشرکتبرای 

 و  Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

 ( سال 3 سقف و درصد 15 سود نرخ با) یالیر اردیلیم 15 حداکثر التیتسه

 یصادرات هایگاهیپابرای 

ی هاشرکت محصوالت به مربوط صادرات % 5 زانیم به یصادرات زهیجا

 مرزیبرون کارگزارانبرای ال یر اردیلیم کی سقف تا بنیاندانش

 صادرات و یبازرگان آموزش از تیحما 51

میلیون  11های داخلی مورد تایید تا سقف درصد از هزینه حضور در دوره 71

 و  Bizservices.ir سامانه به مراجعه ریال

حضوری خارج از کشور تا سقف  هایدورهحضور در  هایهزینهدرصد از  71 درخواست ثبت

 میلیون ریال 51

 بورس و فرابورس هایحمایت

 به بورس هاشرکتحمایت از ورود  51

های شرکتابتدایی پذیرش  یهانهیهزاز  بخشیمعاونت علمی و فناوری 

را  دانو متوسط فرابورس شده کوچک هایشرکتکه وارد بازار  بنیاندانش

 .دینمایمپرداخت 

ارسال درخواست به معاونت علمی و 

 فناوری 

 فرابورس و بورس به ورود مشاوره 51

توانند از خدمت مشاوره ورود به بورس و فرابورس بنیان میهای دانششرکت

 های زیر استفاده نمایند:در سرفصل

 فرابورس و بورس به شرکت کی ورود یراهکارها ارائه 

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت
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 قانون

 روش استفاده از حمایت شرح مختصر حمایت عنوان

 فرابورس و بورس در دییتا و رشیپذ یبرا شرکت تیقابل هیاول یبررس 

 التیتسه و هاتیحما یمعرف 

 وکارکسببرنامه توسعه  هایحمایت

 های پرسش و پاسخنشست 53

ان بنیدانشهای صورت رایگان برای شرکتهای پرسش و پاسخ بهنشست

وکار نظیر بیمه تأمین اجتماعی، قانون ای کسبدرزمینه قوانین و مسائل پایه

 هایوانتقال ارزی و... با حضور مسئولین سازمانکار، مالیات، گمرک، نقل

 گردد.مربوطه یا مشاوران معتبر برگزار می

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

 و مدیریت های عمومیمشاوره 51

 های زیر:مندی از خدمات مشاوره در سرفصلبهره
 وکارکسب توسعه و یاستراتژ .1

 یسازمان ساختار و تیریمد .1

 شناسیآسیب و یانسان منابع .3

 هاپارک و رشد مراکز در استقرار .1

 تهران استان صنعتینیمه و یصنعت یفضاها در استقرار .5

 یمشتر با ارتباط تیریمد و یعموم روابط .6

 یپزشک زاتیتجه کل اداره از بهداشت پروانه اخذ .7

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

 های توسعه بازار و فروشمشاوره 55

 میلیون ریال: 51های زیر تا سقف مندی از خدمات مشاوره در سرفصلبهره
  فروش و یابیبازار .1

 بازار قاتیتحق .1

 المللبین یابیبازار .3

 المللبین بازار قاتیتحق .1

 نگیمارکت تالیجید .5

 محصول گذاریقیمت .6

 (مناقصات) یدولت معامالت و کار ارجاع .7

 بندیبسته و یصنعت یطراحمشاوره  .7

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

 های حقوق و مالکیت فکریمشاوره 56

 میلیون ریال: 51های زیر تا سقف مندی از خدمات مشاوره در سرفصلبهره
 وکارکسب حقوق .1

 المللبین حقوق .1

 یفناور تبادل .3

 المللبین اختراع ثبت .1

 یتجار عالمت بتث .5

 پتنت یمحتوا از استفاده و لیتحل ،جستجو .6

 کار قانون .7

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

 های صادرات و وارداتمشاوره 57
 میلیون ریال: 51های زیر تا سقف مندی از خدمات مشاوره در سرفصلبهره

 واردات و مرکگ .1

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت
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 قانون

 روش استفاده از حمایت شرح مختصر حمایت عنوان

 صادرات یهاندیفرا و لمللانیب یبازرگان .1

  صادرات یاستراتژ .3

 یارز وانتقالنقل .1

 المللنیب ونقلحمل .5

 المللیبین مکاتبات و مذاکرات فنون و صولا .6

 های بیمه و مالیاتمشاوره 57

 میلیون ریال: 51های زیر تا سقف مشاوره در سرفصل مندی از خدماتبهره
 یاجتماع نیتام مهیب .1

 یاتیمال مشاوره .1

 یاجتماع نیتام مهیب اختالف حل اتیه .3

 تشخیص مطالبات بیمه اتیه .1

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

 های تامین منابع مالیمشاوره 59

 میلیون ریال: 51زیر تا سقف  هایمندی از خدمات مشاوره در سرفصلبهره
 فرابورس و بورس به ورود .1

 یریپذ هیسرما و یمال نیتام .1

 گذارسرمایه با مذاکره هایروش .3

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

 های توسعه فنی محصوالتمشاوره 61

 شود:های زیر ارائه میهای توسعه فنی محصول در سرفصلمشاوره

  ارتباطات و اطالعات یفناور .1

 یمیپتروش و نفت،گاز تجهیزات .1

 ییایمیش و یمریپلمواد  .3

 پیشرفته حوزه تشخیص و درمان هایفرآوردهدارو و  .1

 پیشرفته آالتماشینمواد پیشرفته و تجهیزات و  .5

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

 تهیه تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی 61
تکنیکال فایل میلیون ریال از فرآیند تهیه  151ها تا سقف هزینه درصد71

 شود.می  حمایت میلیارد ریال 111با درآمد کمتر از تجهیزات پزشکی 

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

 تدوین قراردادهای حقوقی 61

 ایهشرکت تمامیبه یحقوق یقراردادها نیتدو و شیرایودرصد از هزینه 111

پرداخت  الیر ونیلیم  35 سقف تا الیر اردیلیم 111 از کمتر درآمد با انیبندانش

 گردد.می

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

 بندی محصوالتطراحی صنعتی و بسته 63

 ازیامت و یصنعت یطراح تیفیک با متناسب نامه وهیش نیا مشمول تیحما زانیم

 51باشد،  11تا  7گردد. اگر امتیاز ارزیابی بین تعیین می آن یابیارز از حاصل

باشد،  7تا  6میلیون ریال، امتیاز  ارزیابی بین  191طراحی تا سقف  درصد هزینه

باشد،  6تا 1میلیون ریال و اگر امتیاز ارزیابی بین  111ها تا سقف درصد هزینه 11

 گردد.میلیون ریال پرداخت می 91ها تا سقف درصد هزینه 31

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

 هانیازسنجی مجوزها و گواهینامه 61

 1335 سقف تا هاهیدییتأ و هانامهیگواه یازسنجین گزارش هیته یهانهیهز 91%

ت میلیارد ریال پرداخ 111با درآمد کمتر از  هایشرکتبه  الیر ونیلیم

 گردد.می

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت
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 قانون

 روش استفاده از حمایت شرح مختصر حمایت عنوان

 حمایت از ثبت طرح صنعتی 65
منظور دریافت ثبت پتنت و طرح صنعتی با پرداخت و ارائه مشاوره به

 های ثبتدرصد از هزینه93گیری از وکال و کارگزاران معتبر تا سقف بهره

جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت 

درخواست بایستی به سامانه 

patentoffice.ir .مراجعه شود 

 نامه مسئولیت کاالحمایت از خرید بیمه 66

میلیون  111بنیان تا سقف درصد بیمه مسئولیت کاالهای دانش 51پرداخت 

 میلیارد ریال 111های با درآمد کمتر از ریال به شرکت

 .باشد یم الیر ونیلیم 311 زین سال هر در تیحما سقف

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

67 
صدور گواهی انطباق و گواهی 

 (COPو  COCمحصول)

 دتواننمی مرسوم، استاندارد یهایگواه اخذ بر عالوه بنیاندانش هایشرکت

 هایمشخصه قیتطب)COC انطباق یگواه خود انیبندانش محصوالت یبرا

 محصول یگواه ای( یالمللنیب ای یمل استاندارد کی اساس بر محصول یعملکرد

COP (آزمون جینتا با اظهارشده یعملکرد هایمشخصه قیتطب )ندیمان افتیدر. 

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

67 
گذاری گذاری سهام و ارزشقیمت

 دانش فنی

گذاری دانش فنی تا گذاری سهام و ارزشهای قیمتدرصد هزینه 71پرداخت 

های گذاری را در صورتهایی که ارزشمیلیون ریال برای شرکت 151قف س

هایی که میلیون ریال برای شرکت 191کنند و تا سقف مالی ثبت می

 کنند.لی ثبت نمیهای ماگذاری را در صورتارزش

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

69 
 هایخدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری

 راهبردی

درصدی در دریافت خدمات از شبکه  51از تخفیف  توانندمی هاشرکت

 میلیون ریال در سال استفاده نمایند. 31 آزمایشگاهی فناوری راهبردی تا سقف

مراجعه  Labsnet.irبه سامانه  شرکت

 نموده و درخواست خود را ثبت نمایند. 

71 
خدمات مرکز صنعتی سازی نانو فناوری 

 کاربردی

های ارائه خدمات ساخت و تولید با بنیان در زمینههای دانششرکت همکاری با

 استفاده از تجهیزات مستقر در این مرکز و تعامالت فناورانه

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

 (دمو)یشینما نمونه ساخت و یطراح 71

 تا محصول یشینما نسخه ساخت و یطراح مربوط یها نهیهز از درصد 51

 میلیارد ریال 111های با درآمد کمتر از میلیون ریال به شرکت 115 سقف

 و آزاد صورت به الیر اردیلیم 111 از التربا درآمد با انیبن دانش یها شرکت

 .ندینما استفاده خدمت نیا از توانند یم یالتتسه بدون

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

 و پژوهش های دانشگاهحمایت

71 
امتیاز ارتقای مرتبه علمی اعضای هیات 

 علمی

 یهاسسهومعلمی  اتیهارتقای مرتبه اعضای  نامهآیین( 7( و )6) مواددر 

مرتبط با  ژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی، امتیازاتعالی، پ آموزش

  است. ذکرشده بنیاندانش هایشرکت

به مؤسسه علمی  اتیهعضو تقاضای 

ارسال  ربطذیو پژوهشی  یعال آموزش

 .شود

73 
 هایمشارکت در تاسیس و اداره شرکت

 هابنیان توسط دانشگاهدانش

بخشی از مقررات قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم  13بر اساس ماده 

و پژوهشی مجازند با  یعال آموزشموسسات ،  1/11/93مصوب  –مالی دولت 

و  هادانشگاهسهام آن متعلق به  %19که حداکثر  بنیاندانش هایشرکتایجاد 

دیگر واحدهای دولتی و مابقی به هیات علمی و دانشجویان و سهامداران بخش 

مشمول قانون راجع به و  سازی نمایندتجاریخصوصی است، تحقیقات خود را 

منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و 

 .کشوری نیستند

عالی و  آموزشموسسات تقاضا به 

 .شودپژوهشی ارسال 

71 
مجوز فعالیت اعضای هیات علمی در 

 بنیانهای دانششرکت

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  11مادهبر اساس 

سامانه "به شرطی که در علمی  اتیه، اعضای 11/11/93مصوب  -دولت 

 و یعال آموزش موسسات به تقاضا

 .شود ارسال یپژوهش
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 قانون

 روش استفاده از حمایت شرح مختصر حمایت عنوان

ت توانند بااطالع مدیریشده باشند میعنوان هیات علمی ثبتبه" کارمند ایران

مدیره دانشگاه برای داشتن سهام یا سهم الشرکه و عضویت در هیئت

بنیان، مشمول قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و های دانششرکت

 کارمندان در معامالت دولتی و کشوری نیستند

75 
های استفاده از بودجه پژوهشی دستگاه

 اجرایی

بنیان همانند های دانش، شرکت1396بر اساس مصوبه هیات وزیران در تیرماه 

 ها و موسسات پژوهشی صالحیت انجام پروژه پژوهشی را دارند.دانشگاه

شرکت  به دستگاه اجرایی کارفرمای 

نماید و در های پژوهشی مراجعه پروژه

صورت لزوم، از سوی دبیرخانه کارگروه 

ربط معرفی به دستگاه اجرایی ذی

 شود.می

 های منابع انسانیحمایت

 یانسان منابع یارتقا و یشناسبیآس 76

ا سقف ی تانسان منابع یارتقا و یشناسبیآسهای مربوطه به درصد از هزینه 71

میلیارد ریال  111بنیان با درآمد کمتر از دانش هایشرکتبه  میلیون ریال 35

 گردد.)در آخرین سال مالی( پرداخت می

 جذب»و « یانسان منابع شناسیآسیب و یساز میت» سرفصل دواین خدمات در  

 شود.ارائه می« یانسان منابع توسعه و روین

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

 شناسیآسیب و یانسان منابع مشاوره 77

 تیریمد شغل، یطراح و لیتحل نهیزم در شناسیآسیب و یانسان منابع مشاوره

 انتخاب، ها،شرکت در یانسان منابع و توسعه آموزش یهاپروژه و هابرنامه

 شیافزا و یمیت کار د،یجد یانسان یروین جذب و افراد یابیارز و مصاحبه

...  و رکتش افراد یتیشخص پیت لیتحل و یابیارز ،یکار یهامیت یاثربخش

 .گرددیم ارائه

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

77 
رتر ب آموختگاندانشتسهیالت اشتغال 

 مقدم()طرح شهید تهرانی

ان در بنیدانش هایشرکتبنیاد ملّی نخبگان تسهیالتی را برای حمایت از 

برتر تحصیالت تکمیلی که تحت حمایت این  آموختگاندانشی ریکارگبه

 .کندیمبنیاد هستند ارائه 

  برتر تحصیالت تکمیلی آموختگاندانش

به سامانه جهت کسب اطالعات بیشتر 

مراجعه bmn.ir بنیاد ملی نخبگان 

 نمایند.

79 
کارآموزی استعدادهای برتر در 

 بنیاندانش هایشرکت

زم آموزش و مشاوره الیاد ملی نخبگان افراد استعداد برتر تحت حمایت بنبه 

 شود.تر شدن دوره کارآموزی ارائه میبرای غنی

افراد استعداد برتر به سامانه بنیاد ملی 

 مراجعه نمایند. bmn.irنخبگان 

 بنیانهای ترویج دانشحمایت

71 
امتیاز اضافه پخش تشویقی )تخفیف( در 

 صداوسیما یهایآگه

در  نبنیادانشبرای تبلیغات صرفا کاالها و خدمات  بنیاندانش هایشرکت

و...(  استانی یهاشبکهذیل صداوسیما )رادیو و تلویزیون سراسری،  یهارسانه

 . هستنداضافه پخش تشویقی برخوردار امتیاز درصد  111از 

ارسال درخواست به دبیرخانه کارگروه و 

شرکت از سوی دبیرخانه معرفی 

ازرگانی کارگروه به اداره کل ب

 .مایصداوس

71 
ر د هاشرکتحمایت از ترویج فعالیت 

 هارسانه

، تمهیدات هارسانهمعاونت علمی و فناوری طی تعامل با صداوسیما و سایر 

ف مختل یهارسانهدر  هاشرکتموفق و ممتاز  هایفعالیتالزم را برای ترویج 

 .دهدیمانجام 

ارسال درخواست به ستاد توسعه فرهنگ 

 بنیاندانشاقتصاد 

 های صندوق توسعه ملیحمایت
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 قانون

 روش استفاده از حمایت شرح مختصر حمایت عنوان

 ملی توسعه صندوق تسهیالت 71

های صورت گرفته بین معاونت علمی و فناوری با صندوق تفاهمبر اساس 

بنیان دانش هایشرکتصندوق،  این هیات امنای توسعه ملی و مصوبات

 (همانند مناطق محرومریالی )( واحد درصد تخفیف تسهیالت 1مشمول چهار )

 هستند.

عامل  هایبانکبه متقاضی  هایشرکت

 مراجعه کرده همکار صندوق توسعه ملی

و شعبه مربوطه از معاونت علمی و فناوری 

 کند.استعالم می

 های صندوق نوآوری و شکوفاییحمایت

 تسهیالت قبل از تولید صنعتی 73

بازگشت درصد با دوره  11میلیارد ریال با نرخ سود  111تسهیالت تا سقف 

 سازیآمادهاولیه تجهیز کارگاه و  هایمنظور تامین: هزینهساله به 5حداکثر 

 و تولید آزمایشیو  انجام آزمون و رفع اشکال، طراحی صنعتی، خط تولید

 بازاریابی

مندی از توانند جهت بهرهمتقاضیان می

این تسهیالت به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

 ت تولید صنعتیتسهیال 71

 7درصد با دوره بازگشت  11میلیارد ریال با نرخ سود  511تسهیالت تا سقف 

های تامین مکان تولید، خرید، نصب و منظور تامین: بخشی از هزینهساله به

اندازی آالت و تجهیزات تولیدی، خرید، نصب و راهاندازی ماشینراه

 تاسیسات زیربنایی

مندی از توانند جهت بهرهمتقاضیان می

این تسهیالت به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

75 
تسهیالت سرمایه در گردش ارائه توسط 

 صندوق نوآوری و شکوفایی

درصد با دوره بازگشت  11میلیارد ریال با نرخ سود  111تسهیالت تا سقف 

های اجرای قراردادهای جاری هزینه منظور تامین: بخشی ازساله به1حداکثر 

های جاری تولید محصول شامل مواد بنیان، بخشی از هزینهروی محصول دانش

 سپاری و...اولیه و کمکی، دستمزد، اجاره محل، برون

مندی از توانند جهت بهرهمتقاضیان می

این تسهیالت به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

76 
مایه در گردش ارائه توسط تسهیالت سر

 شبکه بانکی همکار

تسهیالت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و خدماتی در قالب 

درصد با همکاری شبکه 17ساله 3درصد و 15ساله 1درصد، 11ساله 1های مدل

 بانکی کشور

مندی از توانند جهت بهرهمتقاضیان می

این تسهیالت به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

 تسهیالت استقرار موقت 77

درصد ارزش کل 71الحسنه استقرار موقت)رهن( حداکثر تا تسهیالت قرض

میلیارد ریال، 1رهن بر پایه نظر کارشناس رسمی دادگستری در تهران تا سقف 

 میلیارد ریال 1میلیارد ریال و در سایر شهرها تا سقف 3شهرها تا سقف در کالن

مندی از توانند جهت بهرهمتقاضیان می

این تسهیالت به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

 تسهیالت تامین محل کار 77

درصد ارزش کل ملک بر پایه نظر کارشناس رسمی 71ارائه تسهیالت معادل 

درصد 17های صنعتی و درصد ویژه تامین کارگاه16دادگستری با نرخ سود 

شهرها میلیارد ریال، در سایر کالن 11ن دفاتر کار در تهران تا سقف ویژه تامی

 میلیارد ریال1میلیارد ریال و در سایر شهرها تا سقف 15تا سقف 

مندی از توانند جهت بهرهمتقاضیان می

این تسهیالت به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

 

 سازیالحسنه نمونهتسهیالت قرض 79

ساله  3درصد و دوره بازگشت 1میلیارد ریال با نرخ سود  11ت تا سقف تسهیال

های: طراحی و ساخت نمونه مهندسی/صنعتی محصولی که نمونه در حوزه

آزمایشگاهی آن موجود باشد و یا ارتقای اساسی یا تکمیل محصول موجود، 

 و تستهای مرتبط با اخذ استانداردها، مجوزها و تاییدیه های موردنیاز هزینه

د های تولیعملکرد نمونه محصول در شرایط واقعی برای ورود به بازار، هزینه

های تهیه تجهیزات تولید تعداد محدود از محصول برای ورود به بازار و هزینه

 پایلوت در مقیاس محدود

میلیارد 5های زیر متقاضیان برای طرح

های پژوهش و فناوری و ریال به صندوق

 میلیارد ریال به  5 های باالبرای طرح

مراجعه  ghazal.inif.irسامانه غزال 

 نمایند.
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 قانون

 روش استفاده از حمایت شرح مختصر حمایت عنوان

 تسهیالت اشتغال پایدار 91
 311میلیارد ریال)به ازای هر نفر  135الحسنه اشتغال تا سقف تسهیالت قرض

 ماهه36میلیارد ریال( با دوره بازگشت 

مندی از توانند جهت بهرهمتقاضیان می

این تسهیالت به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

 تسهیالت لیزینگ و استصناع 91

درصد ارزش کارشناسی 71بنیان تا ارائه لیزینگ و استصناع محصوالت دانش

درصد و  11میلیون ریال با نرخ سود  111شده محصول، با پوشش حداقل 

 ساله 1ازگشت حداکثر دوره ب

مندی از توانند جهت بهرهمتقاضیان می

این تسهیالت به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

 هانامهضمانت 91

در  نامه شرکتهای بانکی از طریق بانک همکار در قالب: ضمانتارائه ضمانت

کار و نامه حسن انجام مناقصه و مزایده)فرآیند ارجاع کار(، ضمانت

درصد سپرده 51مندی از مزایای تامین پرداخت همراه با بهرهنامه پیشضمانت

درصدی در کارمزد صدور 31نقدی موردنیاز بانک توسط صندوق و تخفیف 

 نامه بانکیضمانت

مندی از توانند جهت بهرهمتقاضیان می

این تسهیالت به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

 تسهیالت اوراق خزانه 93

 51درصد مبلغ اخزا تا سقف 51تسهیالت اوراق خزانه)اخزا( حداکثر به میزان 

عنوان تضامین شود. کل اوراق بهدرصد ارائه می1میلیارد ریا با نرخ سود 

 رود.تسهیالت در رهن می

مندی از توانند جهت بهرهمتقاضیان می

این تسهیالت به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

 گذاریهای سرمایهتاسیس صندوق 91

های پژوهش و مشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی در تاسیس صندوق

درصد و هم  31فناوری در مناطق محروم با موضوعات دارای اولویت تا 

 درصد 11گذاری جسورانه و خصوصی تا های سرمایهتاسیس صندوق

ی از مندتوانند جهت بهرهمتقاضیان می

این تسهیالت به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

 گذاری دارایی فکریممیزی و ارزش 95

ها تا سقف درصد هزینه75وجوی دانش پیشین)ارائه تسهیالت در قالب جست

میلیون ریال( و  15ها تا سقف درصد هزینه71میلیون ریال(، تحلیل پتنت) 11

 میلیون ریال( 35ها تا سقف نهدرصد هزی71بررسی نقض پتنت)

مندی از توانند جهت بهرهمتقاضیان می

این تسهیالت به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

 مشاوره و ثبت طرح صنعتی 96

ها تا درصدی هزینه65ارائه خدمات مشاوره و ثبت طرح صنعتی با حمایت 

ها تا سقف هزینهدرصد 75میلیون ریال برای داخل کشور و 71سقف 

 میلیون ریال برای خارج از کشور111

مندی از توانند جهت بهرهمتقاضیان می

این تسهیالت به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

 مشاوره و ثبت نشان تجاری 97

ها تا سقف درصد هزینه65ارائه خدمات مشاوره و ثبت نشان تجاری با حمایت 

میلیون ریال 511ها تا سقف درصد هزینه75داخل کشور و  میلیون ریال برای11

 برای خارج از کشور

مندی از توانند جهت بهرهمتقاضیان می

این تسهیالت به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

 میلیون ریال 15ها تا سقف درصد هزینه65ارائه حمایت  مشاوره و ثبت اختراع داخلی 97

مندی از توانند جهت بهرهمتقاضیان می

این تسهیالت به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

 میلیارد ریال 137ها تا سقف درصد هزینه75ارائه حمایت  مشاوره و ثبت اختراع خارجی 99

مندی از توانند جهت بهرهمتقاضیان می

این تسهیالت به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

 گذاریسرمایههم 111

ها در آپهای نوآورانه و استارتبنیان، طرحهای دانشگذاری در طرحسرمایه

های پژوهش و گذاری)صندوقگذاری با عاملین سرمایههای سرمایهمدل

گذاری با حضور سرمایههای دارای مجوز قانونی(، همفناوری و سایر صندوق

توانند جهت کسب اطالعات متقاضیان می

  inif.irرسانی بیشتر به تارنمای اطالع

 مراجعه نمایند
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 قانون

 روش استفاده از حمایت شرح مختصر حمایت عنوان

ها و ها، مراکز تحقیقاتی، پژوهشکدهی نظیر دانشگاهسایر نهادهای متقاض

 هادهندهشتاب

 خدمات مشاوره 111

میلیون ریال در 7ها تا سقف درصد هزینه91ارائه خدمات مشاوره با حمایت 

میلیون ریال در روز به 7یافته و مناطق کمتر توسعههای روز به ازای شرکت

گردد. همچنین ازای سایر مناطق به مدت حداکثر سه جلسه در ماه ارائه می

ها تا درصد هزینه91توانند از پانل مشاوره خبرگان با حمایت متقاضیان می

جلسه در ماه 3میلیون ریال در روز به ازای هر شرکت به مدت حداکثر 3سقف 

 مند گردند.بهره

مندی از توانند جهت بهرهمتقاضیان می

این تسهیالت به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

 بندی جوایزرتبه 111
با ارائه  بنیانهای دانشیابی( شرکتپذیری)عارضهبندی رقابتحمایت از رتبه

 میلیون ریال 311ها تا سقف درصد هزینه71

مندی از توانند جهت بهرهمتقاضیان می

این تسهیالت به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

 ارزیابی توانمندی صادراتی 113

بنیان جهت حضور در های دانشمنظور سنجش توانمندی صادراتی شرکتبه

( با پوشش ERAالمللی، خدمت ارزیابی توانمندی صادراتی)بازارهای بین

های متقاضی ارائه میلیون ریال به شرکت11ها تا سقف هزینه درصد91

 گردد.می

مندی از توانند جهت بهرهمتقاضیان می

این تسهیالت به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

 حمایت از دریافت کارت بازرگانی 111

 بنیان فعال درهای دانشحمایت از دریافت کارت بازرگانی توسط شرکت

میلیون 11ها تا سقف درصد از هزینه71حوزه صادرات و واردات با پوشش 

 ریال به ازای هر شرکت

مندی از توانند جهت بهرهمتقاضیان می

این تسهیالت به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

115 
های حمایت از حضور در نمایشگاه

 داخلی

ساخت غرفه و حمل کاالی های اجاره، درصد هزینه71ارائه حمایت 

 میلیون ریال در سال111نمایشگاهی تا سقف 

مندی از توانند جهت بهرهمتقاضیان می

این تسهیالت به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

116 
های حمایت از حضور در نمایشگاه

 خارجی

 هایدرصد هزینه71های خارجی با اعطای ارائه حمایت حضور نمایشگاه

میلیون ریال،  611اجاره، ساخت غرفه و حمل کاالی نمایشگاهی تا سقف 

های دائمی و مراکز فروش خارجی با اعطای حمایت حضور در نمایشگاه

میلیون ریال و حمایت اعزام/ پذیرش هیات 111ها تا سقف درصد هزینه71

 ها تادرصد هزینه71های خارجی با اعطای های تجاری/ بازدید از نمایشگاه

 میلیون ریال111سقف 

مندی از توانند جهت بهرهمتقاضیان می

این تسهیالت به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

 دریافت استانداردها و مجوزها 117

 هاهزینهدرصد 71حمایت از اخذ استانداردهای تخصصی محصول:  -

 میلیون ریال در سال111تا سقف 

ها تا سقف درصد هزینه51صادراتی: حمایت از اخذ استانداردهای  -

 میلیارد ریال در سال1

درصد  51حمایت از تمدید استانداردها و مجوزهای صادراتی:  -

 میلیون ریال در سال 511تا سقف  هاهزینه

ها درصد هزینه71های ملی نظیر افتا و...: حمایت از دریافت تاییدیه -

 میلیون ریال برای هر تاییدیه111تا سقف 

مندی از توانند جهت بهرهمتقاضیان می

این تسهیالت به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 
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 قانون

 روش استفاده از حمایت شرح مختصر حمایت عنوان

 سازیرویدادها و شبکه 117

 حمایت از حضور در رویدادهایی نظیر: 

درصد 71برگزاری رویدادهای معرفی نیاز فناورانه یا معرفی فناوری:  -

 میلیون ریال به ازای هر رویداد151تا سقف  هاهزینه

درصد 71و انتقال تجربیات:  سازیشبکه هاینشستبرگزاری  -

 میلیون ریال به ازای هر نشست51تا سقف  هاهزینه

ی هادهندهشتابویژه  گذارسرمایهبه  ارائهبرگزاری رویدادهای  -

میلیون ریال به ازای هر  151تا سقف  هاهزینهدرصد 71: بنیاندانش

 رویداد 1رویداد، ساالنه 

درصد 71، سندیکاها: هاانجمن، هااتحادیهحمایت از عضویت در  -

 میلیون ریال به ازای هر شرکت 11تا سقف  هاهزینه

مندی از توانند جهت بهرهمتقاضیان می

این تسهیالت به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

 های آموزشیدوره 119

 های آموزشی همانند:ارائه حمایت

میلیون 7ها تا سقف درصد هزینه71مدت: های آموزشی کوتاهدوره -

 یافته و سقفهای مناطق کمتر توسعهریال در روز به ازای شرکت

 میلیون ریال در روز به ازای سایر مناطق5

میلیون 3ها تا سقف درصد هزینه71های آموزشی بلندمدت: دوره -

 ریال در روز

ها تا سقف درصد هزینه91های آموزشی در/از سایر کشورها: دوره -

 میلیون ریال به ازای هر دوره111

میلیون ریال در  111ها تا سقف درصد هزینه91یادگیری اختصاصی:  -

میلیون ریال در سال برای  151ها و سقف سال برای شرکت

 هادهندهشتاب

مندی از توانند جهت بهرهمتقاضیان می

این تسهیالت به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

 

 هاسایر حمایت

111 
ان بنیهای دانشبسته حمایت از شرکت

 حوزه سالمت و کشاورزی

سیاستی  -های حمایتیوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بسته

های به زیرمجموعه 1395صنعت را در ابتدای سال افزایش ارتباط دانشگاه با 

توانند به بخش بنیان میهای دانشرو شرکتخود ابالغ نموده است. ازاین

 ربط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه نمایند.ذی
متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر به 

رسانی تارنمای اطالعبخش حمایت ها در 

daneshbonyan.ir .مراجعه نمایند 
ای هوزارت جهاد کشاورزی نسبت به تدوین رویکردهای حمایتی از شرکت

 بنیان فعال درهای دانشبنیان اقدام نموده است. به همین منظور شرکتدانش

ها به وزارت جهاد توانند جهت دریافت این حمایتحوزه کشاورزی می

 کشاورزی مراجعه نمایند.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصوبات كارگروه

تشخيص صالحيت 
  اهرکتش ارزيابی و 

 انیبن دانشوموسسات 
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 بنيانها و موسسات دانشنامه ارزیابی و تشخيص شرکتآیين

 تعالیباسمه

 

 بنیانها و موسسات دانشنامه ارزیابی شرکتآئین

 (13/11/99 )مصوبه کارگروه مورخ

 

 : مقدمه و تعاریف9فصل

 

 مقدمه: 

 و هاسازی نوآوریبنیان و تجاریو موسسات دانش هاشرکتنامه اجرایی قانون حمایت از ( آئین3براساس ماده )

نامه حاضر برای ، آئین11/7/91ها مورخ 16513/ت111611اختراعات، مصوب هیئت محترم وزیران به شماره 

و موسسات  هاتشرککارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت »بنیان به تصویب و موسسات دانش هاشرکتارزیابی 

 رسید. « بنیان و نظارت بر اجرادانش

  

  :تعاریف

 ها و اختراعات سازی نوآوریبنیان و تجاریها و موسسات دانش: قانون حمایت از شرکتقانون. 9

کشور  ها را در داخلخصوصی یا تعاونی که تمامی مراحل قانونی ثبت شرکت شرکت یا مؤسسهشرکت: . 2

 به اتمام رسانده باشد.

نامه ( آئین3موضوع ماده )« بنیانها و موسسات دانشارزیابی و تشخیص شرکت»کارگروه کارگروه: . 3

 «ها و اختراعاتسازی نوآوریبنیان و تجاریها و موسسات دانشقانون حمایت از شرکت»اجرایی 

روت، افزایی علم و ثشرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور همبنیان: شرکت دانش. 4

گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری( و  توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی )شامل

و با  های برترسازی نتایج تحقیق و توسعه )شامل طراحی و تولید کاالها و خدمات( در حوزه فناوریتجاری

 رسد.نامه، به تأیید کارگروه میارزش افزوده فراوان و بر اساس معیارهای مورد نظر این آئین

ها و ( و نیز شرکت3غیردولتی مطابق پیوست ) های دولتی، موسسات و نهادهای عمومیشرکت

های دولتی و موسسات و ( درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکت51موسساتی که بیش از پنجاه )

 های این قانون نیستند. نهادهای عمومی غیردولتی باشد، مشمول حمایت
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ارد ، جهت بررسی در آن وهای متقاضیدرگاه الکترونیکی متمرکزی است که اطالعات شرکتسامانه: . 5

 شود. می

ها و شود که به منظور ارزیابی شرکتها اطالق میها و شرکتبه آن دسته از نهادها، سازمانکارگزاران: . 6

 شوند. بنیان توسط دبیرخانه کارگروه، انتخاب میموسسات دانش

ول کارکردهای اصلی محصای از محصول است که در محیط آزمایشگاهی نمونه اولیه نمونه آزمایشگاهی:. 7

 های بیشتر، اشکاالت آن را برطرفها و طراحیکند با انجام آزمایشو شرکت تالش می نهایی را داشته باشد

 کند، اگرچه ممکن است هنوز محصول نهایی ساخته نشده باشد. 

های رستی که بعنوان محصوالت در حوزه فناوریفه: 9بنیان سطح فهرست کاالها و خدمات دانش . 8

 رسد. برتر و با ارزش افزوده باال و پیچیدگی فنی باال، به تصویب کارگروه می

های برتر فهرستی که بعنوان محصوالت در حوزه فناوری :2 سطح انیبندانش خدمات و کاالها فهرست. 1

، به «1 سطح بنیاندانش خدمات و کاالها فهرست»به و با ارزش افزوده باال، و با پیچیدگی فنی کمتر نسبت 

رسد. محصوالت موجود در این فهرست، مشمول استفاده از معافیت مالیاتی نخواهند تصویب کارگروه می

 بود.

، «فروش خالص»های ها که در ردیفدرآمد ناشی از فروش کاالها یا خدمات شرکتدرآمد عملیاتی: . 91

در صورت سود و زیان اظهارنامه « سایر درآمدهای عملیاتی»و « ارایه خدمات درآمد ناخالص پیمانکاری/»

 شود.ها، درج میمالیاتی شرکت

 

 بنیاندانش« کاالها و خدمات»و « هاشرکت»های ارزیابی : معیار 2فصل

باشد. ( را داشته 1کاالها و خدمات ارایه شده از سوی شرکت متقاضی باید همه معیارهای مندرج در ماده )

 ( را احراز نمایند.6( تا )3های متقاضی نیز باید معیارهای یکی از مواد )همچنین شرکت

 مورد تایید بنیانکاالها و خدمات دانش معیارهای -9 ماده

 دانش که امعن این به دنباش باال به متوسط یا باال هایفناوری حوزه در باید خدمات و کاالها :فناوری سطح -9-9

 :نیف پیچیدگی دلیل به محصول تولیدفرآیند دانش فنی  یا آزمایشگاهی ینمونه ساخت و طراحی فنی

 .باشد بازار به دیگر هایشرکت ورود اصلی موانع از آن کسب و بوده برداریکپی قابل سختی به -1

 .باشد خبره برای کسب آن فنی تیم توسط توجه، قابل توسعه و تحقیق نیازمند -1

 .باشد شده محصول، در ایپیچیده کارکردهای یا خواص ایجاد به منجر -3
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، مندرج در فهرست کاالها 1-1با توجه به میزان پیچیدگی دانش فنی، کاال یا خدمت حائز معیارهای بند  -9تبصره 

 شوند.، در نظر گرفته می1یا سطح  1بنیان سطح و خدمات دانش

 شود:، پذیرفته می1-1خدمات زیر، بعنوان خدمات دارای معیار بند  -2 تبصره

 «1-1کاال یا خدمت حائز معیارهای بند »بر روی  «و طراحی فنی دانش»خدمات فنی در زمینه  -الف

و ساخته  1کاال یا خدمت حائز معیارهای ماده » مرتبط با «نگهداری تخصصی و تعمیر نصب،»جانبی  خدمات -ب

 «شرکت متقاضیشده توسط 

سطح  بنیانفهرست کاالها و خدمات دانش»در سطح تجهیزات یا فرآیندهای »خدمات ارایه شده با استفاده از  -ج

 «و ساخته شده توسط شرکت متقاضی 1حائز معیارهای ماده  ،«1

ابلیت اهی )با قباید در حال تولید بوده یا حداقل در حد نمونه آزمایشگ کاالهای ارایه شده، مرحله تولید: -9-2

 ساخته شده باشند، همچنین خدمات، باید دارای اسناد فروش باشند.  بررسی فنی(

های تحقیق عالیتمبتنی بر ف شرکت باید طراحی اساسی و قابل توجهی مبتنی بر تحقیق و توسعه:طراحی  -9-3

 حداقل در یکی از موارد زیر انجام داده باشد: (، 1مطابق با پیوست ) و توسعه

 کاال و خدمت 1زیرسیستم اصلیطراحی  -الف

 سازی کاال و خدمت یکپارچه طراحی -ب

 فرآیند )یا تجهیزات( تولید کاال و خدمت، مشروط به پیچیده بودن این فرآیند )یا تجهیزات( تولیدطراحی  -ج

 

 بنیانهای دانشمعیارهای شرکت -2ماده 

( تا 3و براساس دارا بودن معیارهای مواد ) زیر بوده چهار دستهنامه شامل بنیان موضوع این آئیندانش یهاشرکت

 ؛گیرند(، مورد تایید قرار می6)

 1نوپا نوع  -فال

 1نوپا نوع  -ب

 1ی نوع تولید -ج

  1ی نوع تولید -د

 

                                                           
 فروش قیمت ( درصد از31حداقل ) ،(1 ماده 1-1 بند) فناوری سطح شرط بودن دارا عالوه که است محصول از هاییبخش اصلی، زیرسیستم 1

 .باشد هابخش آن از ناشی محصول،
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 «9نوپا نوع »بنیان های دانششرکت -3ماده 

نیستند یا دارای درآمد عملیاتی در اظهارنامه های نوپا که دارای اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته خود شرکت

مندرج  «تولید یا تجهیزات یا فرآیند تولید خدمات یاکاالها »در صورتی که  ،مالیاتی سال مالی گذشته خود نیستند

را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن همه « 1سطح بنیان فهرست کاالها و خدمات دانش»در 

 شوند.تایید می« 1نوپا نوع »، بصورت شرکت دن(، ساخته و ارایه نمای1ماده )معیارهای 

 

 «2نوپا نوع »بنیان های دانششرکت -4ماده 

های نوپا که دارای اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته خود نیستند یا دارای درآمد عملیاتی در اظهارنامه شرکت

مندرج  «تولید یا تجهیزات یا فرآیند تولید خدمات یاکاالها » در صورتی که ،مالیاتی سال مالی گذشته خود نیستند

را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن همه « 1سطح بنیان فهرست کاالها و خدمات دانش»در 

 شوند.تایید می« 1نوپا نوع »، بصورت شرکت دن(، ساخته و ارایه نمای1معیارهای ماده )

 

 «9نوع  یتولید» بنیاندانش هایشرکت -5ماده 

شده  اظهاریک سال مالی گذشته شرکت )که در اظهارنامه مالیاتی شرکت  درآمد عملیاتی( درصد از 15حداقل )

و « 1بنیان سطح فهرست کاالها و خدمات دانش»بنیان مندرج در خدمات دانش یافروش کاالها است(، ناشی از 

  (، باشد.1حائز همه معیارهای ماده )

 

  «2نوع  یتولید»بنیان دانشهای شرکت -6ماده 

مالی  که در اظهارنامه سال های متقاضیی صنعتی، شرکتهاشرکتهای برتر در خ فناوریت رسوبا توجه به اهمی

ز با دارا بودن یکی اهای فناوری برتر، گذشته خود دارای درآمد عملیاتی هستند، در صورت فعالیت در حوزه

 شوند:تایید می« 1نوع  یتولید»بصورت شرکت  ،1-6یا  1-6بندهای شرایط 

فهرست کاالها و خدمات مندرج در  «یا تجهیزات تولید یا فرآیند تولید خدمات یاکاالها » ،شرکت -6-9

(، 1را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن همه معیارهای ماده ) 1یا سطح  1بنیان سطح دانش

 ساخته و ارایه نماید.

مشروط به اینکه حداقل  باشد، (EPC)« مهندسی، پیمانکاری و ساخت» شرکت مجری حداقل یک پروژه   -6-2

  .باشد( 1های حائز همه معیارهای ماده )ناشی از بخش های پروژهقیمت قرارداد( درصد از 11)

 

 باشند.ینم یاتیمال تیمعافاز  استفاده مشمول، «1 نوع نوپا» و «1 نوع یدیتول»بنیان دانش هایشرکت -7ماده 
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 ضوابط اجرایی  -8 ماده

تولیدی »بصورت (، 6سازی، در صورت دارا بودن شرایط ماده )های ارایه دهنده خدمات تجاریشرکت -8-9

 تایید نخواهند بود.، قابل «1نوپا نوع »و « 1نوپا  نوع »، «1تولیدی نوع »ها بصورت شوند. این شرکتتایید می «1نوع 

ت مطابق با فهرس «گری فضاهای نوآوریو توسعه کسب و کار خدمات شتابدهی»های ارایه دهنده شرکت -8-2

« 1تولیدی نوع »یا « 1نوپا نوع »توانند بصورت شرکت می ، بدون نیاز به اسناد فروشبنیانکاالها و خدمات دانش

 تایید شوند.

« 1تولیدی نوع »یا « 1نوپا نوع »های برای شرکت ها برای استفاده از مزایای قانون،بنیان شرکتتاییدیه دانش -8-3

بوده و تمدید این زمان،  ( سال3به مدت )« 1تولیدی نوع »یا « 1نوپا نوع »های و برای شرکت ( سال1به مدت )

 منوط به ارزیابی و تایید مجدد شرکت، است.

ابی مجدد تمدید ارزی نتیجه شدن مشخص زمان اند، تاشده تایید قبال که هاییبنیان شرکتدانش تاییدیه -تبصره

 کنند. استفاده قانون مزایای از توانندمی همچنان شده و

ات نامه و سایر مصوبهای تایید شده را بر مبنای معیارهای این آئینتواند شرکتدبیرخانه کارگروه می -8-4

( سال، مورد ارزیابی قرار داده و بعد از مشخص شدن نتیجه ارزیابی، 1)ای در کمتر از زمان کارگروه، بصورت دوره

 ها را به عمل آورد.اقدامات الزم برای عدم تایید یا تغییر نوع تایید شرکت

نامه در هر زمان، آن شرکت امکان استفاده از درصورت عدول شرکت از معیارهای مندرج در این آئین -8-5

تواند اقدامات الزم را برای عدم تایید یا از دست خواهد داد و دبیرخانه کارگروه میتسهیالت مورد نظر قانون را 

 نامه نباشند، به عمل آورد.هایی که دارای معیارهای این آئینتغییر نوع تایید شرکت

 ها،تحمای در زمینه تسهیالت،) هستند سوء سابقه دارای خود تعهدات به عمل در که هاییشرکت پروندة -8-6

 . شد خواهد ( بررسی1) پیوست دستورالعمل طبق ،(و ... بیمه مالیات،

بنیان حائز همه معیارهای های مورد نظر قانون، صرفا برای توسعه و تولید کاالها و خدمات دانشحمایت -8-7

 ( خواهد بود.1ماده )

ها و تسهیالت مد نظر قانون، باید معیارهای های تایید شده، جهت استفاده از هر یک از حمایتشرکت -8-8

 ها و تسهیالت را نیز احراز نمایند. خاص مورد نظر برای آن نوع حمایت

عیین صالح تگیرد، از سوی کارگروه یا سایر مراجع ذیها تعلق میهایی که به هر دسته از شرکتحمایت -8-1

 شود. می
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 تمحرومی ضمن دیگر، مقاصد های قانون برایدر استفاده از حمایتصورت هرگونه تخلف شرکت  در -8-91

 باشد. قانون نیز می (11)ماده های موضوع مشمول مجازات ها،این حمایت از مجدد استفاده از

های متقاضی در سامانه، دبیرخانه کارگروه آنها را برای کارگزاران پس از ورود اطالعات توسط شرکت -8-99

به کارگروه  گیری نهاییکند. نتایج بررسی کارگزاران، توسط دبیرخانه کارگروه برای تصمیممربوطه ارسال می

 شود. ارجاع می

 باشند.نامه مالی،  می بودن نظامهای متقاضی موظف به ارایه تعهدنامه دارا شرکت -8-92

های متقاضی، حسب مورد )بر مبنای مصوبه دبیرخانه کارگروه( باید به تأیید های مالی شرکتصورت -8-93

 حسابرسان رسمی )موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران( برسد. 

کنند در موارد خاص به پیشنهاد احراز نمینامه را هایی که برخی از معیارهای این آئینپرونده شرکت -8-94

 گیرد.اعضای کارگروه یا دبیرخانه کارگروه، در کارگروه مورد بررسی قرار می

و « 1بنیان سطح فهرست کاالها و خدمات دانش»(، 1ماده ) 1-1تواند براساس بند دبیرخانه کارگروه می -8-95

 اصالح و به روز رسانی نماید.را « 1بنیان سطح فهرست کاالها و خدمات دانش»

های متقاضی که نسبت به نتیجه ارزیابی کارگزار، اعتراض دارند، الزم است درخواست خود را به شرکت -8-96

 همراه دالیل و مستندات الزم را به منظور بررسی، به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.

 هنامآئینبه تصویب رسید و جایگزین  کارگروه 13/11/99جلسه مورخ در  تبصره( 3) و ماده( 7) در نامهآئین این

، 13/15/95مورخ ،11/11/96مورخ  کارگروه مصوباتدر  بنیاندانش موسسات و هاشرکت تشخیص و یابیارز

خدمات /کاالها ارهایینامه معوهیش» و 11/11/91 مورخ، 17/11/91 مورخ، 16/11/93 ، مورخ11/11/91 مورخ

 مورخ کارگروه مصوبه «انیبنی دانشهاشرکت یابیخدمات در کارگزاران ارز/کاالها یبرای بررس انیبندانش

 .شودمینامه در کارگروه، و سایر مصوبات مغایر با این آئین 31/3/93

 

 های تحقیق و توسعهبر فعالیت (: معیارهای طراحی مبتنی9پیوست )

 

تحقیق و توسعه(، شرکت باید طراحی اساسی و قابل ( )طراحی مبتنی بر 1ماده ) 3-1به منظور احراز شرط بند 

 ، حداقل در یکی از موارد زیر انجام داده باشد: 1توجهی

                                                           

ن همچنی ( هستند، طراحی انجام شده باید دارای پیچیدگی فنی باشد.1ماده ) 1-1کاالها یا خدماتی که دارای شرط سطح فناوری در بند در مورد 2 

   .الف، ب و ج نیز مورد قبول است موارددر مورد تجهیزات بزرگ، ترکیبی از 
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 کاال و خدمت 3زیرسیستم اصلی-الف

 های صرفا مونتاژ، مشمول این بند نیست(سازی کاال و خدمت )فعالیتیکپارچه -ب

 پیچیده بودن این فرآیند )یا تجهیزات( تولیدفرآیند )یا تجهیزات( تولید کاال و خدمت، مشروط به  -ج

 باشد: انجام شدههای زیر، یا ترکیبی از روش ، باید براساس یک«ج»و « ب»، «الف»بندهای 

 د.های تحقیق و توسعه شرکت، انجام شده باشگرفته، مبتنی بر ایده و فعالیتطراحی داخلی: طراحی صورت -1

های تحقیق و توسعه بر روی مهندسی معکوس مبتنی بر فعالیتمهندسی معکوس: طراحی صورت گرفته،  -1

 های دیگر تولید شده است، انجام شده باشد.که قبال توسط افراد یا شرکت  محصولی

ای هانتقال فناوری به همراه ایجاد تغییرات اساسی: شرکت ابتدا دانش فنی را از طریق انتقال فناوری از مجموعه -3

ای دارنده هق خرید لیسانس، کلید در دست، خرید تجهیزات، دریافت آموزش از شرکتبیرون از شرکت )از طری

دانش فنی و...( وارد کرده است، و در ادامه با انجام تحقیق و توسعه و طراحی، موفق به ایجاد تغییرات اساسی در 

 محصول یا فرآیند )تجهیزات( پیچیده تولید، شده است.

 (، دست یافته و مسلط باشد.know-whyو منطق طراحی )فنی ست شرکت به دانش ، الزم ا3تا  1در تمامی موارد 

توسط افراد اصلی شرکت قبال در مجموعه دیگری  ،مبتنی بر تحقیق و توسعهدر صورتی که طراحی  -9 تبصره

ها( یا توسط تیم مشاوران فنی فعلی شرکت، انجام شده باشد و ها، مراکز پژوهشی و سایر شرکت)از جمله دانشگاه

 مورد تایید خواهد بود. 3-1مسلط باشد، بند  (know-whyو منطق طراحی )فنی دانش شرکت نیز بر 

مندرج در  محصول های فناورانه، در صورتی که شرکت دانش فنیز همکاریبه منظور حمایت ا -2تبصره 

های داخل کشور وارد کرده را از طریق انتقال فناوری از مجموعه« 1بنیان سطح فهرست کاالها و خدمات دانش»

بخشی از  تسلط شرکت بر نداده است، در صورتتولید آن محصول یا فرآیند )تجهیزات( ولی تغییرات اساسی در 

تواند بصورت کاال و نامه، محصول میدن سایر شرایط آئیندارا بو و (know-whyو منطق طراحی )فنی دانش 

 ، مورد تایید قرار گیرد.«1بنیان سطح فهرست کاالها و خدمات دانش»خدمات مندرج در 

 

 

                                                           
 فروش قیمت از ( درصد31) حداقل ،(1 ماده 1-1 بند) فناوری سطح شرط بودن دارا عالوه که است محصول از هاییبخش اصلی، زیرسیستم 3

 .باشد هابخش آن از ناشی محصول،
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 هاشرکت سابقه سوء بررسی دستورالعمل :(2پیوست )

 

 ،در زمینه تسهیالت) اندداشته خود تعهدات به عمل در مکرر تخلفات و سوء سابقه که ییهاشرکت -9ماده 

 ،کارگروه اعضایو  باشندمی خارج نامهاین آئین قالب در بررسی شمول از ،(و ... بیمه مالیات، ها،حمایت

 تیاراخ در اند،کرده خودداری تعهدات و قانونی تکالیف انجام از آنها با تعامل در که را ییهاشرکت مشخصات

 .دهندمی قرار کارگروه

 دارای یهاشرکت مالی سابقه مالی، نهادهای سایر از اطالعات اخذ طریق از شکوفایی و نوآوری صندوق: تبصره

 . دهدمی قرار کارگروه اختیار در و استخراج را سابقه سوء

 را الزم هایاستعالم نیز ذیربط مراجع سایر از تواندمی کارگروه دبیرخانه کارگروه، تشخیص صورت در -2 ماده

 الحیتص صاحب و معتمد کارگزاران یا کارگزار از منظور این برای تواندمی کارگروه دبیرخانه. دارد دریافت

 . نماید استفاده

 اد. د خواهد انجام را نهایی گیریتصمیم و بررسی کارگروه ، دبیرخانههاشرکت اعتراض صورت در -3 ماده

 و مالی هیالتتس) باشند داشته خود تعهدات به عمل در مکرر تخلفات که بنیاندانش یهاشرکت تاییدیه -4 ماده

 . شودمی لغو ،(هاحمایت

 

 ها و موسسات متقاضیارزیابی مالکیت شرکتشیوه (: 3) پیوست

 

فهرست این پیوست، همچنین های دولتی، و نیز موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در شرکت -9ماده 

های دولتی، و نیز موسسات و شرکت ( درصد از مالکیت آنها متعلق به51ها و موسساتی که بیش از )شرکت

 های این قانون نیستند.نهادهای عمومی غیردولتی در فهرست این پیوست باشند، مشمول حمایت

فاد ماده های خصوصی و تعاونی و با توجه به مبا عنایت به رویکرد کلی قانون مبنی بر حمایت از شرکت -تبصره

ها (؛ شرکت1393مصوب سال ) ( قانون اساسی11های کلی اصل )قانون اصالح موادی از قانون اجرای سیاست( 3)

سی مدیریتی )سهم در هیات مدیره( غیر مستقیم سهام و کر و( درصد مالکیت مستقیم 11و موسساتی که حداقل )

اکمیتی های حغیرمستقیم از سوی مجموعه یاها بصورت مستقیم آنها متعلق است به اشخاص حقوقی که مدیر آن

نامه، معافیت مالیاتی تعلق نخواهد گرفت و بصورت شود، در صورت احراز همه معیارهای آئین و دولتی تعیین

 شوند.تایید می« 1ا نوع نوپ»یا « 1تولیدی نوع »های شرکت
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 باشد: غیردولتی به شرح زیر می مؤسسات عمومی و نهادها بر اساس قوانین موجود، فهرست

ها درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری 51های تابعه آنان مادام که بیش از ها و شرکتشهرداری – 1

بنیاد شهید انقالب  - 5 کمیته امداد امام - 1 هالل احمر - 3 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی - 1باشد. 

سازمان تبلیغات  - 9 خرداد 15بنیاد  - 7 کمیته ملی المپیک ایران - 7 بنیاد مسکن انقالب اسالمی - 6 اسالمی

 - 11 های ورزشی آماتوری جمهوری اسالمی ایرانفدراسیون – 11سازمان تأمین اجتماعی  - 11 اسالمی

شورای هماهنگی تبلیغات  -13 جهاد نصر، جهاد استقالل و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی هایمؤسسه

 جویی ارزی در معالجه بیمارانهیات امنای صرفه -15 قم(اهلل مرعشی نجفی )کتابخانه حضرت آیت-11 اسالمی

ندوق بیمه اجتماعی ص -19 آموزیسازمان دانش -17 بنیاد امور بیماریهای خاص -17 جهاد دانشگاهی -16

صندوق  -11صندوق نوآوری و شکوفایی  -11 های بدنیصندوق تأمین خسارت -11 روستاییان و عشایر

 کارآفرینی امید.

 غیردولتی عبارتند از:  مؤسسات عمومی و قوانین مرتبط با تعیین نهادها

 و نهادها فهرست قانون به( 11) و( 11) بندهای الحاق دولتی؛ قانون غیر عمومی مؤسسات و نهادها فهرست قانون 

صوب م دولتی غیر عمومی موسسات و نهادها فهرست قانون به بند دو الحاق دولتی؛ قانون غیر عمومی مؤسسات

 غیردولتی؛ قانون عمومی موسسات و نهادها فهرست قانون فهرست به دانشگاهی جهاد الحاق ؛ قانون19/11/73

 ؛1373 مصوب دولتی غیر عمومی مؤسسات و نهادها فهرست قانون فهرست به خاص بیماریهای امور بنیاد الحاق

 جمهوری آموزی دانش سازمان الحاق قانون؛ 1377جویی ارزی در معالجه بیماران مصوب قانون هیات امنای صرفه

 صندوق الحاق ؛ قانون1373 مصوب غیردولتی عمومی مؤسسات و نهادها فهرست قانون فهرست به ایران اسالمی

 سال هبودج قانون واحده غیردولتی؛ ماده عمومی مؤسسات و نهادها فهرست به عشایر و روستاییان اجتماعی بیمه

 کل کشور. 1396کل کشور و قانون بودجه سال  1391، قانون بودجه سال 91
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 بنيانخالصه آیين نامه ارزیابی و تشخيص شرکت ها و موسسات دانش
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 بنيانهاي دانشفهرست ارزیابان شرکت

 بنیان و تذکرات الزمهای دانشفهرست ارزیابان شرکت

 

رساند، بنیان میو مؤسسات دانش هاشرکتاز مزایای قانون حمایت از  استفادهمتقاضی  هایشرکتبه اطالع عموم 

ارت بر بنیان و نظدانش هایشرکتتشخیص صالحیت کارگروه ارزیابی و  رخانهیدبارزیابان مجاز که از سوی 

 ارزیاب به سامانه هایشرکتروز باشند. برای مشاهده فهرست بهتایید شدند، به شرح زیر میاجرا 

Daneshbonyan.ir .مراجعه نمایید 

 شماره تماس نام ارزیاب مالی سرارزیاب )ها( نام استان نام مدیرعامل نام کارگزاری شماره

 تهران طباطبایی شرکت راهبر سیستم دانش 9

 یدمرتضیسسیدعلی  سید علیرضا طباطبایی

  مهدی حسن زاده 12166561727

 حامد سمیر کرم محمد صادق صادقی

 تهران کامران وفایی توسعه فناوری دیباگران خاورمیانه 2
 خسرو کامرانی کامران وفایی

12177491656 
 تهمینه ناصری حامد عرب سرخی

3 
شرکت پیشبران خدمات فناوری 

 یاسان
 کرمانشاه زینب پورطهماسبی

 18331131 سمیه شاه حسینی محسن آزادی

 مارالیطاهره  زینب پورطهماسبی 466داخلی 

4 

شرکت مدیریت دانش محور 

پروژه های اقتصادی اندیشه پویا 

 )مدپا(

 12141965 سمیه واثقی محمود ولی پور تهران ولی پور

5 
شرکت ارزیابان فناوری ظهور 

 امیرکبیر
 تهران سلیمی

 سعید سلیمی

 12186113862 
 یاسر شادان

 حامد شیخ ویسی

 بیابوطالسید علیرضا میر 

6 
شرکت مشاوران نیک پندار 

 شریف
 مجید حقیقی قزوین حقیقی

 محبوبه پورقلمبر

12833651511 

 ابوذر امیدی

 رضا براری

 مهدی صفاری

 کیهان فالح

7 
شرکت کارآفرینی و فناوری 

 ایران )کفا(

سادات حیات 

 شاهی
 تهران

 سیروس مهدی قلی پور سامان یاری
12166555834 

 کریم برزگری موالن محمد کالهی

 منتظری شرکت نوین فن سنجش آویسا 8

 تهران

 

 

 حسین احمد آبادی علی برادران گورانی

12166121378 
 ندا وکیلی پریسا امینی شریفی

 سعید بخشی نیما رحیمیان

  مریم مهرابی

 تهران متقیانجناب آقای  شرکت بوم رنگ هم آرا 1

 میثم شیخلر

 سید وحید عمرانی
12188398543 

 
 مجتبی شریفی شیفته

 محمدرضا معصومی
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 بنيانهاي دانشفهرست ارزیابان شرکت

 تهران شفیعی شرکت آتیه پردازان ظهور شریف 91

 علی اکبر احمدی

 الرضا ابوچناریموسی 12166925763 

 سجاد قناعتیان

99 
شرکت درایت ورزان نوین کویر 

 یزد
 یزد سروی

 وحیده زائرالحسینی امین جلیلی
13537264148 

 سید مسعود سروی امیرمحمد خانی

 اصفهان دانش شرکت سنجش و دانش آیریک 92

 مصطفی دانش اعظم دانش

13133931395 
 مریم زمان وزیری داود شریفی دولت آبادی

 محمد شریفی
 مژده توالیی

 آیدین جافری

93 
تعامالت راهبردی و توسعه 

 فناوری
 فارس پورمند

 محمدمهدی رجا
 وحید جعفریان

17136351171 
 علی دقت

 مهدی یزدانی
 لیال زراسوندی

 رامین فرزین راد

 مجید فرمانی پگا عسکری غالمزاده قم باباخان صندوق پژوهش و فناوری کریمه 94
12532414147 

 117داخلی 

95 
پردازان بهینه امید خلیج داده 

 فارس
 داریوش جعفری بوشهر مزارعی

 فاطمه زارعی
17733344332 

 مصیب بهیان نژاد

 11732252219 نفیسه حزینی علی رحیمی گلستان حسینی شرکت کیفیت سازان سبز 96

 17633334617 زادهسعید دمی عبدالحسین توانگری هرمزگان توانگری سنجش دانش صنعت جنوب 97

 تهران عسکری توان پیشرو صنعت آوید 98
 مجید عسکری

 12122362511 
 ایمان محمدی

 خراسان رضوی عابدی تجارت آرام طلوع شرق مشهد 91
 رضا رضوانی

 15136629812 سمیه تنهایی
 رضا عابدی

 14133364161 نیاحسینیمیرعلی اکبر   آذربایجان شرقی مدنی آرتا فناوران سهند آزادمهر 21

 12332311293 خلیل راحتی حمید علیمحمدی سمنان علیمحمدی ایده پردازان پیشرو مارلیک 29

 تهران تاکی توسعه کسب و کار سرآمد الماس 22
 پیمان تاکی

 12177197899 اسماعیل میرزایی
 عادل عبادی

 تهران کیوانفرد گیتی سپند خرم 23

 حسینی تبارمریم  محسن صدری

  کیارش ملکی 12166981825

 فاطمه غالمی سیانی ولی اله پناهی زاده

 خراسان رضوی وحیدی کاویان صنعت بارثاوا 24
 مجید ارژنگی 

15138715993 
 رضا رستمی 

25 
توسعه تجارت مدیران تعالی 

 منطقه آزاد انزلی
 اکبر یومی بهمن شریف زاده گیالن قلیچی

11333261146 

11333261147 

 13433228495 محمدرضا امیرزاده سید مرتضی علوی کرمان نجف آبادی پور ترددگستر کرمان 26



 
 

 

 

 

  

و بنیان اه و موسسات دانشاقنون حمايت از شرکت -

 اه و اختراعاتنوآوری  سازی ی تجار

 اجرائی قوانین  انهمینآئ  -
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 ها و اختراعاتسازي نوآوريبنيان و تجاريها و مؤسسات دانشقانون حمایت از شرکت

 قانون

 ها و اختراعاتسازی نوآوریبنیان و تجاریها و مؤسسات دانشقانون حمایت از شرکت
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 ها و اختراعاتسازي نوآوريبنيان و تجاريها و مؤسسات دانشقانون حمایت از شرکت

 قانون
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 ها و اختراعاتسازي نوآوريبنيان و تجاريها و مؤسسات دانشقانون حمایت از شرکت

 قانون
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 ها و اختراعاتسازي نوآوريبنيان و تجاريها و مؤسسات دانشقانون حمایت از شرکت

 قانون
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 ها و اختراعاتسازي نوآوريبنيان و تجاريها و مؤسسات دانشقانون حمایت از شرکت

 قانون
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 ها و اختراعاتسازي نوآوريبنيان و تجاريها و مؤسسات دانشقانون حمایت از شرکت

 قانون
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 ها و اختراعاتسازي نوآوريبنيان و تجاريها و مؤسسات دانشقانون حمایت از شرکت

 قانون
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 ها و اختراعاتسازي نوآوريبنيان و تجاريها و مؤسسات دانشقانون حمایت از شرکتاصالحيه 

 قانون
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 ها و اختراعاتسازي نوآوريبنيان و تجاريها و مؤسسات دانشقانون حمایت از شرکتاصالحيه 

 قانون
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 ها و اختراعاتسازي نوآوريبنيان و تجاريها و مؤسسات دانشقانون حمایت از شرکتاصالحيه 

 قانون

 

 

 

 

 

  



 

55 

 

 ها و اختراعاتسازي نوآوريبنيان و تجاريها و مؤسسات دانشقانون حمایت از شرکتنامه اجرایی آئين

 قانون

 بنیاندانشها و موسسات نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتآیین
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 ها و اختراعاتسازي نوآوريبنيان و تجاريها و مؤسسات دانشقانون حمایت از شرکتنامه اجرایی آئين

 قانون
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 ها و اختراعاتسازي نوآوريبنيان و تجاريها و مؤسسات دانشقانون حمایت از شرکتنامه اجرایی آئين

 قانون
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 ها و اختراعاتسازي نوآوريبنيان و تجاريها و مؤسسات دانشقانون حمایت از شرکتنامه اجرایی آئين

 قانون
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 ها و اختراعاتسازي نوآوريبنيان و تجاريها و مؤسسات دانشقانون حمایت از شرکتنامه اجرایی آئين

 قانون
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 ها و اختراعاتسازي نوآوريبنيان و تجاريها و مؤسسات دانشقانون حمایت از شرکتنامه اجرایی آئين

 قانون

 



 

61 

 

 ها و اختراعاتسازي نوآوريبنيان و تجاريها و مؤسسات دانشقانون حمایت از شرکتنامه اجرایی آئين

 قانون
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 اختراعاتها و سازي نوآوريبنيان و تجاريها و مؤسسات دانشقانون حمایت از شرکتنامه اجرایی اصالح آئين

 قانون
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 اختراعاتها و سازي نوآوريبنيان و تجاريها و مؤسسات دانشقانون حمایت از شرکتنامه اجرایی اصالح آئين

 قانون
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 ها و اختراعاتسازي نوآوريبنيان و تجاريها و مؤسسات دانشقانون حمایت از شرکتنامه اجرایی اصالح آئين
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 ها و اختراعاتسازي نوآوريبنيان و تجاريها و مؤسسات دانشقانون حمایت از شرکتنامه اجرایی اصالح آئين
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 ها و اختراعاتسازي نوآوريبنيان و تجاريها و مؤسسات دانشقانون حمایت از شرکتنامه اجرایی اصالح آئين
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 ها و اختراعاتسازي نوآوريبنيان و تجاريها و مؤسسات دانشقانون حمایت از شرکتنامه اجرایی اصالح آئين
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 ها و اختراعاتسازي نوآوريبنيان و تجاريها و مؤسسات دانشقانون حمایت از شرکتنامه اجرایی اصالح آئين
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 بنيانهاي دانشضوابط استقرار واحدهاي صنایع پيشرفته و فعاليت

 بنیانهای دانشضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیت
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 بنيانهاي دانشضوابط استقرار واحدهاي صنایع پيشرفته و فعاليت

 



 

71 

 

 بنيانهاي دانشضوابط استقرار واحدهاي صنایع پيشرفته و فعاليت
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 بنيانهاي دانشضوابط استقرار واحدهاي صنایع پيشرفته و فعاليت
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 بنيان در اماکن مسکونیهاي دانشابالغيه شهرداري تهران مبنی بر استقرار شرکت

 بنیان در اماکن مسکونیهای دانشابالغیه شهرداری تهران مبنی بر استقرار شرکت



 

 
 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالیاتی ، گمرکی و  اهیاهی اجرایی معافيتدستورالعمل

 ایبیمه

اه و حمايت از شرکتانهم اجرائی اقنون آنیی 22دستورالعمل اجرائی ماده  -

 اه و اختراعاتنوآوری  سازی ی تجاربنیان و موسسات دانش

بنیان و اه و موسسات دانششرکت اقنون حمايت از 9انهم اجرایی ماده آنیی -

 اه و اختراعاتنوآوری  سازی ی تجار

 انهم اعطای معافيت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض شیوه -

اهی سازمان اتمین اجتماعی ردباره معافيت شرکت 22/21ابالغ بخشناهم  -

 بنیان از رپداخت حق بیمه قرارداداهدانش
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 آیين نامه اجرایی قانون 00بخشنامه مالياتی دستورالعمل اجرایی ماده 

 بخشنامه

  
 م سایر 91 116

  

 مخاطبین/ ذینفعان
 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 اداره کل امور مالیاتی استان..

 موضوع

 اهشرکتنامه اجرایی قانون حمایت از آیین 22دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 

 5/8/9381و اختراعات مصوب  هانوآوریسازی بنیان و تجاریو مؤسسات دانش

 مجلس شورای اسالمی

و  هاشرکتاجرایی قانون حمایت از  نامهآیین 11موضوع ماده  11/11/1391مورخ  173195/11به پیوسات دساتورالعمل شماره   

مجلس شااورای اسااالمی، برای اجرا ابالغ   5/7/1379و اختراعات مصااوب  هانوآوریسااازی بنیان و تجاریمؤسااسااات دانش 

 گردد:می

ن بنیادانشو مؤسسات  هاشـرکت مشامول مالیات   صـرفا  درآمد دساتورالعمل اجرایی پیوسات،    1ماده  موجببهنظر به اینکه 

ر حوزه بنیان ددانش سازی و تولید محصوالت و خدماتتحقیق و توسـعه، تجاری  هایفعالیتقراردادها و از  ناشـی 

 و مؤسااسااات  هاشاارکتتوسااط همان  ،مربوط افزارهاینرمتولید در  ویژهفراوان به افزودهارزشهای برتر و با فناوری

قانون  115بنیان از مالیات موضوع ماده ساال پس از تاریخ صادور مجوز برای هر شرکت یا مؤسسه دانش   15به مدت  بنیاندانش

 قیاشخاص حقینامه اجرایی مربوط معاف هساتند،لذا درآمد مشامول مالیات   رعایت ساایر مقررات آیین با  مساتقیم  هایمالیات

پردازند و نیز درآمد حقوق کارکنان شااااغل در بنیان موضاااوع دساااتورالعمل مزبور به فعالیت میدانش هایفعالیتکه در حوزه 

 نخواهند بود. موردنظراتی ، مشمول برخورداری از معافیت مالیبنیانیا مؤسسه دانش هاشرکت

های در رساایدگی که یموارددسااتورالعمل مزبور، مقتضاای اساات ادارات امور مالیاتی در  9( ماده 1در ضامن در اجرای تبصااره) 

و مؤسااسااات مذکور در برخورداری از معافیت   هاشاارکتخود به موارد کتمان اطالعات یا ارائه اطالعات ناصااحیح از سااوی  

برخورد نمایند ضااامن اقدام طبق مقررات قانونی مربوط، موارد را ظرف یک هفته به دادساااتانی انتظامی مالیاتی  موردنظرمالیاتی 

اعالم تا از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی مراتب حداکثر ظرف یااااک ماااااه به دبیرخانه شورا یا صندوق گزارش گردد.الزم به  

و  هاشرکتقانون حمایت از  9اجرایی ماده  نامهآییناین سازمان موضوع  11/5/91مورخ  9113/111ذکر است، بخشنامه شماره 

 باشد و به قوت خود باقی است.و اختراعات، مستقل از این دستورالعمل می هانوآوریسازی بنیان و تجاریمؤسسات دانش

 علی عسکری
 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

: مطابق اجراتااااریاااخ  

 دستورالعمل

مرجع ناااظر: دادساااتااانی انتظااامی   : مطابق دستورالعملاجرامدت 

 مالیاتی

 نحوه ابالغ:فیزیکی/ سیستمی

 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و ییگیری نمایید. 39913531ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن  هرگونهلطفاً 

         

 

 /ص11371/111شماره :

 16/11/1391اترخی :

 داردویپست:
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 آیين نامه اجرایی قانون 00دستورالعمل اجرایی ماده 
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 آیين نامه اجرایی قانون 00دستورالعمل اجرایی ماده 
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 آیين نامه اجرایی قانون 00دستورالعمل اجرایی ماده 
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 آیين نامه اجرایی قانون 00دستورالعمل اجرایی ماده 
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 بنيانموسسات دانشها و ( قانون حمایت از شرکت1نامه اجرایی ماده )آیين

 

 بخشنامه
  

 م سایر 91 111

  

 مخاطبین/ ذینفعان
 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 اداره کل امور مالیاتی استان..

 بنیانو مؤسسات دانش هاشرکت( قانون حمایت از 1اجرایی ماده) نامهآیین موضوع

محترم وزیران در خصااوص اصااالح هیأت  17/11/91هاااا مورخ 16513/ت111956شااماره  نامهتصااویببه پیوساات  

و اختراعات موضااوع  هانوآوری سااازیتجاریبنیان و و مؤسااسااات دانش هاشاارکتنامه اجرایی قانون حمایت از آیین

آن،  17ک تبصااره به ماده هیأت محترم وزیران و الحاق ی 11/7/91هاااا مورخ 16513/ت111611شاماره   نامهتصاویب 

 گردد:ابالغ می

قانون برنامه چهارم توسااعه اقتصااادی، اجتماعی،   17نامه اجرایی ماده صاادرالذکر، آیین نامهتصااویب 11بند  موجببه

هیأت محترم  11/5/71هااااا مورخ 31763/ت17619شااماره  نامهتصااویبفرهنگی جمهوری اسااالمی ایران موضااوع  

 9، معافیت ماده بیترتنیابهقانون مذکور تنفیذ گردید. که  9مقررات اجرایی ماده  عنوانبهوزیران)تصاااویر پیوسااات(  

 است: اعمالقابلبه شرح زیر  ادشدهیقانون 

 و هانوآوریسازی بنیان و تجاریو مؤسسات دانش هاشارکت اجرایی قانون حمایت از  نامهآیین 17در اجرای ماده  -9

ــی( اختراعات و تبصاااره الحاقی آن،واحدهای فناوری ــی و فناوری و مهندس علم و  هایپارکمساااتقر در )پژوهش

 تبه فعالیهای محوله شاااوند و در جهت انجام مأموریتعلوم،تحقیقات و فناوری ایجاد می فناوری که با مجوز وزارت

اوری علم و فن هایپارکصرفاً در مذکور در مجوز که هایفعالیتنسبت به درآمدهای حاصل از ،اشاتغال دارند 

ــط مدیریت)رئیس(   از ابدییمتحقق  ــدور مجوز توس ( قانون 13معافیت مالیاتی موضاااوع ماده) پارک ازتاریخ ص

 نامهآیینبعدی آن با رعایت سااایر مقررات  یهاهیاصااالحو  1371چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صاانعتی مصااوب 

 چهارم توسعه برخوردار خواهند بود. سالهپنجقانون برنامه  17اجرایی ماده 

و  هانوآوری ساااازیتجارینیان و بو مؤساااساااات دانش هاشااارکتشااادن قانون حمایت از  االجراالزمبا توجه به  -2

در روزنامه رساامی 17/9/1379مورخ  19159مجلس شااورای اسااالمی که طی شااماره   5/7/1379اختراعات مصااوب 

احدهای چهارم توسعه، و سااله پنجقانون برنامه  17جمهوری اساالمی ایران منتشار شاده اسات،در اجرای مقررات ماده     

علم و فناوری که مجوز خود را از تاریخ  هایپارکسااای)اعم از دولتی و خصاااوصااای(در  پژوهش و فنااوری و مهند 

ات و مؤسس هاشرکتشادن قانون حمایت از   االجراالزمشادن قانون برنامه پنجسااله چهارم توساعه تا تاریخ     االجراالزم

 116در اجرای ماده  هاآن( دریافت نموده باشااند،معافیت 1/11/79و اختراعات) هانوآوری سااازیتجاریبنیان و دانش

خواهد بود و مقررات موضوع این بخشنامه  اعمالقابلمستقیم تا پایان دوره مربوط با رعایت مقررات  هایمالیاتقانون 

و مؤساساات    هاشارکت ن حمایت از صارفاً در خصاوص واحدهای فناوری که مجوز الزم را پس از اجرایی شادن قانو   

. بدیهی اسااات چنانچه باشااادمی، نافذ اندنموده( دریافت 1/11/79و اختراعات) هانوآوری ساااازیتجاریبنیان و دانش

 /ص9113/111 شماره :

 11/15/1391 اترخی :

 داردویپست:
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 بنيانموسسات دانشها و ( قانون حمایت از شرکت1نامه اجرایی ماده )آیين

یت مالک درصدپنجاهو مؤسساتی که بیش از  هاشارکت ی دولتی، مؤساساات و نهادهای عمومی غیردولتی و   هاشارکت 

و  علم هایپارکاساات، مجوز فعالیت در  غیردولتی نهادهای عمومیی دولتی، مؤسااسااات و هاشاارکتمتعلق به  هاآن

و  هانوآوریسازی بنیان و تجاریو مؤسسات دانش هاشرکتشدن قانون حمایت از  االجراالزمفناوری را بعد از تاریخ 

 ( دریافت نموده باشند، مشمول معافیت موضوع این قانون نخواهند بود.1/11/79اختراعات)

پژوهشاای، فناوری و مهندساای مندرج در مجوز واحدهای   هایفعالیتمعافیت قانونی مذکور صاارفاً در خصااوص   -3

بنیان و و مؤساااساااات دانش هاشااارکتقانون حمایت از  9علم و فناوری موضاااوع ماده  هایپارکفناوری مساااتقر در 

 یهاشاارکتخارج از پارک علم و فناوری و همچنین سااایر  هایفعالیتاساات و به  اجراقابل هانوآوریسااازی تجاری

 تولیدی و صنعتی تسری ندارد.

علم و فناوری، از تاریخ انتقال مشاامول برخورداری از  هایپارکدر صااورت انتقال واحدهای فناوری به خارج از  -4

 معافیت موضوع این ماده نخواهند بود.

پنجم توساعه، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی موجب  قانون برنامه  119ماده  1در اجرای تبصاره   -5

 عدم برخورداری از معافیت مالیاتی در سال مربوط خواهد شد.

و اختراعات و ماده  هانوآوریسازی بنیان و تجاریو مؤسسات دانش هاشرکتقانون حمایت از  11در اجرای ماده  -6

ه بر چنانچ شااوندمیاین قانون برخوردار  هایحمایتاجرایی آن،کلیه اشااخاص)حقیقی یا حقوقی( که از  نامهآیین 31

یا موردی دبیرخانه شااورا یا صااندوق با کتمان اطالعات یا   ایدورهیا نظارت  ربطذیاساااس گزارش دسااتگاه اجرایی  

ها و تسهیالت اعطاء شده بر طبق این قانون را ها برخوردار شده باشند یا حمایتارائه اطالعات ناصاحیح از این حمایت 

برای مقاصاد دیگری مصارف نموده باشاند، با تشاخیص دبیرخانه شاورا یا صندوق مذکور،ضمن محرومیت از استفاده      

های قانون،با ارجاع به مراجع قانونی ذیصااالح،عالوه بر پرداخت اصاال مالیات متعلق مشاامول جریمه  مجدد از حمایت

خواهند بود که مالیات و جریمه مذکور بدون رعایت مرور زمان مالیاتی  اعطاشااادهن معاافیات مالیاتی   نقادی برابر میزا 

 مستقیم قابل مطالبه خواهد بود. هایمالیاتقانون  157و  156موضوع مواد 

 علی عسکری 
 رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

: مطابق اجراتاااااااریااااااخ  

 دستورالعمل

مرجع ناظر: دادسااتانی انتظامی  دستورالعمل: مطابق اجرامدت 

 مالیاتی

 نحوه ابالغ:فیزیکی/ سیستمی

 با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید. 39913531ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن  هرگونهلطفاً 
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 قانون  1و ماده  1ياتی موضوع ماده لهاي اصلی بين معافيت ماتفاوت

 قانون 1و ماده  3یاتی موضوع ماده لهای اصلی بین معافیت ماتفاوت
 

توانند می هاشرکتمورد معافیت وجود دارد که  19( اظهارنامه مالیاتی، 6بر اساس قوانین موجود، در جدول شماره )

 و موسسات هاشرکتمربوط به قانون حمایت از  هایمعافیتها تقاضا دهند. برای همه یا برخی از این معافیت زمانهم

 ( اظهارنامه مالیاتی عبارت است از:6بنیان مندرج در جدول شماره )دانش

 بنیان(دانش هایشرکتقانون حمایت از  3بنیان )بخش الف ماده دانش هایشرکتاظهارنامه:  6جدول  15ردیف  -الف

 9علمی و فناوری )ماده  هایپارکاظهارنامه: واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی واقع در  6جدول  16ردیف  -ب

 بنیان(دانش هایشرکتقانون حمایت از 

 :زیر است قراربهو فرآیندهای اجرایی آن  الذکرفوقهای اصلی بین دو نوع معافیت تفاوت

 توضیحات معافیت مالیاتی

 قانون 3معافیت مالیاتی موضوع ماده 

بنیان مورد تایید کارگروه ارزیابی و تشخیص دانش هایشرکتبرای  -1

 .باشدمیبنیان و موسسات دانش هاشرکتصالحیت 

 سال از زمان تایید شرکت اعمال خواهد شد. 15به مدت  -1

اجرایی قانون و  نامهآیین 11ی آن در دستورالعمل ماده مقررات اجرای -3

ابالغ شده  16/11/1391/ص مورخ 11371/111 طی بخشنامه شماره 

 است.

 شماره بر اساس بخشنامه 1393برای سال مالی  -1

 .شودمیاقدام  91/17/11 مورخ 111/91/71

 قانون 1معافیت مالیاتی موضوع ماده 

برای واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک علم و  -1

 باشد.میهای فناوری و شهرکفناوری 

سال از تاریخ صدور مجوز توسط رئیس پارک علم و  11به مدت  -1

 .شودمیاعمال  ربطذیاداره کل مالیاتی فناوری با تعامل با 

/ص 111/9113 مقررات اجرایی آن در بخشنامه شماره -3

 ابالغ شده است. 91/15/11 مورخ

و مهندسی از معافیت  کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی، فناوری -1

 باشند.مالیات بر حقوق با تائید مدیریت پارک برخوردار می

بنیان مطابق دانش هایفعالیت( قانون نسبت به درآمد ناشی از 3شایان ذکر است که اعمال معافیت موضوع ماده ) 

( قانون در خصوص 9مصادیق ذکر شده در فهرست ارسالی از سوی کارگروه، مانع از اعمال معافیت موضوع ماده )

علم و فناوری از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت )رئیس(  هایپارکواحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در 

یابد علم و فناوری تحقق می هایپارکدر  ور در مجوز که صرفاًمذک هایفعالیتپارک و نسبت به درآمدهای حاصل از 

 د.نخواهد بو
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 دستورالعمل تسليم اظهارنامه مالياتی در موعد مقرر 

 

 

 

 دستورالعمل

  

 س پنجمقانون برنامه  119ماده  1تبصره  91 513

  

مخاطبین/  

 ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

 ادارات کل امور مالیاتی...

تی معافیت مالیا هرگونهتسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از  موضوع 

 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران( 119ماده  1)تبصره  است

( قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، تسلیم اظهارنامه 119( ماده)1در اجرای حکم تبصره )

اصی که ، لذا کلیه اشخباشدمیمعافیت مالیاتی  هرگونهمالیاتی در موعد مقرر قانونی شرط برخورداری از 

ت به تسلیم ، چنانچه نسبباشندمیمستقیم ملزم به تسلیم اظهارنامه مالیاتی  هایمالیاتطبق مقررات قانون 

اجرای قانون برنامه پنجم( در موعد مقرر قانونی  هایسال) 1391لغایت  1391اظهارنامه مالیاتی سنوات 

ه صاحبان مشاغل وسایل نقلی استثنایبهمقرر قانونی ) هایمعافیتاقدام ننمایند، مشمول برخورداری از 

( نخواهند بود. مقررات مذکور شامل مؤدیانی که 91قانون بودجه سال  77عمومی موضوع جزء )پ( بند 

کشاورزی و  هایفعالیتمانند درآمد اشخاص حقیقی بابت  باشندمیمکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی ن

 .باشدمیدرآمد حقوق کارکنان ن

  
 عسکری یعل

 سازمان امور مالیاتی کشور کلرئیس
  

 1391 هایسال: عملکرد اجرامدت  1391:از ابتدای عملکرد سال اجراتاریخ 

 1391لغایت 
نحوه ابالغ:  مرجع ناظر : دادستانی انتظامی مالیاتی

 فیزیکی/سیستمی

 با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید. 33967175را از طریق شماره تلفن  و توضیحابهام  هرگونهلطفاً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5957/111شماره :

 13/13/1391اترخی :

 ویپست:
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 هاي علم و فناوريمصوبه معافيت ماليات بر حقوق کارکنان شاغل در پارک
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 معافيت گمرکی، سود بازرگانی و عوارضراهنماي اعطاي 

 تعالیباسمه
 

 اعطای معافیت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض  راهنمای

 بنیانو موسسات دانش هاشرکتبه 
 

 
 یراستا در یبازرگان سود و یگمرک حقوق عوارض، تیمعاف از استفاده جهت انیبن دانش موسسات و ها شرکت

 :ندینما توجه ریز نکات به است الزم خود، انیبن دانش هایتیفعال

 
 موسسات و هاشرکت از تیحما قانون ییاجرا نامه نییآ 11 ماده موضوع ییاجرا دستورالعمل 1 ماده براساس

 هاتیافمع نیا است، دهیرس ییدارا و یاقتصاد امور و یفناور و قاتیتحق علوم، یوزرا یامضا به که ان،یبندانش

 یبرا رانیا گمرک صیتشخ به که است ییکاال یتجار یکاال از منظور. شودیم یتجار ریغ یکاالها شامل تنها

( یبند تهبس و کیتفک ،یدیتول از اعم) اتیعمل انجام از پس ای شکل همان به که نیا از اعم گردد، یم وارد فروش

 به و دهش وارد یینها محصول در استفاده هدف با که ییکاالها و قطعات مواد، گر،ید عبارت به. برسد فروش به

 .باشند ینم ها تیمعاف نیا مشمول رسند، یم فروش

 
 :از است عبارت اعطا قابل یهاتیمعاف انواع الذکرفوق دستورالعمل به توجه با نیبنابرا

 
 معکوس یمهندس یبرا انیبن دانش یکاال -1

 لوتیپا و هیاول نمونه حد تا انیبندانش یکاال ساخت یبرا قطعات و کاال -1

 تیفیک کنترل و تست ،یشگاهیآزما زاتیتجه -3

 انیبندانش یکاالها یبرا دیتول خط آالت نیماش -1

 

 گمرک صیتشخ به چنانچه زین موارد ریسا در. است یالزام سفارش ثبت د،یتول خط آالتنیماش واردات یبرا  

 .ردیگ صورت سفارش ثبت است بهتر( دالر 5111 از شیب مثال طور به) باشد باال یواردات یکاال ارزش مربوطه،

 

 ،یبردار هرهب پروانه س،یتاس جواز یدارا انیبن دانش شرکت و باشد دیتول خط آالت نیماش ،یواردات یکاال اگر 

 باشد، جارتت و معدن صنعت، وزارت یمجوزها ریسا ای اکتشاف پروانه و ،یصنعت تیفعال یگواه ،ییشناسا کارت

 نیا است ذکر به الزم. دینما رجوع www.behinyab.ir ابی نیبه سامانه به دیبا ها تیمعاف از استفاده یبرا

 .بود خواهند برخوردار زین افزوده ارزش بر اتیمال تیمعاف از سامانه نیا به رجوع با هاشرکت
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 معافيت گمرکی، سود بازرگانی و عوارضراهنماي اعطاي 

 «تیفیک کنترل و ،تستیشگاهیآزما زاتیتجه» مورد دو یبرا یبازرگان سود و یگمرک حقوق عوارض، تیمعاف

 دیولت کشور داخل در آنها مشابه که شود یم اعطا یصورت در «انیبن دانش یکاالها دیتول خط آالت نیماش» و

 .نشود

 و یبررس مورد کارگروه رخانهیدب توسط داخل، ساخت مشابه یکاال وجود عدم مورد در یمتقاض شرکت یادعا

 .گرفت خواهد قرار استعالم

 

 

 

 

 یگمرک هایتیمعاف اخذ یراهنما

 

 انیبندانش موسسات و هاشرکت به عوارض و یبازرگان سود ،یگمرک حقوق تیمعاف یاعطا یراهنما مطالعه -1

 هر رد دیبا ،یبازرگان سود و یگمرک حقوق عوارض، یهاتیمعاف از استفاده یبرا انیبندانش یهاشرکت-1

 یبارگذار و الرم اطالعات لیتکم از بعد و مراجعه  reg.daneshbonyan.ir سامانه به واردات، مورد

 .ندینما ثبت را خود درخواست ازین مورد مستندات

 .ندینما لیتکم را شرکت مخصوص یبازرگان سود و یگمرک عوارض،حقوق یها تیمعاف اکسل یها فرم -3

 ریمد یامضا به و کرده مطالعه دقت به را یبازرگان سود و یگمرک حقوق عوارض، تیمعاف اخذ تعهدنامه-1

 .دیینما یبارگذار سامانه در و و رسانده شرکت رهیمد ئتیه سیرئ ای عامل

 

 کورمذ طیشرا تیرعا صورت در ،یابیارز کارگزاران توسط یمتقاض شرکت مدارک و ها فرم یبررس از پس

 به ها تیمعاف از استفاده یبرا هیاول دییتا ،یبازرگان سود و یگمرک حقوق عوارض، تیمعاف یاعطا یراهنما در

 .دیرس خواهد ها شرکت اطالع

 تجارت واحد پنجره سامانه در اظهارنامه میتنظ زمان در خود، یگمرک اظهارنامه در دیبا یمتقاض شرکت -5

 و یابیارز کارگروه دییتا مورد شرکت نیا که دارد اعالم( یورود حقوق فیتخف)119 فیرد در یفرامرز

 .دباش یم تیمعاف نیا از استفاده یومتقاض بوده انیبن دانش موسسات و ها شرکت تیصالح صیتشخ
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 معافيت گمرکی، سود بازرگانی و عوارضراهنماي اعطاي 

 

 

 

 29/91/12اجرایی قانون؛ مصوب  نامهآیین 22( دستورالعمل اجرایی ماده 4: ماده )9پیوست 

 

، تجهیزات، مواد آالتماشینجهت واردات  سود بازرگانیاعطای معافیت عوارض، حقوق گمرکی،  -4ماده

 افزودهزشاربرتر و با  هایفناوریبنیان در حوزه برای تولید کاالها و خدمات دانش موردنیازاولیه، کاالها و قطعات 

بنیان صادراتی جهت معافیت عوارض صادراتی برای هر شرکت و در هر فراوان و همچنین کاالها و خدمات دانش

 مورد از طریق دبیرخانه شورا به گمرک جمهوری اسالمی ایران اعالم خواهد شد. 

االهای وارداتی موضوع بند )ض( ماده یک قانون امور گمرکی مشمول معافیت موضوع این ماده ک -1تبصره

 . باشدمین

ارج بنیان از خو موسسات دانش هاشرکتبایست راساً توسط کاالهای وارداتی مشمول حکم این ماده، می -1تبصره

 باشد.  واردشدهاز کشور 

 باشد. نمی افزودهارزشن مالیات بر معافیت موضوع این ماده، شامل قانو -3تبصره
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 معافيت گمرکی، سود بازرگانی و عوارضراهنماي اعطاي 

برای  ، سود بازرگانی و عوارضگمرکی حقوق هایمعافیتممنوعیت اعطای : 2پیوست

 کاالهای تجاری
 

 صورتبه، کاالهایی که 11/11/91اجرایی قانون مورخ  نامهآیین 11بر اساس دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 

 باشند: ها نمی، مشمول معافیتشوندمیتجاری وارد 

 

 
 

مجلس شورای اسالمی،  1/9/91)ض( ماده یک قانون امور گمرکی، مصوب  دربندتعریف کاالی تجاری 

 زیر آورده شده است:  صورتبه

 

 
 

 ( قانون امور گمرکی:9بند )ض( ماده )

قانون امور گمرک و قانون مقررات صادرات و واردت، امکان ارائه معافیت گمرکی برای بر اساس  طورکلیبه

 نامهآیین 11دستورالعمل اجرایی موضوع ماده  1ماده  1کاالهای تجاری به هیچ شرکتی وجود ندارد و تبصره 

 نیز بر همین اساس تدوین شده است. « بنیان و...و موسسات دانش هاشرکتحمایت از »اجرایی قانون 

برای  عوارض و بازرگانی سود گمرکی، حقوق هایمعافیتبر اساس مواد قانونی زیر، استفاده از  مثالعنوانبه

 : شودمیکاالهای تجاری، قاچاق محسوب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

اجرایی قانون: کاالهای وارداتی موضوع بند  نامهنییآ 11دستورالعمل اجرایی موضوع ماده  1ماده  1تبصره 

 .باشندینم)ض( ماده یک قانون امور گمرکی مشمول معافیت موضوع این ماده 

 قانون امور گمرکی:  993 ماده

 :شودیم محسوب گمرکی قاچاق زیر موارد

 .شود منتقل دیگری قانون به ( این111ماده ) مقررات رعایت بدون که معافیتی مورد کاالی: ذ
 

  :قانون امور گمرکی 921ماده  

قوانین خاص یا  موجببهاین قانون و کاالهایی که  )119کاالهای موضوع بندهای )ب(، )ث(، )ذ(، )ر( و )ژ( ماده) 

از تاریخ  سال ده اگر قبل از انقضاء ،شوندیماز حقوق ورودی ترخیص با معافیت وزیران  هیأت یهانامهبیتصو

همان شرایط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعی یا وکالتی  ترخیص آن به شخص دیگری که حق استفاده از معافیت با

، پرداخت شودیمگرفته  فرسودگی و استهالک در نظر تناسببهوجوه متعلقه را با کسر مبلغی که  واگذار شود باید

  کند.

 باشد، مستثنی است.  مقررشدهمواردی که طبق مقررات مربوط برای واگذاری نحوه دیگری 

 ورود است.ترخیص مستلزم اخذ مجوزهای  واگذاری کاالی موضوع این ماده قبل از پنج سال از تاریخ :تبصره

 

 

 به کهنیا از اعم گرددیم وارد یا فروش صادر برای ایران گمرک تشخیص به که کاالیی :تجاری کاالی

  .برسد فروش به ،یبندبسته و تفکیک تولیدی، از عملیات اعم انجام از پس یا شکل همان
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کاالهای غیرتجاری ذکر  هایویژگیواردات،  و صادرات مقررات قانون اجرایی نامهآیین 11 در ماده همچنین

 شده است: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

مجلس شورای  4/7/72)مصوب  مقررات صادرات و وارداتقانون اجرایی  نامهنییآ 91ماده 

 اسالمی(: 

 : مالک تجاری بودن کاال  -1

کل یا همان ش گردند، اعم از اینکه بهکاالهایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش، وارد یا صادر می

  .( به فروش برسند، تجاری تلقی خواهند شدیبندبستهپس از انجام عملیات )تولیدی، تفکیک و 

 : گرددموارد زیر تجاری تلقی نمی –تبصره 

ه تواند نمونه تلقی شود، بونه برای بررسی و آزمایش در حدی که میهای تجاری و تولیدی و نمنمونه –الف 

 . تشخیص گمرک ایران

بازرگانی که در  کارت فاقدواحدهای تولیدی  ازیموردن، اجزا و قطعات مربوط ، تجهیزاتآالتنیماش -ب 

 . نمایندمواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت بازرگانی رأساً وارد می

های اجرایی دارای ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت عملیات ورود و صدور کاال توسط دستگاه -پ 

وزارت بازرگانی که برای تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه  بااطالعنیل به اهداف آن دستگاه 

برای عملیات تجاری است  کاال وروددهد تشخیص می یبازرگان وزارتکه شود. در موارد خاصانجام می

 . نمایدضمن توقف جریان، مراتب را به هیأت دولت گزارش می

ماهه درآغازکار با مجوز وزارت  6توسط صادرکنندگان مبتدی برای یک دوره حداکثر  کاال صدور -ت

 .بازرگانی

گ، الوواحدهای تحقیقاتی، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کات ازیموردنوسایل و ملزومات  -ث

ی های فاقد بهای ذاتی، کاالهاهای فنی و نمونهبروشور، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کاال، نقشه

 . پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت بازرگانی ازیموردن
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 (دومدستواردات کاالی مستعمل )چگونگی  -3پیوست

 

 زیر برای واردات کاالی مستعمل وجود دارد:  هایمحدودیتبر اساس قوانین موجود، 
 

 

 

 

 

  

 کاالی ورود چگونگی -قانون مقررات صادرات و واردات اجرایی نامهنییآ 42 ماده

 :مستعمل

 پذیرامکان آن اجرایی نامهآیین و مربوطه قانون چارچوب در سازیراه ازجمله مستعمل خودروهای ورود -1

  .باشدیم

 تأیید هب منوط مربوط مقررات رعایت با تولید خط برای مستعمل آالتنیماش و هادستگاه تجهیزات، ورود -1

 .باشدیم ربطیذ تولیدی وزارتخانه

 وعموض کمیسیون موافقت به منوط مربوط مقررات رعایت با مستعمل کاالهای ورود موارد سایر در-3

 .است نامهنییآ این یک ماده

 هیزاتتج و آالتنیماش یاستثنابه ماده، این موضوع مستعمل کاالهای است موظف ایران گمرک - تبصره

 به خارجی هایسرمایه حمایت و جلب قانون چارچوب در خارجی گذاریسرمایه محل از وارده تولید خط

 گذارییمتق مشابه نو کاالی قیمت مبنای بر را ایران فنی و اقتصادی هایکمک و گذاریسرمایه سازمان تأیید

  .نماید
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 معافيت گمرکی، سود بازرگانی و عوارضراهنماي اعطاي 

 (وارداتی) ورودی کاالی ارزش -4پیوست

 

 موزشآهایی نظیر نصب، بدون در نظر گرفتن هزینه کاالی گمرکی ارزش( قانون امور گمرکی،  11بر اساس ماده )

 : شودمیکارکنان و... محاسبه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ارزش از است عبارت موارد همه در ورودی کاالی گمرکی ارزش  - ( قانون امور گمرکی94ماده )

 تا کاال آن به که هاییهزینه سایر اضافهبه (سیف) ونقلحمل و بیمه هزینه اضافهبه مبدأ در کاال خرید بهای

 تعیین کاال صاحب تسلیمی اسناد سایر یا خرید سیاهه روی از که گیردمی تعلق گمرکی دفتر اولین به ورود

  .است اظهار روز در مرکزی بانک توسط شدهاعالم ارز نرخ برابری اساس بر و شودیم

 شامل باشد، متمایز شدهارائه اسناد در مندرج قیمت از ورودی کاالی گمرکی ارزش چنانچه - 1 تبصره

  :شودینم زیر موارد یا هانهیهز

 ها،اهدستگ مانند کاالهایی مورد در فنی کمک یا نگهداری کردن، سوار کردن، نصب ساختن، هزینه -الف

 هاآن ورود از پس صنعتی تجهیزات و آالتنیماش

 کاال ورود از پس ونقلحمل هزینه  -ب

 ثالث شخص یا فروشنده توسط وارده کاالی خرید مالی تأمین از ناشی متداول سود هزینه -پ

 کاال برای بازاریابی هایفعالیت مانند معامله، انجام طیشرا از خارج خریدار اقدامات هزینه -ت

 وارده کاالی داخلی تولید و تکثیر حق -ث

 ت،دیسک مانند اطالعات حاملین روی یا افزارنرم در شدهضبط هایدستورالعمل و اطالعات هزینه یا ارزش -ج

 .شودمی محاسبه خام حامل ارزش موارد این در رایانه؛ در استفاده برای آن مشابه و فشرده لوح



 

11 

 

 پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور( قانون رفع موانع توليد رقابت11ماده )

 9/2/9314مصوب  پذیر و ارتقای نظام مالی کشور( قانون رفع موانع تولید رقابت38ماده )

 

و تسهیل در تشریفات گمرکی برای  وکارکسبحمایت از تولید داخلی و بهبود فضای  منظوربه -38ماده 

 ی:واحدهای تولید

.... 

خودرو  ایاستثنبه، وسایل برقی غیر برقیاعم از برقی و  خانگیلوازمحقوق ورودی قطعات وارده تلفن همراه،  -چ

بر (CBU) نسبت به حقوق ورودی واردات کاالهای کامل(High Tech)و قطعات خودرو، و صنایع پیشرفته

 .شودمیدرصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله)مونتاژ( کاال در داخل تعیین  اساس

درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله)مونتاژ( کاال در  بر اساسجدول مربوط به میزان تسهیالت  -1تبصره 

ن و ، معدهای صنعتداخل توسط کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان بخش صنعت و بازرگانی، وزارتخانه

 .شودمیتجارت و امور اقتصادی و دارایی )گمرک ایران( تهیه و ابالغ 

 ت:استفاده از تسهیالت موضوع این بند رعایت مفاد ذیل ضروری اس منظوربه -1تبصره 

تعیین درصد ساخت داخل و یا متصل کردن قطعات منفصله )مونتاژ( قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی  -1

معدن و تجارت و اعالم موضوع به گمرک جمهوری  اری معتبر از وزارت صنعت،برددارای پروانه بهره

 اسالمی ایران

مطابقت جدول مربوط به میزان تسهیالت با درصد ساخت و  بر اساساعطای تسهیالت توسط گمرک ایران  -1

 توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت شدهاعالمیا میزان 

ی جهت استفاده در ساخت کاالهای داخلی که به تشخیص اجزاء و قطعات وارده توسط واحدهای تولید -3

( حقوق ورودی متعلقه %11باشد از بیست درصد )وزارت صنعت، معدن و تجارت فاقد ساخت داخل می

 د.باشمعاف می

صنایع غذایی و تبدیلی،  موردنیازهای دامی و تجهیزات و مواد غذایی ورود محصوالت کشاورزی و نهاده -1

یدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی که با سالمت و بهداشت عمومی مواد خوراکی، آشام

اشت، و بهد جهاد کشاورزیهای )وزارتخانه ربطذی هایدستگاهمجوز از  اخذدام، گیاه و انسان مرتبط است با 

ا صادرکننده و ی هایدستگاهگیرد. پزشکی حسب مورد و سازمان ملی استاندارد( انجام می آموزشدرمان و 

مکلفند ظرف مدت حداکثر هفت روز پس از تسلیم مستندات و ارسال نمونه، پاسخ استعالم  استعالم شونده

 د.را به گمرک جمهوری اسالمی ایران ارسال کنن

 شاورزیجهاد کنیازمند زمان بیشتری است حسب مورد به تصویب وزیر  هاآنفهرست کاالهای خاص که بررسی 

رسد و در ابتدای هرسال به گمرک و سازمان ملی استاندارد می آموزش پزشکیشت، درمان و یا وزیر بهدا

 .شودمیجمهوری اسالمی ایران اعالم 
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 پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور( قانون رفع موانع توليد رقابت11ماده )

..... 

آالت خط تولید، به شرح زیر ( قانون امور گمرکی راجع به معافیت حقوق ورودی ماشین119بند)غ( ماده) -ح

 :شودمیاصالح 

آالت خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسالمی واردات ماشین -غ

 .باشدواحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز می موردنیازایران، 
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 تسهيالت فعاالن مجاز اقتصادي
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 تسهيالت فعاالن مجاز اقتصادي
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 تسهيالت فعاالن مجاز اقتصادي
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 تسهيالت فعاالن مجاز اقتصادي
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 تسهيالت فعاالن مجاز اقتصادي
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 تسهيالت فعاالن مجاز اقتصادي
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 تسهيالت فعاالن مجاز اقتصادي
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 قراردادها مهيب حق پرداخت از انيبندانش يهاشرکت تيمعاف درباره یاجتماع نيتام سازمان 30/31 بخشنامه

 قراردادها مهیب حق پرداخت از انیبندانش یهاشرکت تیمعاف
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 قراردادها مهيب حق پرداخت از انيبندانش يهاشرکت تيمعاف درباره یاجتماع نيتام سازمان 30/31 بخشنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ص  فهی وظ نظام التی تسه 
تخ

 افراد یربا  یص 

 فناور و انیبن دانش یاهشرکت رد فعال

 

 یانبن دانشی اهشرکتامرهی رد  -2

 یانبن دانشی اهشرکترپوژه جايگزین خدمت رد  -2

گاهرپوژه  -3  تیاهی دافعی و دول جايگزین خدمت رد دست
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 بنيان و فناورهاي دانشدر شرکت یتخصص فهيوظنظام التيتسه

 بنیان و فناورهای دانشدر شرکت یتخصص فهیوظنظام التیتسه

 

 در فعال یااعض یسرباز التیتسه فناور، و انیبندانش هایشرکت یبرا خالق یانسان یروین نقش و تیاهم به توجه با

 :است یریگیپ حال در صورت سه به انیبندانش هایشرکت

 دفاعی و دولتی هایدستگاهپروژه جایگزین خدمت در  -9

 فه،یوظنظام خدمت انجام عنوانبه توانندیم مصوب یازهایامت کسب و طیشرا احراز صورت در فناور نخبگان 

 .دهند انجام یکشور و یدفاع عیصنا از یکی یبرا را یاپروژه مسلح یروهاین نخبگان مرکز به یمعرف قیطر از

 

 توانندیم مالز یازهایامت کسب و طیشرا احراز صورت در فناور نخبگانبنیان های دانشامریه در شرکت -2

 هایشرکت از یکی در خدمت، مدت طول در( هیامر) مامور عنوانبه  فه،یوظنظام خدمت انجام عنوانبه

 ندینما تیفعال انیبندانش

 

 های دانش بنیانشرکتپروژه جایگزین خدمت در  -3

 از فه،یوظنظام خدمت انجام عنوانبه توانندیم مصوب یازهایامت کسب و طیشرا احراز صورت در فناور نخبگان

 .دهند انجام یکی از شرکت دانش بنیان یبرا را یاپروژه بنیان،دانش شرکت به یمعرف قیطر
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 بنيان و فناورهاي دانشدر شرکت یتخصص فهيوظنظام التيتسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بنیاناهی دانشاه از شرکتساری حمايت

 بنیاناهی دانششرکتو تبادل فناوری  صارداتحمايت از  -2

 راهبردی اهیی فناورخدمات شبکه آزمااگشیهی  -2

ری زمین شهرک -3  اهی صنعتیكاهش آورده نقدی رد واگذا

 یمل  توسعه صندوق التی تسه  ردصد واحد( 1) چهار فی تخف  -1

وسیماامتیاز اضاهف پخش تشویقی )تخفیف( آگهی -5  اهی صدا
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 بنيانهاي دانشحمایت از صادرات و تبادل فناوري شرکت

 
 

 

 بنیاندانش هایشرکتحمایت از صادرات 

 

و  بنیاندانش هایشرکتتوسعه بازار صادراتی محصوالت  باهدف توسعه صادرات و تبادل فناوریکریدور 

اندازی راه توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 1393در سال  هاآنالمللی بین هایهمکاریگسترش 

ایجاد و خلق ثروت برای  منظوربهبرداری قرار گرفت. معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مورد بهره

جامعه از طریق صادرات محصوالت با فناوری باال، اقدام به حمایت از خدمات این کریدور نموده و این امکان را 

 .خدمات تسریع یابد گونهایناز طریق  هاشرکتفراهم نموده است تا صادرات 

بنیان ایجاد و طراحی شده است الت دانشکریدور نظیر یک مجموعه برای حل مشکالت صادرات محصو درواقع

 ایهشرکتبنیان را در مسیر صادرات قرار دهد. خدمات توسعه صادرات از طریق دانش هایشرکتتا بتواند 

گیرد. همچنین در ( صورت میو تبادل فناوری خدماتی متخصص هر حوزه )کارگزاران خدمات توسعه صادرات

های ارایه این خدمات نیز از هزینه عمده فناوری ریاست جمهوری، بخش علمی وبا معاونت  آمدهعملبهتوافق 

و فهرستی از خدمات قابل ارایه توسط کریدور صادرات  هاحمایتطریق منابع معاونت حمایت خواهد شد. میزان 

 :به شرح جدول زیر است
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 بنيانهاي دانشحمایت از صادرات و تبادل فناوري شرکت

 های صادراتحمایت

 یالمللنیبتهیه گزارش تحقیقات بازار  1
المللی های تهیه گزارش تحقیقات بازار بیناز هزینه درصد 71

 گردد.میلیون ریال پرداخت می 511های بازاریابی تا سقف وفعالیت

 سامانه به مراجعه

Bizservices.ir ثبت و 

 درخواست

 یصادرات منتورینگ و مشاوره 1

مشااوره رایگان صاادرات و منتورینگ جهت پیشابرد برنامه صادراتی    

 های زیر:سرفصلطبق 

  المللبینو بازاریابی مشاوره تحقیقات بازار 

 المللی و تبادل فناوریمشاوره حقوقی قراردادهای بین 

 المللیتدوین و ویرایش قراردادهای بین 

 مشاوره صادرات و واردات 

  نقل و انتقال ارزی 

 مشاوره تجارت با کشورهای منتخب 

 صادراتالمللی و فرآیند هایمشاوره بازرگانی بین 

 المللنیب یتجار مکاتبات و مذاکرات اصول مشاوره 

میلیون  11ساعت در سال )حداکثر معادل  11ها تا سقف این مشااوره  

 گیرد.ریال( صورت می

 سامانه به مراجعه

Bizservices.ir ثبت و 

 درخواست

3 
رسانی تبلیغات حمایت از اطالع

 المللیبین

کاتالوگ و بروشور، طراحی و های چاپ درصد از هزینه 71تا  51

میلیون  111المللی تا سقف های بینایجاد سایت و درج تبلیغ در رسانه

 گردد.ریال اعطا می

 سامانه به مراجعه

Bizservices.ir ثبت و 

 درخواست

1 
ها و مجوزهای اخذ گواهینامه

 المللیبین

 خارج هایآزمون انجام سازی،پیاده مشاوره،های درصد از هزینه 71

ها )نظیر گواهی انطباق محصول، گواهینامه صدور و شرکت از

( تا GOST، استاندارد محصول روسیه CEگواهی محصول اروپا 

ها تا های تمدید آندرصد از هزینه 71میلیون ریال و  711سقف 

 گردد.میلیون ریال پرداخت می 311سقف 

 سامانه به مراجعه

Bizservices.ir ثبت و 

 درخواست

5 
 و داروها محصوالت، المللیبین ثبت

 تجاری عالئم

 در تجاری عالمت و داروها محصوالت، ثبتهای درصد از هزینه 71

میلیون ریال برای هر شرکت پرداخت  511تا سقف  کشور خارج

 گردد.می

 سامانه به مراجعه

Bizservices.ir ثبت و 

 درخواست

 ارزیابی آمادگی صادرات 6

 دوریکر خدمات افتیدر جهت خالق و انیبندانش هایشرکت هیکل

 هب ملزم( آموزش و مشاوره از ریغ) یفناور تبادل و صادرات توسعه

 .هستند صادرات یآمادگ یابیارز گذراندن

 تیسا بهمراجعه 
Era.tesc.ir 

7 
های حمایت از حضور در نمایشگاه

 خارجی

برای  ریال میلیون 111 سقف ات غرفه ساخت و اجاره ینههز درصد 71

های خارجی بنیان در نمایشگاههای دانشحضور مستقل شرکت

 گردد.پرداخت می

 سامانه به مراجعه

Bizservices.ir  ثبت و 

 درحضور  یبرا غرفه ساختاجاره و  یهانهیهز از درصد 71 درخواست

 الیر ونیلیم 111 سقف تااز طریق کارگزاران صادراتی  شگاهینما
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 بنيانهاي دانشحمایت از صادرات و تبادل فناوري شرکت

بنیان و های ارسال تجهیزات و محصوالت دانشهزینهدرصد از  71

میلیون ریال یا وام  511های دائمی تا سقف حق عضویت در نمایشگاه

 ماهه 6میلیون ریال با بازپرداخت  1511تا سقف 

7 
های حمایت از پذیرش و اعزام هیات

 تجاری

ه عالوهای خدمات) بلیت، هتل، ویزا، ترنسفر( بهدرصد از هزینه 51

میلیون ریال به ازای هر نفر برای  71کارمزد کارگزار تا سقف 

 های اعزامیهیات

 سامانه به مراجعه

Bizservices.ir  ثبت و 

عالوه کارمزد کارگزار درصد از هزینه هتل و ترنسفر داخلی به 111 درخواست

 میلیون ریال به ازای هر نفر برای هیات های پذیرشی 51تا سقف 

9 
حضور در مناقصات حمایت از 

 المللیبین

های خرید، تکمیل و ارسال اسناد مناقصه تا سقف درصد از هزینه 71

 سامانه به مراجعه میلیون ریال برای دو مناقصه در سال 111

Bizservices.ir  ثبت و 

 درخواست

نامه شرکت در مناقصه توسط درصد از  کارمزد صدور ضمانت 71

میلیون ریال برای دو  111المللی تا سقف بینهای داخلی یا بانک

 مناقصه در سال

 یارانه سود تسهیالت صادراتی 11

های برتر، توانمند و دارای پتانسیل صادراتی در صورت شرکت

دریافت تسهیالت صادراتی یا انتقال فناوری، امکان استفاده از یارانه 

 میلیون ریال را دارند. 61سود تسهیالت تا سقف 

 سامانه به مراجعه

Bizservices.ir  ثبت و 

 درخواست

 صادراتی هایواسطه از حمایت 11

 3 سقف و درصد 15 سود نرخ با)میلیارد ریالی  11تسهیالت حداکثر 

 صادرات تیریمد هایشرکتبرای ( سال

 سامانه به مراجعه

Bizservices.ir  ثبت و 

 درخواست

 3 سقف و درصد 15 سود نرخ با) یالیر اردیلیم 15 حداکثر التیتسه

 یصادرات هایگاهیپابرای  ( سال

شرکت محصوالت به مربوط صادرات % 5 زانیم به یصادرات زهیجا

 کارگزارانبرای ال یر اردیلیم کی سقف تا بنیانی دانشها

 مرزیبرون

11 
 و یبازرگان آموزش از تیحما

 صادرات

مورد تایید تا سقف  های داخلیدرصد از هزینه حضور در دوره 71

 میلیون ریال 11
 سامانه به مراجعه

Bizservices.ir  ثبت و 

 درخواست
های حضوری خارج از های حضور در دورهدرصد از هزینه 71

 میلیون ریال 51کشور تا سقف 

 

 

 نحوه دریافت خدمات از کریدور صادرات

حمایتی تصویب و ابالغ شده از سوی معاونت علمی و فناوری بوده و  نامهآیینبر اساس  هاحمایتارایه خدمات و 

های متقاضی بوده و در ادامه ارزیابی هایشرکتیکی از شرایط الزم برای حمایت از  "بنیانتاییدیه دانش"داشتن 

های اجرایی و دستورالعمل نامهآیینگیرد. برای دریافت تکمیلی توسط کریدور پیش از ارایه خدمت صورت می

  www.tesc.irبه آدرس توسعه صادرات و تبادل فناوریبه سایت کریدور و نیز یافتن روال دریافت خدمات، 

.تماس حاصل فرمایید 63113117الی  63113111های مراجعه و یا از طریق شماره تلفن

http://www.tesc.ir/
http://www.tesc.ir/


 

331 

 

 هاي راهبرديخدمات شبکه آزمایشگاهی فناوري

از خدمات شبکه آزمایشگاهی برای استفاده بنیان دانش هایشرکت به درصدی 51تخفیف 

 اهبردیرهای فناوری

 

شگاهی خدمات آزماییکی از اهداف فعالیت شبکه آزمایشگاهی، تسهیل در دسترسی پژوهشگران و صنایع به 

بنیان از دانش هایشرکتبه را در خدمات آزمایشگاهی  ویژهتخفیفی  هایطرحشبکه این ست. در همین راستا، ا

شبکه به نشانی  سامانهنیان با ورود به بدانش هایشرکت. کندارایه می پایگاه اینترنتی خود طریق

(Labsnet.ir) استفاده نمایندمیلیون ریال  11تا سقف  رصد تخفیفد 51 از نامثبتتوانند پس از می. 

 

 تخفیف خدمات آزمایشگاهی شبکه هایطرحفرایند استفاده از 

 .باشدمیمراحل کلی استفاده از یک طرح تخفیف در سامانه اینترنتی شبکه به شرح زیر 

  (www.Labsnet.ir)در سامانه شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی نامثبت -1

 انتخاب طرح -1

 تایید شرایط -3

 ثبت اعتبار -1

د و عضو نننام کحمایتی شبکه، باید در سامانه شبکه ثبت هایطرحبرای برخورداری از  بنیاندانش هایشرکت

 .دنباشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی گرد

(www.Labsnet.ir) 

 

 

 

http://labsnet.ir/index.php?actn=sp&lang=1&id=2178
http://labsnet.ir/index.php?actn=sp&lang=1&id=2178
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 هاي صنعتیکاهش آورده نقدي در واگذاري زمين شهرک

 های صنعتیکاهش آورده نقدی در واگذاری زمین شهرک
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 انيبن دانش يهاشرکت يبرا یمل توسعه صندوق التيتسه درصد واحد( 1) چهار فيتخف

 بنیاندانش هایشرکتتسهیالت صندوق توسعه ملی برای  ( واحد درصد4چهار )تخفیف 
 

 یها تیفعال از تیحما منظور به و کشور کل 1397 سال بودجه قانون 17 تبصره الف بند یساز ییاجرا یراستا در

 بودجه و رنامهب سازمان با آمده عمل به توافق یپ در و اشتغال و دیتول جادیا یبرا انیبن دانش یها شرکت یاقتصاد

 اعطا دشدرگر هیسرما و طرح قالب در ها شرکت نیا به یالتیتسه عامل، یها بانک و یمل توسعه صندوق کشور،

 .شود یم

 از یقیلفت صورت به یکشاورز و آب و یلیتکم و یلیتبد عیصنا معدن، و صنعت یها حوزه در مذکور التیتسه

 بآ حوزه در التیتسه نیا سود نرخ نیچن هم. شود یم اعطا یمل توسعه صندوق و عامل یها بانک یداخل منابع

 بازپرداخت دوره. است درصد 15 یلیتکم و یلیتبد عیصنا و معدن و صنعت حوزه در درصد، 11 یکشاورز و

 . است سال 7 طرح یبرا و سال کی گردش در هیسرما یبرا فوق التیتسه

 یبردار هرهب پروانه» یدارا که ییها شرکت به صندوق نیا التیتسه ،یمل توسعه صندوق توافق با و 1399 سال از

 شرکت نیبنابرا. ردیگ یم تعلق زین هستند «تجارت و معدن صنعت، وزارت از( افزار نرم) اطالعات یفناور دیتول

 نرخ اب التیتسه نیا از توانند یم یبردار بهره پروانه یدارا ارتباطات و اطالعات یفناور حوزه انیبن دانش یها

 زهحو عامل یهابانک به توانندیم درخواست جهت حوزه نیا در فعال یهاشرکت. شوند مندبهره یحیترج یها

 لیذ جدول شرح به دهند یم ارائه را فوق التیتسه که عامل یهابانک فهرست .ندینما مراجعه معدن و صنعت

 :باشند یم
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 انيبن دانش يهاشرکت يبرا یمل توسعه صندوق التيتسه درصد واحد( 1) چهار فيتخف

 عامل یها کبان شعب از یکی به مذکور، التیتسه از استفاده یبرا توانندیم یمتقاض انبنیدانش یها شرکت

 .ندینما ارسال را خود درخواست و مراجعه

 

 :یمل توسعه صندوق التیتسه از استفاده جهت هاشرکت یعموم طیشرا 

 الشرکه سهم ای سهام( % 71) درصد هشتاد حداقل که است مجاز ییهاشرکت و مؤسسات به التیتسه پرداخت -

 .باشد یقیحق اشخاص به متعلق ،یحقوق اشخاص واسطه با ای و میمستق آنها

 درصد ستیب از شیب ت،یمالک نوع از نظر صرف که یاقتصاد یهابنگاه و یحقوق اشخاص به التیتسه پرداخت -

 .است ممنوع شوند،یم نییتع یدولت مقامات توسط آنها رهیمد أتیه اعضاء(  11%)

 مجموع به سهام صاحبان حقوق نسبت که است آن به مشروط مجاز یحقوق اشخاص به التیتسه یاعطا -

 رصدد ستیب از یزمان مقطع هر و عامل بانک به درخواست میتسل زمان در( مالکانه نسبت)شرکت یهاییدارا

 .نباشد کمتر
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 مايس و صدا يهایآگه( فيتخف) یقیتشو پخش اضافه ازيامت

 یتعالباسمه

 

 بنیاندانش هایشرکتبرای  صداوسیماهای امتیاز اضافه پخش تشویقی )تخفیف( آگهی

 9311در سال 

 

ه ی جمهوری اسالمی ایران، اضافصداوسیماهای معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و با همکاری بر اساس پیگیری

 . شودمیاجرایی  بنیاندانشهای صداوسیما برای تبلیغات صرفا کاالها و خدمات آگهیپخش تشویقی 

ستفاده از های زیر مشمول ابنیان برای تبلیغات در رسانهدانش هایشرکت، صداوسیمابر اساس ضوابط ابالغی سازمان 

 شوند:اضافه پخش تشویقی )تخفیف( می

 رادیو و تلویزیون سراسری -1

 استانی هایشبکهرادیو و تلویزیون  -1

 مرزیبرون هایشبکه -3

 مشارکتی هایبرنامه -1

 روزنامه جام جم -5

با معرفی معاونت علمی و فناوری رییس  بنیاندانش، محصوالت  1399ضوابط ابالغی سال  7بر اساس ماده 

 : شوندمیدرصد اضافه پخش تشویقی برخوردار  (111)جمهور، از 
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 مايس و صدا يهایآگه( فيتخف) یقیتشو پخش اضافه ازيامت

 

در حوزه کاهش مصرف  بنیاندانش، صاحبان کاالها و خدمات 1( ضوابط ابالغی سال 9ماده )همچنین بر اساس 

( درصد اضافه پخش تشویقی )تخفیف( برخوردار 31انرژی با معرفی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور از )

 هستند. 

 

   

با پر کردن فرم تقاضای استفاده از مزایای اضافه پخش و ارسال آن به امور  بنیان کشورو موسسات دانش هاشرکت

 توانند از این مزایا استفاده کنند.بنیان معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، میدانش هایشرکت

 ربنیان معاونت علمی و فناوری رییس جمهودانش هایشرکتامور پس از بررسی پرونده شرکت متقاضی، از سوی 

 .شودمیی جمهوری اسالمی ارسال صداوسیمانامه تاییدیه به اداره کل بازرگانی 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ویپست
 نموهن اهیی ار ارزيابی و سطح بندی كاال و خدمات دانش بنیان -2

 حوزه اهی فناوری كاال و خدمات دانش بنیان -2
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 هایی از ارزیابی و سطح بندی کاالها و خدمات دانش بنیان)ویرایش ششم(نمونه -پیوست

 

است.  ها ارایه شدهاز ارزیابی و تعیین سطح فناوری محصوالت در برخی حوزه هایینمونهدر جدول سطح بندی کاالها و خدمات دانش بنیان، 

آئین نامه ارزیابی شرکتها و موسسات دانش بنیان و بر اساس مقایسه میزان پیچیدگی فنی در  1مبنای سطح بندی محصوالت و خدمات، ماده 

طراحی و ساخت کاالها بوده و این مقایسه ضمن سطح بندی کاالهای درون حوزه های فناوری،  همترازی محصوالت مختلف در حوزه های 

موارد ارائه شده صرفا مثال هایی از انواع کاالها و خدمات دانش بنیان جهت تعیین سطح فناوری متعدد را نیز ارائه نموده است. 

فناوری و پیچیدگی دانش فنی آنها بوده و این لیست صرفا برای مقایسه کاالهای شرکت متقاضی با نمونه هایی از سطح 

 یده است. فناوری کاالهای تایید شده ارائه گرد

 

 فهرست

 

 (931-924....................... )صفحه ..........................................تولید  ................ آالت ماشین خدمات آزمایشگاهی،زیستی و حوزه تجهیزات و

 (931-924)صفحه ........ ...............................................پتروشیمی.......................................................حوزه تجهیزات و خدمات نفت، گاز و 

 (931-924....................  )صفحه .........................................حوزه برق قدرت،کنترل،مخابرات،لیزر و تجهیزات پزشکی ................................

 (931-939....................... )صفحه .....................................قطعات . و شیمیایی پلیمری، سرامیکی، فلزی، پیشرفته حوزه ملزومات پزشکی، مواد

 (931-939.................................. )صفحه ........تشخیص................. ، سلول درمانی، داربست و مهندسی بافت، کیت هایNGSحوزه خدمات 

 (931-939حه )صف... یب و بیولوژیک..........حوزه سنتز و فرموالسیون داروهای پیشرفته شیمیایی و فرآورده های گیاهی، فرآورده های نوترک

 (931-939)صفحه ..... ........................................................................................................................حوزه کشاورزی، دامپروری و غذایی 
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 ميکروسکوپ مثل پيشرفته آناليز تجهيزات
 و فازي آناليز و( TEM,SEM)الکترونی
 و...(،  XRD.XRF)شيميایی
 (،EBPVD) پيشرفته دهی پوشش تجهيزات

 (EBW)الکترونی بيم با جوشکاري دستگاه

 مگاوات، 311 باالي بخار هايتوربين مگاوات، 01 تا 31 بين توان با گاز هاي توربين مگاوات، 331 تا 11 بين توان با گاز هاي توربين مگاوات، 301 باالي توان با گاز هايتوربين
 مگاوات 31 تا  مگاوات 311 زیر مرتبه چند محوري بخار هايتوربين مگاوات، 31 زیر توان با گاز هايتوربين

 Ultra-highتراهرتز، دوربين تراهرتز،  رادار

vacuum،  ژول، برد پردازشی بيش از  0مولد ليزر باالي
هاي انواع المپ ،DWDM  ي،نور SDHگيگاهرتز،  1

TWT،   ،پردازش رادار، رادار آرایه فازيMEMS، 
و باالتر،  ليزر فيبري، ژیروسکوپ  4K تجهيزات پردازشی

 ،IE4استاندارد با الکتریکی موتور ،FOGفيبر نوري 
 ،MOCVD، MBE، PET، MRIشتاب دهنده،  

CT-SCAN، SPECT،  ليتوگرافی تجهيزات 
 (EBL، Stepper Litography) پيشرفته

 اي، مرتبه چند محوري کمپرسورهاي ،GAS GENERATOR ROTOR)) GG Rotor ،مگاوات 31 زیر ايمرتبه چند بخار هايتوربين گاز، توربين احتراق محفظه
 Logging While Drilling (LWD)،  (Rotary steerable مگاوات، یک از بيش هاي توان و دقيقه در دور 310111 باالي دور با مرکز از گریز کمپرسورهاي

system) RSS، هاي فناوري با آب تصفيه يها ممبران NF، UF، MF، RO، FO 

 (، AFM) اتمی نيروي ميکروسکوپ
 اال،  ب يتبا دور و ظرف یصنعت سانتریفيوژهاي

 ظریف جوش ليزر

 با بخار توربين کامل روتور مگاوات، 3 از کمتر هاي توان و دقيقه در دور 310111 باالي دور با مرکز از گریز کمپرسورهاي(، Power Turbine Rotor)توان  توربين روتور
مارپيچی،  یا اي دنده کمپرسورهاي متر، ميلی 11 باالي پوسته ضخامت با راکتورهاي سوپرآلياژي، هاي راکتور ،(Steam Turbine Rotor) مگاوات 31 باالي توان

 Electrical Submersible Pump of دقيقه، در دور 31111 باالي دور با مرکز از گریز هاي پمپ دقيقه، در دور 310111 زیر دور با مرکز از گریز کمپرسورهاي

Drilling (ESP)  ،( مثبت جابجایی) حفاري چاهی درون هاي موتور 

. مبدل تصویري، تجهيزات روز صدا و تصویر، مدوالتور
 يبا پهنا E band یکرویوما یوهاي پرقدرت، رادفرستنده

جراح  يالمپ مایکرویو، ربات ها يگاهرتز،گ 3 يباال
 .يشرفتهپ یپزشک

 دور، 01111 باالي آزمایشگاهی سانتریفيوژهاي
 درجه چند تست ميز داغ، ایزواستاتيک پرس
 یخستگ آزمون هاي دستگاه ثانيه، دقت با آزادي

 محوري

 CT (CT SECTION ORداغ ناحيه توربين دیسک حرارتی، هاي پوشش ودار(  يچه)ماه پره کاري خنک مسير با همراه خال گري ریخته با متحرک و ثابت داغ هاي پره

COMPRESSOR TURBINE) ، توان، توربين کامل دیافراگم PT stator، خاص، سرویس با کنترلی شيرهاي SSSV (Sub Surface Safety Valve)، 
SSV (Surface Safety Valve)، X-mass، Tree (15000&10000 PSI)، عملگرهاي Gas Over Oil، براي بار 11 باالي فشار با پيستونی کمپرسورهاي 

 ساعت، در مکعب متر هزار 31 باالي دبی با لوپ سه و دو بلوئرهاي  زا، اشتعال و سمی  گاز براي بار 31 باالي فشار با پيستونی کمپرسورهاي زا، اشتعال غير و سمی غير گاز
 ساعت در تن 011 باالي توناژ با بازیاب بویلرهاي کاري، اشباع فشار نقطه از اشباع فوق درجه 311 از بيش و ساعت در تن 011 باالي توليدي توناژ با تيوب واتر حرارتی بویلرهاي

 ناکس، آالیندگی ميزان مشعل،)بازده  نامه نظام شرط 1 از شرط 1 حداقل داراي هاي مشعل ،dry gas seal گراد، سانتی درجه 101 باالي بویلر به ورودي دود دماي و بخار
 گاورنر ر،پوزیشن الکترونيوماتيک ،(یمشعل مورد بررس يسوخت برا یندکسمجاز وب ا ييراتتحمل سولفور، بازه تغ يزان، م turn downعدد  ، اکسيد مونو کربن آالیندگی ميزان

 يها يربکسگ ،(IGV)موتورایز  یا هيدروليکی موقعيت کنترل شيرهاي همراه به کمپرسور استاتور چرخش قابل هاي پره ردیف اولين(، GOVERNOR VALVE) ولو
 و گراد سانتی درجه 111 باالي دماي با هيترهاي سوپر دي درصد، نيم زیر دقت با آلتراسونيک و توربينی فلومترهاي حفاري، ژیروسکوپ سنسور ی،با هر توان يوستهپ يردور متغ

 بار. 11 باالي فشار

و قابليت  RETبا  LTEپورت  1آنتن   ،LTE رادیو
beam forming،  

  ،ESMو  ELINT، COMINT هاييستمس 
 .مخابراتی ژنراتور سيگنال

 پالسما خال، تحت قوسی مجدد ذوب هاي کوره
 برداري الیه و دهی پوشش تجهيزات اسپري،

(Sputtering، 
LP/PE/PACVD, RIE، PLD ،)

 يزهايم یونيورسال،کشش و خزش  يهادستگاه
 يکساز زلزله، دستگاه اتومات يهلرزه شب

خط  ی،و اتصال نخ و سوزن جراح يمحورهم
 GRPو تمام اتومات  يوستهپ يدتول

 قطع شيرآالت  ساعت، در مکعب متر هزار 31 زیر دبی با لوپ سه و لوپ دو بلوئرهاي(، یپتا يسکورت يها ين)تورب اي ضربه اي مرحله دو و تک بخار هاي توربين کامل پکيج
 خاص، هاي سرویس یا( کالس و یزدر سا یت)محدودایمنی  آالت شير ،API 6A اساس بر وصل و قطع يرآالتو کالس(،  ش یزدر سا یت)محدود API 6D اساس بر وصل و

 تر پایين کرایوژنيک و کلدباکس مبدل ،TLE ها مبدل بار، 111 باالي فشار با هيدروليکی کمپرسورهاي ،MOVشيرهاي  یوک، اسکاچ و پيستونی مدل هيدروليکی عملگرهاي
 در دور 1111 باالي نامی دور و کيلووات 111 باالي توان با هاي گيربکس گراد، سانتی درجه 311 منفی از تر پایين دماي با کرایوژنيک مخازن گراد، سانتی درجه 311 منفی از

 باالي دبی و بار 011 باالي فشار با پيستونی هاي پمپ ،( نفت  چاه درون به سيمان و اسيد تزریق ویژه) تراک پمپ خورنده، و سمی بسيار سيال با مرکز از گریز هاي پمپ دقيقه،
 فشار با دیافراگمی پمپ ثانيه، در گرم 011 باالي دبی و بار 11 باالي فشار با اي دنده پمپ ثانيه، در گرم 011 باالي دبی و بار 11 باالي فشار با پيستونی پمپ ثانيه، در گرم 311

 با API-Non مرکز از گریز هاي پمپ کيلووات، 311 از بيش توان با API مرکز از گریز هاي پمپ خروجی، گاز از 2CO بازیابی پکيج ،drilling agitator بار،311 باالي
 آستنيتی، مواد با قطعات کاري ماشين خدمات داخلی، کوتينگ پوشش با هاي پمپ ،HIGH ALLOY یا دابکس سوپر پروانه با هاي پمپ کيلووات، 311 باالي توان

 .يکرونم 31 یرز يو ابعاد یبا تلرانس هندس ينيومیآلوم ياژهايآل ی،کرم-نيکل پایه سوپرآلياژهاي

 SCADA، یکرویوما یوراد SDH ی،و ساعت اتم 
 ،DCSولت به باال،  يلوکGIS  111دژنکتور،  پست 

Stabilizer، Soft switch، IMS، اي ماهواره آنتن 
 (.SOTMدر حال حرکت ) يرندهگ-فرستنده
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اما دقيق، گفرمانتورها و بيوراکتورها با سيستم هاي هاي کنترلی 
پراب، الکتروفورز موئينه، ماشين آالت سی ان سی چند محوره 

 رباتيک با دقت باال، کوره هيدروژنی آنيل،

 Injection molding.، 

 ميليمتر، 11 باالي ضخامت با فلزي کروي مخازن اینکونل، جنس با گرها تفکيک الینردار، حرارتی هاي تيتانيومی،برج هاي مبدل

 مرکز، از گریز روش به درز بدون آلياژي سوپر هاي لوله(،  USBM روش مبناي بر) یفيوژبا سانتر ترشوندگی غييراتت بررسی دستگاه

درصد  311 یابیباز يتبا قابل ZLD يها پکيج توانی، هر با گاز توربين تست اسکيد مگاوات، 31 زیر توان با بخار توربين کامل روتور

 تن 311 باالي ظرفيت با حرارتی بویلرهاي ،31 يباال GOR با   MED یا MED-TVCکن  يرینش آب ،مورد نظر يالس

 .1 يباال GORبا  MSF بخار، تن 311 باالي توان با بازیاب بویلرهاي ساعت، در

دستگاه هاي نوروفيدبک، ونتيالتور،  ماشين بيهوشی،   

 (، WIMباسکول توزین در حال حرکت)

 .SLMو  SLSپرینترهاي سه بعدي 

کوره هاي قوس الکتریکی و القایی، الکتروریسی صنعتی، دستگاه 
 هاي نورد و اکستروژن با اتوماسيون باال 

 دستگاه ،PDC مته ،(MWD) حفاري حين مغناطيسی مسيریاب دستگاه مخزن، سازي شبيه پيشرفته هاي افزار نرم

GAMMA ي با دور باال يمحور يکامل فن ها حفاري، پکيجRPM 3111 يو قطر سطح مقطع باال cm11، دکل فورانگير 

، psi31111  يباال یدرون چاه تکميل رشته مگاوات، 01 باالي توان با بخار و گاز توربين داخلی و خارجی پوسته پام، 31111 باالي

 فشار با suction-discharge شيرهاي ،(DESALTER) زدائی نمک واحدهاي ،NMR دستگاه بخار، توربين دیافراگم

 دیجيتالی دستگاه ،(MFM) یعگاز/ما يالس یجرم یدب يرياندازه گ یجيتالیدستگاه د ،cm 01از  بيش قطر و bar 11باالي 

 (.MFC) یعگاز/ما سيال جریان دبی کنترل

صدا با راندمان باال، آنتن فراکتال، گيرنده ترانس انتقال کم
 هاي رادیویی پهناي باند وسيع و سوپر هتروداین، 

 ،BLDC، موتور SNGآنتن 

 Instantaneous Frequency 

Measurement (IFM). 

 متحرک و ثابت هاي پره دریایی، سکوهاي جرثقيل اندازي راه و نصب  تخصصی خدمات اساسی توربين، اورهال و تخصصی تعميرات درجه سانتی گراد 3111کوره هاي مقاومتی باالي 

 تدوین مهندسی ویژه خدمات فورج، تيتانيومی و آلياژ سوپر سرد هاي پره(، کاري خنک مسير بدون هاي)پره  گاز توربين  PT قسمت

 .پتروشيمی و گاز و نفت صنعت در کاربرد با S2H سنسور گاز، و نفت سکوهاي نگهداري و استاندارد

 UPS  درصد،   11کيلو ولت آمپر و بازده باال  311با توان

 کيلووات 111توان باالي  DCو  ACانواع موتورهاي 

 طول با اي صفحه هاي مبدل پام، 31111 باالي فشار با چاه آستري و جداري هاي لوله بخار، اسب 3111 حداقل نفتی حفاري دستگاه تایرسازي دو مرحله اي، پالسما استریالیزر
 .سانتيمتر 311 باالي ورق

ماموگرافی دیجيتال، رادیولوژي دیجيتال، خانه هوشمند 
 پروتکل ساز.

تجهيزات پوشش دهی معمولی )ترمال اوپوریشن، اسپاتر کوتر(، 
دور، سامانه اصالح سطحی با  31111سانتریفيوژ آزمایشگاهی باالي 

 پالسماي سرد

 پيشرفته افزارهاي نرم سوخت، اکتان گيري اندازه دستگاه ،bar 111 باالي فشار و دیداري محفظه با PVT فازي رفتار دستگاه
 .گاز و نفت مخازن عملکرد بينی پيش و تاریخچه تطبيق افزار نرم حفاري، سازي بهينه

 
سامانه هوشمند و دقيق ثبت تخلفات رانندگی و تحليل 

 رفتار راننده

کوره هاي مقاومتی خال باال، دستگاه تست سایش، دستگاه هاي 
 تزریق پالستيک، اکسترودر دو ماردونه

 توربين داغ قسمت داخلی پوسته ،M- SERIES هايکوپلينگ ،(TRI-METAL) توربين ژورنال و تراست هاي یاتاقان

از  بيش فشار با suction-discharge شيرهاي ،(Ignition system)زن  جرقه سيستم مگاوات، 101 باالي توان با هاي

bar 11 بين قطر و cm 01-31، کن  يرینآب ش يها پکيج ها، هيدروکوپلينگ شده، بریز زنبوري النه بندهاي آب NF، UF، 

MF، RO، FO درصد. 11 يباال یکاوريبا ر 

، آنتن هاي پالنار آرایه HORNآنتن هاي جهتی به جز  
 فازي

درجه، دستگاه هاي 11فریزرهاي باحداقل دماي کمتر از منفی
سختی سنجی یونيورسال، ترمال سایکلرهاي دقيق، فریزدرایرها، 

 ژرميناتورهاي پيشرفته
**** 

 .تحليل همراه به موزبائر آناليز تحليل، همراه به XPS آناليز انجام

 قطر با تنها مسی  BI-METAL  پد تيلتينگ بيرینگ تراست قطري، هر با آلومينيومی BI-METAL هاي بيرینگ تراست

  GYRO دستگاه ، CAPRI دستگاه تن، 11 زیر وزن با توربين سرد ناحيه خارجی و داخلی پوسته سانتيمتر، 31 باالي تقریبی
 کاجه سه مته حفاري،

RTU  با پروتکلهاي کامل، سوئيچ دیجيتال تلفن، پست

GIS 
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 جزیی

زیستی  خدمات آزمایشگاهی،  تجهیزات و

 تولید آالت ماشین و
 برق قدرت، کنترل،مخابرات،لیزر و تجهیزات پزشکی تجهیزات و خدمات نفت، گاز و پتروشیمی
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1-3 

 
پمپ هاي سرنگی فشار باال، اتاق هاي تميز 

، دستگاه هاي کارتونينگ، بسته بندي و... 311
 با اتوماسيون باال

Memory gauge يدرجه و فشار باال 11ي باال يبا دما یدرون چاه يها psi 31111 ، Shock absorber، 
Hole Opener، Roller Reamer، مش درصد، 1101 باال بازده با( رطوبت جاذب و فازي)دو  کوالسر فيلترهاي 

 1111 تا 1111 بين دور و کيلووات  111 باالي توان با هاي گيربکس چگالشی، بویلرهاي ميکرون، سه زیر فلزي هاي
 دقيقه. در دور

 
تابلو کنترل هوشمند آسانسور، مانيتورینگ عالئم حياتی، پمپ 

 کم نویز کلينيکال، EEGسرنگ بيمارستانی، 
 EMG محاسبات با ساز کلينيکال، اکسيژن PSA پرینترهاي ،

 .SLAسه بعدي 

 
 آسياب سياره اي، خشک کن سرمایشی.

 ،EDIاخت و س طراحی توربين،( محفظه الینر و توربين به اتصالی) پيس ترنزیشن و  احتراق محفظه  ها متال شيت
 1101 يباال يليسکنترل س يتگراد و قابل یدرجه سانت 11 يباال ییبا مقاوت دما RESIN ينآب دم يدتول دستگاه
 ،DST/FBDST آزمایی چاه تجهيزات اسيد، تزریق ي پيشرفته حفاري، تجهيزات گل از نمودارگيري واحد ،درصد

 جریان دبی کنترل دستگاه ،(MFM) يگاز ياالتس یجرم یدب يريدستگاه اندازه گ شرفته،پي هاي پيگ،  PLT ابزار
 mechanical seal، fitسيل،  گس دراي پنل ،(10111)کالس  X-mass Tree ،(MFC) گازي سياالت

clamp و tight clamp سیيبخار کورت يها ينو پره( تورب یسک،شفت)د روتور یا،در یرمورد استفاده در خطوط ز 
 غير و سمی غير گاز با بار 11 تا بار 31 بين فشار با پيستونی کمپرسورهاي، MW 1 یربا توان ز يدو مرتبه ا یا یک

 با هيدروليکی هاي کمپرسور زا، اشتعال و سمی  گاز و بار 31 تا بار 1 بين فشار با پيستونی کمپرسورهاي زا، اشتعال
 تا 311 بين دبی و بار 11 باالي فشار با اي دنده پمپ ثانيه، در گرم 311 زیر دبی و بار 111 فشارتا   111 بين فشار
 نظام شرط 1 از شرط 1 حداقل داراي سوخت هاي مشعل ،bar 01باالي  فشار با دیافراگمی پمپ ثانيه، در گرم 011
تحمل  يزانم، turn downعدد  اکسيد، مونو کربن آالیندگی ميزان ، ناکس آالیندگی ميزان مشعل،)بازده نامه 

 اب محوري اي مرحله چند هاي فن روتور ،(یمشعل مورد بررس يسوخت برا یندکسمجاز وب ا ييراتسولفور، بازه تغ
 پيگ خدمات ینچ،ا 01 يباال يها Expantion joint سانتيمتر، 11 باالي قطر و دقيقه در دور 3111 باالي دور

هزار تن در  11 يبا توان باال یابباز ، بویلرهاي(يقابزار دق يهوا ير)غ پروسسی سلونوئيدي شيرهاي هوشمند، رانی
 داده و باال شارف و دما در موازي زنی سيالب قابليت با انگيزشی سيال تزریق دستگاه وارکو، درایو تاپ منيفولدساعت، 
 عملکرد)  گاز با زنمخ سنگ تراوایی تعيين دستگاه اسيدکاري، عمليات ساز شبيه پيشرفته افزار نرم اتوماتيک، برداري
 مقاومتی. خوردگی هاي تخلخل، پراب تعيين و( ناپایا و پایا دوگانه

 
(، پست کامپکت، رله هاي قدرت و DAQسيستم اکتساب داده)

 ترانس انتقال،  Tap Changerفوق توزیع،  
 نترلک داراي و زیاد برش عمق با عمل اتاق الکتروسرجري دستگاه

 خودکار. توان
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 ماشین زیستی و خدمات آزمایشگاهی،  تجهیزات و

 تولید آالت
 تجهیزات و خدمات نفت، گاز و پتروشیمی

برق قدرت، کنترل،مخابرات،لیزر و 
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 تونل هاي باد، اکسترودرهاي تک ماردونه 
*** 

تصویربرداري با ميکروسکوپ هاي الکترونی عبوري و روبشی و 

یا  ICPهمچنين پروبی روبشی، انجام آناليز شيميایی به روش 

AAS  به همراه انحالل، آزمون هاي آنتی باکتریال به روش

، آزمایشگاه آنتن و MBCو  MICشمارش باکتري یا 

EMC 

 اتوماتيک برداري داده و گازسنج به مجهز باال دماي و فشار با مغزه زنی سيالب دستگاه ،bar 111 زیر فشار و دیداري محفظه با PVT فازي رفتار دستگاه
 ازيف دو ناپایا یا پایا نسبی تراوایی گيري اندازه دستگاه اتوماتيک، برداري داده و (باال و بار 111) باال فشار و دما در مغزه به  اسيدزنی دستگاه دما، و فشار

 پارامترهاي گيري اندازه دستگاه سنگ، گاماي گيرياندازه دستگاه ،(بار 111 و 111) اتوماتيک برداري داده و باال فشار و دما در( گاز-مایع/ یعما – مایع)

 مخزن، رایطش در موئين لوله روش به ویسکوزیته گيري اندازه گاز، دستگاه نمکزدایی و سازي شيرین هاي پکيج مخزن، فشار در( FRF) سازندي مقاومت
 گيرياندازه افزارنرم و ايهشيش مدخل با باال فشار آسفالتين رسوب آناليز و تشخيص دستگاه گرمایی، جکت و ليزري دتکتور با غلتان گوي ویسکومتر دستگاه

 قطره) يالس کشش روش به سطحی بين کشش گيري اندازه دستگاه باال، فشار و دما در امتزاجی فشار گيري اندازه جهت قلمی لوله دستگاه ذرات، سایز
 فشار سرنگی پمپ قطره، شکل آناليز افزار نرم و باال دماي و( بار111)باال فشار در آویزان قطره روش به سطحی بين کشش گيري اندازه دستگاه ،(چرخان

 يلم ميليمتر، یک زیر ذرات جذب توانایی با سيکلونی مولتی فيلترهاي ،ZLD يها يجپک سایر دقيقه، بر ليتر ميلی 1،13 دقت و بار 111 باالي فشار با باال
  مخازن متر، ميلی 11 الی 11 بين پوسته ضخامت با غيرکامپوزیتی راکتورهاي و حرارتی هاي مبدل یکپارچه انواع و متر 3 باالي طول با فورج هاي لنگ

 با کروي مخازن ميليمتر، 11تا 11 بين ضخامت با شده کلد مخازن متر، ميلی 11 الی 11 بين پوسته ضخامت با  يرکامپوزیتیغ يو تاورها ياستوانه ا

 SUPER هاي مبدل ،HAIRE PIN هاي مبدل ،(SEPERATORS) يچند فاز يجداکننده ها ميليمتر، 11 از کمتر ضخامت

DUPLEX، يمبدل ها Brass، از ترباال خارجی پوسته ضخامت با تاورها خاص، متریال با باال دما و فشار کولرهاي نيکلی، پایه حرارتی هاي کویل 

 .cm 31از  بيش قطر و bar 11-31 بين فشار با suction-discharge ميليمتر، شيرهاي 11

با متر، تابلو کنترل آسانسور معمولی ) اکسی پالس

 معمولی، خدمات UPSساخت درایو موتور(،  
 صنعتی. و دوار تجهيزات وضعيت پایش

 پمپ ثانيه، در گرم 011 زیر دبی و بار 11 زیر فشار با اي دنده پمپ استيل، کربن درز بدون هاي لوله  ،(MAST or Derick)حفاري  دکل سازه ژرميناتورهاي معمولی، ترمال سایکلر معمولی

 11کمتر از  APIاز مرکز  یزگر يها پمپ ، کيلووات 311 تا 11 بين توان با Non-API مرکز از گریز هاي پمپ بار، 01 تا 31 فشار با دیافراگمی

 شيرها ،psi 1111 (Completion String-5000 PSI)با فشار  تکميلی رشته پام، 31111 زیر فشار با چاه آستري و جداري هاي لوله يلووات،ک

 m 3 باالي کورس طول و cm 31 از کمتر قطر و bar 011 باالي فشار با هيدروليکی هاي جک ،bar 011 باالي فشار با هيدروليکی آالت ماشين و

 ،bar 301 باالي فشار با Non-API هيدروليکی شيرهاي ،(باشد 103 از کمتر آن D/Lنسبت  باشند یا داشته فاصله درصد 01 خود باکلينگ قطر از)
 منفی تا گراد سانتی درجه 11 منفی زیر دماي با کرایوژنيک هاي مبدل و مخازن دقيقه، در دور 1111 باالي دور و کيلووات 11 باالي توان با هاي گيربکس

 .فلر همراه گازهاي بازیابی پکيج ،BRIDGE PLUG گراد، سانتی درجه 311

، اتوکالو AISخانه هوشمند سيستم ساز، پست 

 ، Bنوع 
 ژاکارد. درایور الکترونيکی برد

، XRD ،XRF ،TGA ،DTGانجام آناليز با تجهيزات  

GC ،HPLC ،FTIR انجام آزمون هاي خوردگی مانند ،
 پالریزاسيون و طيف نگاري امپدانس الکتروشيميایی، کوانتومتري

 پایه پذیري نفوذ آناليز خدمات روغن، دماي و یاتاقان روي هاي ترموکوپل ،bar 11 زیر فشار و گراد سانتی درجه 111 زیر دماي با هيترهاي سوپر دي

 01 زیر ابعادي تلرانس و ميکرون 11 زیر هندسی تلرانس با کاري ماشين خدمات اینچ، 01از  کمتر يها jack-up، Expantion joint هاي
 .متر یک تقریبی طول در ميکرون

اینورتري، انواع اینورترهاي  جوش دستگاه

 ازس خطر بی معمولی، دستگاه RTUمعمولی،  
عفونی، پرینترهاي سه بعدي  زباله خردکن و

FDM  وDLP  ،EEG .غيرکلينيکال 
پمپ هاي سرنگی فشار پایين و دقيق، تجهيزات پيشرفته آموزشی 

، کاترهاي اتومات و 3111مکانيک سياالت،  اتاق هاي تميز 
 دستگاه اپکس تایرسازي

انجام آزمون هاي کشش، خزش، خمش، ضربه و پيچش، آزمون 
هاي مرتبط با بازرسی جوش، پاشش مه نمکی، انجام آزمون 

 پزشکی IPخستگی، آزمایشگاه 

 اختالط زممکاني با اي شيشه مشاهده مدخل به مجهز سيال مجدد ترکيب گرمایی، جکت و مگنت با غلتان گوي ویسکومتر ، دستگاهDuplexمبدل هاي 

 اسونيکالتر روش به گازي ميعانات و نفتا از سولفورزدایی دستگاه واکس، ظهور تشخيص دستگاه ،bar 111 باالي فشار با اتوماتيک برداري داده و مغناطيسی
 .استاندارد محدوده در

 ، دستگاهPSA محاسبات بدون ساز اکسيژن
کم،  برش عمق با زیبایی الکتروسرجري

کامباینرها و دیوایدرهاي فرستنده هاي 
 تلویزیونی و راداري.
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 تجهیزات و خدمات نفت، گاز و پتروشیمی تولید آالت ماشین زیستی و خدمات آزمایشگاهی،  تجهیزات و

برق قدرت، کنترل،مخابرات،لیزر و 
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درجه، آون هاي خال،  دستگاه تراش، پوزیشنر، ماشين  3111مقاومتی تا کوره هاي 

 آالت چله پيچی
*** 

متالوگرافی، اندازه گيري کربن و گوگرد، آماده سازي نمونه هاي ميکروسکوپی 
 الکترونی، آزمون هاي مکانيکی کيفيت رنگ، 

 

  نيروگاه و توربين پرفورمنس تست خدمات
مانيتورینگ و کنترل تزریق سرم، سيستم 

 مدیریت هوشمند پارکينگ. 

 آسياب گلوله اي، انکوباتورهاي یخچالدار یا اتمسفر کنترل، 
 گالوباکس هاي با کنترل شرایط محيطی، استریوتاکسی، 

 ، GRPدستگاه مونتاژ تير ورق و باکس، دستگاه هيدرو تست  لوله 
 دیگ هاي دماي باال روغن داغ و نمک مذاب، سانتریفيوژهاي آزمایشگاهی ، 

 اسپين کوتر، حمام التراسونيک، جرثقيل هاي خاص منظوره، 
 هودهاي المينار کالس دو به باال، آونهاي با دقت و همدمایی باال، 

 آب مقطر گيري ، هضم و کجلدال و تيتراتور اتوماتيک، 
 ي، دي پالتایزر، دستگاه جوشکاري دروازه ا

 شبيه ساز نور خورشيد با پارامترهاي تابشی قابل کنترل 
*** 

 ، تست باتريIPآزمایشگاه 

کيلووات، بویلرهاي حرارتی سوپر  01تا  31با توان بين  -API Non، پمپ هاي 31زیر  GOR با  MED,MED-TVCپکيج هاي 
، کمپرسورهاي  mbar 11، وکيوم پمپ هاي با توان ایجاد خال زیر bar 11تن در ساعت، پمپ هاي پيستونی با فشار باالي  01هيت باالي 

ر، دستگاه برش و پخ زنی گرم اتوماتيک، با 31تا  1، پمپ هاي دیافراگمی بين bar 31تامين هواي فشرده، پمپ دنده اي با فشار باالي 
سانتيمتر، مبدل هاي صفحه اي مسی بریز شده، مبدل هاي صفحه اي جوشی، خدمات  311متر تا  3مبدل هاي صفحه اي با طول ورق بين 

CFD درجه و فشار  111 يکمتر از دما تريسوپر ه يدجامد و گاز(، -مایع و گاز-دو فازي )جامد و مایعbar 11با  يگاز تورهاي، رگوال
دور در  1111بویلر، روتور فن هاي تک مرحله اي با دور باالي  در دما گيري اندازه هاي پوزیشنر، ترموکوپل نيوماتيک ،APIاستاندارد 

ر وسانتيمتر، اتصال هاي عایقی مورد استفاده در ورودي و خروجی ایستگاه هاي گاز، پروانه پمپ هاي صنعتی با د 11دقيقه و قطر باالي 
، پکيج هاي آب شيرین RO+EDI آب دمين جيپکدور در دقيقه، پروانه پمپ هاي صنعتی داراي پوشش هاي ضد خوردگی،  1111باالي 

، ایستگاه تقليل RO+Resins نيآب دم ديتول جيپکدرصد،  11تا  11با ریکاوري بين  NF ،UF ،MF ،RO ،FO کن و آب دمين 
 رتيبا ه کيدو برجه تمام اتومات ریدرا، خدمات فرایندي کاهش مصرف آب کولينگ تاورهاي تر، bar 01فشار گاز با فشار گاز ورودي باالي 

خوردگی،  درصد، رتریور 300، اورفيس هاي با خطاي زیر (DRYERکنترل نقطه شبنم ) ای یبسته، با دو مود زمان اياح کليو س یرونيب
ندازه گيري رطوبت گاز، درب هاي سریع بازشو در النچر و رسيور پيگ، ردیاب رسوب گيرهاي با ورقه هاي مورب، دستگاه الکترونيکی ا

 کالس و سایز از خارج شيرآالت دسی بل، سایر 11هوشمند پيگ، سایلنسر هاي اینالین و سایلنسر هاي ونت با توان کاهش نویز تا زیر 
 ونيراسبيکال يسامانه نرم افزار، سوت بالورهاي نيروگاهی، یاتاقان هاي تيلتينگ پد با هر ابعادي، API6D استاندارد اساس بر نامه نظام

 ، شستشويpsi 31111تا  1111درجه و فشار بين  11هاي با دماي باالي   Memory gaugeي، حفار یابیجهت  شرفتهيسنسور پ
 مدل نيوماتيکی اینچ، عملگرهاي 30ابزار دقيق، شير پروانه اي کمتر از کربن، پمپ سنولوئيدي، شير سنولوئيدي هواي  اکسيد دي با مغزه

Rack & Pinion یوک، ترنسميترهاي دما منطبق بر استانداردهاي حوزه نفت و گاز و پتروشيمی، ترنسميترهاي فشار منطبق  اسکاچ و
اي یا شوک ایزوربر(، رسوب گير الکتریکی، رسوب زد بر استانداردهاي حوزه نفت و گاز و پتروشيمی، ساپورت هاي ميراکننده شوک )اسنابر

 باال. دماي و فشار مدل گاز، ميکرو کالریمتر مغناطيسی، دستگاه
 

هاي آموزشی اسباب بازي حرفه اي، ربات
 ستت اتوماسيون ماشين آالت پيچيده، دستگاه

ژاکارد، موقعيت یاب جغرافيایی هوشمند  برد
وع، متن (، دیتاالگر با پروتکلهايAVLخودرو)

کنترل تردد)گيت(همراه باسرور، تلمتري کنتور 
با سرور، سامانه هاي کنترل 

 محيطی)زیرسيستم ساز خانه هوشمند(.
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 فناوری

سطح 

 جزیی

 زیستی و خدمات آزمایشگاهی،  تجهیزات و

 تولید آالت ماشین
 تجهیزات و خدمات نفت، گاز و پتروشیمی

کنترل،مخابرات،لیزر و برق قدرت، 

 تجهیزات پزشکی
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دیگ بخار و آب جوش، کوره هاي مشعلی مرسوم  
 عمليات حرارتی

، الینر هنگر،  1111psiیا گریت ترپ هاي سرچاهی با فشار باالي  Stone trapبارج،  النچ گذار، لوله و گذار کابل بارج
گازي )پایا(،  واییترا و تخلخل گيري اندازه گاز )پایا(، دستگاه با مخزن سنگ تراوایی مایع، دستگاه -گاز فازي دو کننده تفکيک
 111)ایين پ دماي و فشار در آویزان قطره روش به سطحی بين کشش گيري اندازه اي، دستگاه مرحله یک گر تفکيک دستگاه

 ویزانآ قطره روش به سطحی بين کشش و تماس زاویه گيري ازهاند قطره، دستگاه شکل آناليز افزار نرم و (محيطی و بار

 ازنديس مقاومت پارامترهاي گيري اندازه محيطی، دستگاه شرایط در قطره شکل آناليز افزار نرم و اتوماتيک گذاري قطره  با
(FRF )فازي رفتار محيط، دستگاه فشار در PVT گاز،  حجم گيري اندازه بار، دستگاه 111 زیر فشار و دیداري محفظه با

 اال، دستگاهب و عادي دماي و فشار در دانسيته گيري اندازه انتقال، دستگاه خطوط در آسفالتين و واکس رسوب بررسی دستگاه
 و فشار در ترسوبا آناليز مخزنی، دستگاه و سرچاهی دما گيري اندازه ترشوندگی، ابزار بازیابی باال، دستگاه دماي و فشار آشام

متر، انواع مخازن استوانه  ميلی 11کمتر از  پوسته ضخامت اال، انواع مبدل هاي حرارتی و راکتورهاي غير کامپوزیتی باب دماي
 متر،  ميلی 11پوسته کمتر از  ضخامت با اي و تاورهاي غيرکامپوزیتی 

، bar 01مبدل هاي صفحه اي با طول ورق زیر یک متر، مبدل هاي حلزونی، ایستگاه هاي تقليل فشار گاز با ورودي زیر 
 با suction-discharge نفت، شيرهاي هاي چاه حفاري mono metal ،Junk millو  bi metalیاتاقان هاي 

 رایدر ینگ،ر پيستون باکس، سيل راد، پيستون پيستون، ،سيلندر داخلی الینر ، cm 31از  کمتر قطر و bar 11-31 بين فشار
سيل، کنترل کننده هاي خودکار حرارت، تست بنچ رگوالتور ایستگاه هاي گاز، آب بند هاي نوک نازل و پره  لبيرنت رینگ،

(، CONVENTIONAL CLEANING PIGهاي توربين، پيگ هاي معمولی تميزکننده خطوط لوله نفت و گاز )
 هاي صوتی، ردیاب پيگ معمولی، شير چند راهه سولو، دستگاه تعویض لوله هاي فرسوده فاضالب، دستگاهساختار عایقطراحی 
 فایبر انگيزشی ، سيال bar 111هليوم، سيالب زنی مغزه با فشار زیر  سنج تخلخل گاز )پایا(، دستگاه با مخزن سنگ تراوایی

 گيري اندازه )پکيجينگ(، دستگاه خام نفت در نمک گيري اندازه (، دستگاه)پکيجينگ پالریزان نفت، ميکروسکوپ چاه اسيد
S2H شناور، پکيج هاي آب شيرین کن و آب دمين  اسکيمر خام )پکيجينگ(، اویل نفت درNF  ،UF ،MF ،RO ،FO  با

 دستگاه ترکيب نفت و گاز متحرک، دستگاه تعيين اشباع مغزه، دستگاه EDI دمينآب  جيپکدرصد،  11ریکاوري کمتر از 
فتی، ن محصوالت بخار فشار گيري اندازه لوالیی، دستگاه یک طرفه ، شيرآالتAPI غير ميکرو مدل شرایط محيطی، شيرآالت

 حفاري. هاي گير رشته تشخيص ابزار

کنترلر صوتی )بدون ساخت ماژول صوتی(، 
 هوشمند،  سامانه خانه نبوالیزر، زیرسيستم

 آبی، دیتاالگر معمولی. کولر هوشمند

 دستگاه شات بالست 
*** 

تعيين سرعت اشتعال پليمرها، تست حرارتی شلنگ، 
 ویسکوزیته، کاهش وزن ناشی از خوردگی، سختی سنجی

 تشآ هاي نازل اسپري سيال، جرمی دبی گيري اندازه دستگاه نمایشگر حرارتی، ایمنی شيرهاي ،T-series يها کوپلينگ

 کيلو01 از کمتر توان با Non-API مرکز از گریز پمپ بار، 31 زیر فشار با اي دنده پمپ بار، 1 زیر دیافراگمیپمپ  نشانی،
 . bar 31کمتر از  فشار با suction-discharge وات، شيرهاي

  

 ژل داک، کلنی کانتر.
*** 

نجی، سنمونه سازي تست کشش، آزمون هاي نشتی، بعد 
آزمون ثابت فنر، بازرسی چشمی، تعيين دانه بندي، تعيين 

 درصد خاکستر .

 انواع ،( WIPER SEAL) سيل وایپر اویل(، CIPو  ينگشوت  يها يکلوله )بااستفاده از  تکن  یجداره داخل یده پوشش
 .آب اوليه فيلترهاي انواع ها، گير رسوب

  

3-2 
ساده  حيوانی، تجهيزاتکاتر، پوليشر، الک شيکر، تردميل 

 آموزشی مکانيک سياالت
 عایق يرخاص،غ الیراد با متر يستونو پ گرافيتی، پيستون بندهاي پرس، آب پایپينگ، فيلتر کلمپ بند، انواع نشت رینگ
 .معمولی حرارتی هاي

 هوشمند، فاصله یاب اولتراسونيک. خانه ماژول
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يکر، متر، شهات پليت، بن ماري، فلوم شيب پذیر، پی اچ 
 شوف بالن، دستگاه پوليشر، آب خالص سازها

سطح  يهته ياه دستگاه مربوطه، آزمایشات و آموت سل کولينگ، اسپري سيستم مستقيم، غير طور به خام نفت کن گرم دیگ
 لصيق گير، مغزه دستگاه مغزه، نازک برش دستگاه مغزه، موازي برش دستگاه ،(Thin Sectioningمقطع نازک از سنگ )

 ،Soxhelet با مغزه شستشوي دستگاه ،(DEAN STARK) اشباع گيري اندازه دستگاه مغزه، برش دستگاه مغزه، دهنده
 .پایپينگ عمليات انواع ها، دودکش انواع

 تابلو روان بزرگ، قفل هوشمند.

دازه دستگاه ان یشگرنماهتروژنی،  هاي کاتاليست و ها جاذب ساختاري و فيزیکی خواص تعيين جهت آزمایشگاهی خدمات پرس دستی، پی سی آر ورک استيشن
 يالس یجرم یدب يريگ

حباب شمار سرم، انواع شلترهاي تجهيزات 
 الکترونيکی، سامانه هاي آموزشی معمولی.

3-3 

کليد لمسی، ریموت کنترل، ترموستات، تابلو   بوته سراميکی، محفظه آسياب
 هوشمند.روان کوچک، کليد هوشمند، پریز 

 راهبند اتوماتيک  تجهيزات ساده آزمایشگاه فيزیک، اتصاالت

رک و ساب رک استاندارد، جعبه قرص    ست هاي آموزشی الکترونيک
 هوشمند.

شيشه آالت، الک، موالژها، مدل ها، نمونه بردار خاک، 
 تانک الکتروفورز، باکس، رک، جا لوله اي

وش سرد د تنظيم الکترونيکی شدت آب گرم و 
 حمام
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 فلزی، پیشرفته ملزومات پزشکی، مواد

 قطعات و شیمیایی پلیمری، سرامیکی،

 ، سلول درمانی، داربست و مهندسی بافت،NGSخدمات 

 کیت های تشخیص

سنتز و فرموالسیون داروهای پیشرفته شیمیایی و 

 بیولوژیکفرآورده های گیاهی، فرآورده های نوترکیب و 
 کشاورزی، دامپروری و غذایی
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 :NGSخدمات  
 یا NGS panel sequencingبراي نوآورانه یا جدید سکانس هاي پنل توليد و . طراحی3

Expanded carrier screening 
 سلول درمانی:

 توليد سلول  مهندسی شده در سطح کلينيکال .3

 با گرید کلينيکال ipsتوليد سلول هاي  .0
 توليد سلول هاي آلوژن با گرید کلينيکال .1

 داربست و مهندسی بافت:
توليد داربست ها و محصوالت مبتنی بر مهندسی بافت با پایه پليمري )طبيعی یا سنتزي( با  -3

 هاي زیر: characterizationلحاظ انجام 
shape  وGeometry)هيدروفيليسيتی و هيدروفوبيسيتی، ، تخلخل )و درصد تخلخل ،

biocompability خواص مکانيکی، امکان عروق زایی، نرخ تخریب پذیري )در محيط ،
invivo ( براي نمونه هاي استریل، روند افت خواص مکانيکی نمونه استریل )در محيطInvivo 

 (Invitroو 
( با لحاظ Mgتوليد داربست ها و محصوالت مبتنی بر مهندسی بافت با پایه فلزي )نظير  -0

 هاي زیر: characterizationانجام 
 shape  وGeometry تخلخل )و درصد تخلخل(، امکان عروق زایی، خواص مکانيکی، نرخ ،

کانيکی نمونه ( براي نمونه هاي استریل، روند افت خواص مinvivoتخریب پذیري )در محيط 
 (Invitroو  Invivoاستریل )در محيط 

توليد داربست ها و محصوالت مبتنی بر مهندسی بافت با پایه سراميکی با لحاظ انجام  -1
characterization :هاي زیر 

 shape  وGeometry ،تخلخل )و درصد تخلخل(، امکان عروق زایی، استئو کانداکتيویتی ،
 و اینداکتيویتیخواص مکانيکی داربست، استئ

 کیت های تشخیص:

 دارویی پستانداران سلول سویه با بادي آنتی . مونوکلونال3
 دارویی مخمر سویه با بادي آنتی . مونوکلونال0
 دارویی باکتریایی سویه با بادي آنتی . مونوکلونال1
 پستانداران سلول سویه با نوترکيب . پروتئين1
 مخمر سویه با نوترکيب . پروتئين1
 باکتریایی سویه با نوترکيب پروتئين. 1
 
 
 

 :فرموالسیون
 نانو ذرات ليپوزومال تزریقی هازارد انکولوژي .3

 نانو ذرات ليپوزومال تزریقی .0
 دندریمرهاي نسل دوم و سوم .1

 :ماده موثره
 نتزس گزین، فضا دار، کایرال) نوري فعال مراکز ایجاد هدف با . سنتز3

 شيميائی و ویروسی آنزیماتيک، هاي کاتاليست با( نامتقارن

 :فرآورده های گیاهی
 هيهت کروماتوگرافی هاي سيستم با گياهی موثره مواد سازي . خالص3

 (صنعتی GC و HPLC مانند) اي

 بیولوژیک: و نوترکیب های فرآورده
 هندسیم انجام لحاظ با صنعتی اسکيل در نوترکيب هاي فرآورده توليد

 تخليص و کشت و Bioprocess غربالگري، ژنتيک،
 

 

حوزه بذر، تراریخت و کشت 

 بافت، اصالح نژاد دامی:
 . رقم هيبرید3
 . رقم تراریخت0
 خرما و گردو. کشت بافت 1
در معرض  اهانيگ. کشت بافت 1

 انقراض
 يکنننده  ديتول تراریخت اهانيگ. 1

 بينوترک يها نيپروتئ
 يکنننده  ديتول تراریخت اهانيگ . 1

  هیثانو يها تيمتابول
. ایجاد هسته هاي ژنتيکی و اصالح 1

 نژاد خالص

پروبیوتیک، مخمر و  حوزه

 استارتر لبنی، کود و سم

 بیولوژیک، آنزیم صنعتی و جلبک:
- 

 

حوزه صنایع غذایی، خوراک دام 

 و کود آلی:

- 

 

 

 ملزومات پزشکی: 
 نانوساختار سراميکی غشاهاي الیه، تک گرافن

  شیمیایی: موادپلیمری و 
 رایندف کاتاليست هيدروژنی، کراکينگ هاي کاتاليست

 گازویيل ،(ایرانی کاتاليست تن متریک نود) ایزومریزاسيون
 فوق اتيلن پلی کربن، الياف ،GTL فرایند از توليدي
 (UHMWPE) سنگين

 

 ملزومات پزشکی:
 پلنتایم و پروتزها) باال خطر کالس با پزشکی ملزومات

 سطحی، خواص یا طراحی در اساسی تغييرات با(  ها
 و جذب قابل( ها ایمپلنت و پروتزها) پزشکی ملزومات

 پذیر تخریب زیست

 

 و قطعات: پیشرفته مواد

 قطعات خاص، هاي UF و NF و RO غشاهاي
 پيچيده بسيار ترکيب یا طراحی با ریختگی

 شیمیایی: موادپلیمری و

 فرهح نانو و فيلتراسيون نانو غشاي ،ZSM-5 زئوليت
  راالستوم ترموپالستيک پساب، و آب تصفيه جهت

(TPE)، پليمري توخالی غشایی الياف 
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 فلزی، پیشرفته ملزومات پزشکی، مواد

 قطعات و شیمیایی پلیمری، سرامیکی،

 ، سلول درمانی، داربست و مهندسی بافت،NGSخدمات 

 کیت های تشخیص

 سنتز و فرموالسیون داروهای پیشرفته شیمیایی و 

 فرآورده های گیاهی، فرآورده های نوترکیب و بیولوژیک
 کشاورزی، دامپروری و غذایی
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  ملزومات پزشکی:
 غير هاي کاپ و ها استم) زانو و ران کامل پروتزهاي

 (HA دهی پوشش و فورج با شده توليد سيمانی

 :و قطعات پیشرفته مواد

 آلی -چارچوب هاي فلزي 

 :NGSخدمات 
 ستجو،ج افزارهاي نرم توليد) داده تحليل و سازي ذخيره براي بستري سازي پياده

mapping جدید هاي روش مبناي بر داده تفسير یا و) 

 سلول درمانی:

. توليد اگزوزوم ها و ميکرو ویزیکول ها از سلول هاي بنيادي و مشتق از انواع 3
و یا ماکروفاژها  همراه با اسکيل آپ در فاز T،DC،NKسلول هاي ایمنی مانند 

 بالينی همراه با تایيد کاربرد بالينی )اتمام فازهاي بالينی(

 PreClinical (invivo). توليد سلول  مهندسی شده در فاز 0
 PreClinical(  invivoدر فاز ) ips. توليد سلول هاي 1
 PreClinical(  invivo. توليد سلول هاي آلوژن در فاز )1
 . توليد سازه هاي ژنتيکی مرتبط به دستکاري ژنتيکی با کاراي بالينی1

 داربست و مهندسی بافت:

 طبيعی) پليمري پایه با بافت مهندسی بر مبتنی محصوالت و ها داربست توليد. 3
 :زیر هاي characterization انجام لحاظ با( سنتزي یا
 shape و Geometryو ، هيدروفيليسيتی(تخلخل درصد و) ، تخلخل 

 زایی، نرخ عروق مکانيکی، امکان ، خواصbiocompabilityهيدروفوبيسيتی، 
 استریل. هاي نمونه براي( invivo محيط در) پذیري تخریب

 نظير) فلزي پایه با بافت مهندسی بر مبتنی محصوالت و ها داربست توليد. 0
Mg )انجام لحاظ با characterization زیر هاي: 

 shape و Geometryزایی،  عروق ، امکان(تخلخل درصد و) ، تخلخل
 هاي نمونه براي( invivo محيط در) پذیري تخریب مکانيکی، نرخ خواص

 استریل.
 با یسراميک پایه با بافت مهندسی بر مبتنی محصوالت و ها داربست توليد. 1

 :زیر هاي characterization انجام لحاظ
 shape و Geometryزایی، استئو عروق ، امکان(تخلخل درصد و) ، تخلخل 

 داربست. مکانيکی کانداکتيویتی، خواص

 کیت های تشخیص:

  آنزیم کيفی ارتقاء هدف با بيوشيميایی هاي کيت آنزیم . مهندسی3
  سویه . مهندسی0
 دارویی محصوالت توليد جهت جدید بيانی وکتور یا ناقل . مهندسی1
 (پروتئين بعدي چهار و بعدي سه ساختار در تغيير) پروتئين . مهندسی1
 تشخيص هاي کيت در استفاده جهت بادي آنتی مونوکلونال . توليد1
 (unknow target) ناشناخته سلولی سطح اهداف با آپتامرجدید . طراحی1
 Terminator PCR هاي کيت براي dNTPs یا ddNTPs ساخت. 1

 :فرموالسیون
 ( کانژوگيت دراگ بادي آنتی) . بایوکانژوگاسيون3

 (Nab Tech) پروتئين ذرات . نانو0

 تزریقی . ميکروسفرهاي1

 (پگيالسيون) . بایوکانژوگاسيون1

 تزریقی امولسيون . نانو1

 (SPION) فلزي - معدنی تزریقی . نانوسفرهاي1

 تزریقی ميکرونيدل فناوري با پوستی . پچ1

 :سنتز
 . سنتز جهت گزین3

 . کوپلينگ متوالی اسيد آمينه0
 . کوپلينگ یا هيدروليز آنزیماتيک1
( با حفظ مراکز SN2/SN1. واکنش هاي جانشينی هسته دوستی آليفاتيکی )1

 فعال نوري

 :فرآورده های گیاهی
 عصاره هاي گياهی به روش هاي مختلف. نانو کپسوله کردن ماده موثره یا 3

. استخراج  ماده موثره یا عصاره هاي گياهی با روش حالل فوق بحرانی 0
(SFE) 
 . استخراج  ماده موثره یا عصاره هاي گياهی با روش جریان هاي ناهمسو1
(counter current extraction) 
.استخراج  ماده موثره یا عصاره هاي گياهی با روش ستون هاي 1
 (BCEبابی)ح
 RDC. افزایش خلوص  ماده موثره یا عصاره هاي گياهی با ستون هاي 1
. خالص سازي  ماده موثره یا عصاره هاي گياهی با سيستم هاي  فلش 1

 کروماتوگرافی و ستونی
 . خالص سازي ماده موثره گياهی با استفاده از غشاهاي نانوسایز1
 حالل / ضد حالل براي مواد موثره. خالص سازي ماده موثره گياهی با روش 1
. خالص سازي ماده موثره گياهی با سيستم هاي استخراج 1

 (LLEحالل/حالل)

 بیولوژیک: و نوترکیب های فرآورده
 ايه فرآورده تخليص و تخليص پيش شامل دست پایين فرآیندهاي . انجام3

 شتقاتم و ها فرآورده) صنعتی اسکيل و دارویی گرید در بيولوژیک و نوترکيب
 (گاوي منشا سورفکتانت و عقرب و مار سرم ،IVIG آلبومين، مانند بيولوژیک

 جهت bioprocessing فيزیکوشيميایی پارامترهاي و شرایط سازي . بهينه0
 حشرات/جانوري سلول بيان افزایش

حوزه بذر، تراریخت و کشت بافت، 

 اصالح نژاد دامی:
 یمصنوع. رقم 3
 یساختگ . رقم0
 ،يشجره ا ياصالح شده به روش ها. رقم 1

 یبرگشت یتالق د،يدابل هاپلوئ
مقاوم به علف کش و آفات  تراریخت اهانيگ. 1
 از يماريب

 شتريبا محصول بتراریخت  اهانيگ. 1
 با صفات خاص تراریخت اهانيگ. 1
 . کشت بافت پسته و فندق1 
. کشت بافت بذر مصنوعی جهت استفاده در 1

 هيبریدها
به  ياصالح نژاد يها تيگله ها و جمع جادیا. 1

 روش پرورش خالص
 تنوع دام ها نييتع يها پيچ یطراح. 31

پروبیوتیک، مخمر و استارتر لبنی،  حوزه

 بیولوژیک، آنزیم و جلبک: کود و سم
 اسيدر مق کروکپسوليبه فرم م یستیکود ز. 3

 یصنعت
 اسيبه فرم پودر وتابل در مق یستیز کود. 0

 یصنعت
 پسته و فندوق. کشت بافت 1
جهت استفاده در  یبذر مصنوع. کشت بافت 1
 ها دیبريه

حوزه صنایع غذایی، خوراک دام و کود 

 آلی:

 یها در اشل صنعت نيتامیو ديتول.  3
 یدر اشل صنعت یمخمر نان و استارتر لبن. 0

 ( ونيکشت و فرموالس ه،ی)استحصال سو
استحصال فرکتوز از ذرت به روش  ندیفرا. 1

 یدر اشل صنعت یمیآنز
 کشت و خالص ه،ی) استحصال سو ريپن هیما. 1

 ( میآنز يساز
 ی خوراک يها ریفايامولس ديتول. 1

 و قطعات: پیشرفته مواد
 (DLCپوشش هاي شبه الماسه )

 و قطعات: پیشرفته مواد
 نقاط کوانتومی

  شیمیایی: موادپلیمری و 

 يا استوانه کامپوزیتی مخازن باال، خلوص با آلومينا گاما
 ارفش با کربن الياف و اپوکسی رزین بر مشتمل شکل

 و ها لوله مایع، سياالت براي بار 111 از بيش عملياتی
 باال فشار GRVE و GRP, GRE کامپوزیتی اتصاالت

 11 فشار متر 1/3 از کمتر قطرهاي براي باال، فشار از منظور)
  از بيش و باال به بار 11 فشار متر 1/0تا 1/3 بين باال، به بار
 A توپانول اکسيدان آنتی باال(، به بار31 فشار متر 1/0

 شیمیایی: موادپلیمری و
 پليمري پودر ،(TPV) ولکانيزه االستومرهاي ترموپالست

 ميکرونيزه ابرجاذب

 و قطعات: پیشرفته مواد

 .شده احيا گرافن اکسيد گرافن، اکسيد

 ملزومات پزشکی:
 کامپوزیتی پنجه پروتزهاي

 و قطعات: پیشرفته مواد
 قفو پوششهاي پيچيده، مواد و طراحی با ریختگی قطعات
 غير) خاص کاربردهاي با PVD و PACVD سخت
 جامد نيمه گري ریخته قطعات ،(تزئينی

 شیمیایی: موادپلیمری و
 خاص، درکاربردهاي( PTFE) اتيلن تترافلوئورو پلی پوشش

BELL RING، گرماذوب هاي چسب اپوکسی، هاردنر 
 .ودروخ فيلتر و چراغ چسب برچسب، پوشک، در استفاده مورد
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 و قطعات: پیشرفته مواد
  ،PEO هاي پوشش

 .دقيق گري ریخته موم
  شیمیایی: موادپلیمری و 

 سه کاتاليستی مبدل نانوکامپوزیتها،
 تيلم کربوکسی ،(کاتاليست) منظوره

 خوراکی سلولز

 :NGSخدمات 
 نظير) ژنومی هاي داده آناليز جهت نوآورانه و فناورانه هاي الین پایپ و ها الگوریتم . توليد3

 (هاپلوتایپينگ و لينکيج بررسی براي ابداعی آناليزهاي
 خروجی تهيه ،NGS اجراي دیگر، هاي شرکت از آماده نمونه دریافت/ متقاضی از نمونه . تهيه0

fastQ یا FastA دستگاه، از Mapping انجام و Align فراخوانش رفرنس، ژنوم به توجه با 
 به معتبر داخلی هاي داده از اي مجموعه ایجاد و اطالعات آناليز ،VCF فایل تهيه و ها واریانت

 آماري و تعدادي لحاظ
 ایجاد و آماده الین پایپ از استفاده بدون NGS به مربوط هاي داده تحليل خدمات . ارائه1

 آماري و تعدادي لحاظ به معتبر داخلی هاي داده از اي مجموعه
 سلول درمانی:

 سلول ها تا حدي به سلول هدف با کارایی بالينی و اثبات عملکرد تمایز. تکثير و 3
)جداسازي و تکثير آلوژنيک ها(  با اسکيل صنعتی براي مصارف . بانک هاي سلولی کلينيکال گرید 0

 پزشکی بازساختی
 .  تکثير سلول بنيادي مهندسی شده در فاز بالينی1
 (INVITRO. توليد سلول  مهندسی شده در فاز آزمایشگاهی )1
 (INVITROدر فاز آزمایشگاهی ) ips. توليد سلول هاي 1
ل ها از سلول هاي بنيادي و  انواع سلول هاي ایمنی مانند . توليد اگزوزوم ها و ميکرو ویزیکو1
T،DC،NK  1یا  0و ماکروفاژها با لحاظ اسکيل آپ همراه با تایيدیه کارآزمایی بالينی فاز 
. جداسازي، تکثير و تزریق فراورده هاي سلول درمانی همراه با تایيدیه ي اثر بخشی و باگرید 1

 کلينيکال
 PreClinical(  invivoی مرتبط با دستکاري ژنتيکی در فاز ). توليد سازه هاي ژنتيک1
. جداسازي و تزریق)بدون تکثير(  فراورده هاي سلول درمانی همراه با تایيدیه ي اثر بخشی و 1

 باگرید کلينيکال
 داربست و مهندسی بافت:

زي( با لحاظ ت. توليد داربست ها و محصوالت مبتنی بر مهندسی بافت با پایه پليمري )طبيعی یا سن3
 هاي زیر: characterizationانجام 

shape  وGeometry ،تخلخل )و درصد تخلخل(، هيدروفيليسيتی و هيدروفوبيسيتی ،
Biocompability.خواص مکانيکی، امکان عروق زایی ، 

( با لحاظ انجام Mg. توليد داربست ها و محصوالت مبتنی بر مهندسی بافت با پایه فلزي )نظير 0
characterization :هاي زیر 

shape  وGeometry.تخلخل )و درصد تخلخل(، امکان عروق زایی، خواص مکانيکی ، 
. توليد داربست ها و محصوالت مبتنی بر مهندسی بافت با پایه سراميکی با لحاظ انجام 1

characterization :هاي زیر 
 shape  وGeometryایی، استئو کانداکتيویتی.، تخلخل )و درصد تخلخل(، امکان عروق ز 

 کیت های تشخیص:
 هيبریدوما روش به باديآنتی منوکلونال . توليد3
 (selecx) شده شناخته اهداف با جدید آپتامر . طراحی0
 تشخيصی هاي کيت جهت ژن آنتی ایمونوژنيک اپيتوپ طراحی در . نوآوري1
 با Competitive و sandwich، indirect نوع از Immunoassay هايکيت . توليد1

 استخالص و کنژوگاسيون کوتينگ، انجام لحاظ
 پایدارسازي و کيت کلی اسمبلينگ لحاظ با بادي آنتی/ژن. آنتی1

 :فرموالسیون
 . ایمپلنت هاي دارویی کاشتنی3
 فلزي )آميخته با پليمر( -. نانوسفرهاي تزریقی معدنی 0
 ال(غير کریست. نانو سوسپانسيون بدون حامل تزریقی )کریستال و 1
 (in situ forming. تزریقی پيوسته رهش تشکيل شونده در محل )1
 DPI. فرموالسيون 1
. نانو سوسپانسيون بدون حامل به فرم خوراکی )سوسپانسيون از پيش 1

 آماده شده/کریستال و غير کریستال(
 . نانو ذرات ميسالر، ليپوزومال، پليمري غيرتزریقی )از پيش آماده شده(1

 :سنتز
 . واکنش هاي تحت فشار و کاتاليستی)مثل هيدروژنيزاسيون صنعتی(3
 . واکنش هاي خشک )گرین یارد(0
 . تشکيل حلقه هاي هتروسيکل1
. واکنش هاي شرایط خاص )استفاده از گازهاي بسيار خشک، تشکيل 1

حد واسط هاي ناپایدار، استفاده از واکنش گرهاي گازي خورنده قوي، 
 ع و گاز جامد سخت(واکنش هاي گاز مای

 :گیاهی فرآورده های
( حاوي nanosphere. فرموالسيون محصوالت حاوي نانو کره هاي )3

 ماده موثره گياهی و ترکيبات حامل )پليمر، ليپيدها و ...(
 W/O/Wو  O/W/O. فرموالسيون امولسيون هاي چند الیه 0
يچيدگی پ . خالص سازي با روش کریستاليزاسيون )نوبلور کردن( )به علت1

 هاي گياهی(زیاد ماتریکس عصاره
 . توليد کمپلکس نانوذرات فلزي با ترکيبات طبيعی1
 (SHE. استخراج عصاره با آب فوق داغ )1
 . خالص سازي ماده موثره گياهی با ستون تقطير جزء به جزء1
 . خالص سازي با استفاده از غشاهاي ميکروسایز1

 بیولوژیک: و نوترکیب های فرآورده
انجام فرآیندهاي پایين دست شامل پيش تخليص و تخليص فرآورده  .3

 هاي نوترکيب و بيولوژیک در گرید دارویی و اسکيل نيمه صنعتی
. بهينه سازي شرایط و پارامترهاي فيزیکوشيميایی 0

bioprocessing جهت افزایش بيان سلول ميکروبی/باکتریایی 
سلولی با  poolي . مهندسی ژنتيک سلول جانوري/حشرات و تهيه 1

 قابليت کاربرد صنعتی/دارویی
 . توسعه سویه )صنعتی( جهت توليد واکسن از منشا باکتریایی 1
(organism whol  یاsubunit) 
. انجام فرآیندهاي پایين دست شامل پيش تخليص و تخليص فرآورده 1

هاي نوترکيب و بيولوژیک در گرید دارویی و اسکيل نيمه صنعتی 
، سرم مار و IVIG)فرآورده ها و مشتقات بيولوژیک مانند آلبومين، 

 عقرب و سورفکتانت منشا گاوي(

حوزه بذر،تراریخت و کشت بافت،اصالح نژاد 
 دامی:

، نتاج تک بذر، بالک، OPاصالح شده به روش م . رق3
 یزودآزمون

 خالص، جهش نیاصالح شده به روش ال . رقم0
انتخاب توده  ،ياصالح شده به روش انتخاب دوره ا. رقم 1
 يا

 يمنجمد گاو IVF نيجن. 1
 پر بازده )حداقل سه نسل( ينژاد يها بيترک جادیا

 )حداقل سه نسل( یاصالح شده بوم ينسل ها جادیا. 1
 پروبیوتیک، مخمر و استارتر لبنی، کود و سم حوزه

 بیولوژیک، آنزیم و جلبک:
 یعتصن اسي/ژل/گرانول ( در مقعیبه فرم ) ما یستیکود ز. 3
/پودر وتابل ( در کروکپسوليبه فرم ) م یستیز کود. 0
 یشگاهی/ آزمایصنعت مهين اسيمق
 استارتر یصنعت یکروبيم هیسو. 1
 یصنعت اسياستارتر در مق. 1
 یصنعت اسيدر مق کيوتيمکمل پروب. 1
 و رز يگل محمد. کشت بافت 1
 بيس الس،ياز جمله بادام، گ شهیرو يها هیپا. کشت بافت 1

 هسته دار ها ریو سا
 ژربرا. کشت بافت 1
 1111تا  میدست ( آنز نیيپا ای) باالدست  ديتول ندیفرا. 1
 تريل

ان امک یبه همراه بررس میآنز یصنعت ي هیسو ي توسعه. 1
 يت هاتس یبا بررس میآنز دي، راندمان تول اتيخصوص د،يتول
 مربوطه ژهیو

 یتوده جلبک کشت شده در اشل صنعت. 31
 تيولکننده متاب ديشده تول یجلبک معرف یصنعت هیسو. 33
 هیثانو

 حوزه صنایع غذایی، خوراک دام و کود آلی:
 یدر اشل صنعت یکروبيبه روش م يديتول نهيآم دياس. 3

 (نیزی)ال
 (کیولوژيحفاظت شده )به روش ب ینيپروتئ مکمل. 0
ل ها در اش کيتيها، جلبک ها، پروب میمکمل ها، آنز ديتول. 1

 مربوطه( ي)رجوع به نظام نامه ها یصنعت
 یشالت کننده ها در اشل صنعت ديتول. 1
ن همچو یدر اشل صنعت یخوراک هيسنتز مواد اول ندیفرا. 1

 یخوراک کیفسفر دياس ديتول
 ییغذا عیصنا يکننده ها داریپا. 1
 در فرمانتور يشده از باکتر ديتول نهيآم دياس. 1
 تريل 3111 يباال زیشده در بچ سا ديکالت تول کود. 1

 
 ملزومات پزشکی:

 اینترمدوالر تلسکوپی هاي نيل
 

 و قطعات: پیشرفته مواد
 تحت باال فشار مخازن، سوزنی کک

 پيشرفته هايقالب، ویژه شرایط
 نانوپودرهاي جامد، نيمه گريریخته
، ویژه خواص با شده آالیش

 اندازه اب)ویژه باکاربرد نانوکلویيدهاي
 فيلتر  ،(ویژه مورفولوژي و ذرات
 شده اصالح مدیاي با صنعتی هاي

 نانوالياف یا نانوذرات، نانوالياف با
 پوسته هسته

 شیمیایی: موادپلیمری و
 کاغذ)  آهک سنگ از کاغذ

 اب همراه پليمري سيمان ،(سنتزي
 پلی سنتز سلولوز، سنتز

صنعتی،  مقياس در کربوکسيالت
 زیست گياهی پایه زباله کيسه

 کشاورزي هاي فيلم  پذیر، تخریب
 پذیر،تخریب زیست گياهی پایه مالچ

 استفاده مورد گرماذوب هاي چسب
 ا،ه نوشيدنی برچسب و صحافی در

 سلولز متيل کربوکسی
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سطح 

 فناوری

 ملزومات پزشکی، مواد

 ی،سرامیک فلزی، پیشرفته

 و شیمیایی پلیمری،

 قطعات

 ، سلول درمانی، داربست و مهندسی بافت،NGSخدمات 

 کیت های تشخیص

 سنتز و فرموالسیون داروهای پیشرفته شیمیایی و 

 بیولوژیکفرآورده های گیاهی، فرآورده های نوترکیب و 
 کشاورزی، دامپروری و غذایی
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  ملزومات پزشکی: 
 دندانی هاي ایمپلنت

 و قطعات: پیشرفته مواد
 سازه سبک بتن ها، ایروژل پودر
 سيليس نانوذرات حاوي اي

  شیمیایی: موادپلیمری و 
 خودرویی، خراش ضد کامپاند
، سایلنت پروپيلن پلی کامپاند
 اکریليکی فشار به حساس چسب

 آب پایه

 :NGSخدمات 
 یا fastQ خروجی تهيه ،NGS اجراي دیگر، هاي شرکت از آماده نمونه دریافت/متقاضی از نمونه . تهيه3

FastA دستگاه، از Mapping انجام و Align تهيه و ها واریانت فراخوانش رفرنس، ژنوم به توجه با 
 یا و فزارا نرم از استفاده بدون شرکت توسط تحليل انجام. )نتيجه ارائه نهایتا و اطالعات آناليز ،VCF فایل
 .(آماده و شده خریداري الین پایپ

 آماده الین پایپ از استفاده بدون NGS به مربوط هاي داده تحليل خدمات . ارائه0
 جهت ساده عملکرد با هاي اسکریپت تعریف یا آماده شده( annotate) انوتيت ،VCF هاي داده . تحليل1

 شده annotate هاي VCF تحليل

 سلول درمانی:

 . تکثير سلول بنيادي مهندسی شده در فاز پيش از بالين3

 . توليد اگزوزوم ها و ميکرو ویزیکول ها از سلول هاي بنيادي و ...  همراه با اسکيل آپ در فاز آزمایشگاهی0
 3و بالينی فاز  PreClinical( invivoفراورده هاي سلول درمانی درحد فاز ). جداسازي،تکثيروتزریق 1
 0و
و  PreClinical(  invivo. جداسازي و تزریق)بدون تکثير( فراورده هاي سلول درمانی در حد  فاز )1

 0و 3بالينی فاز
ادي القایی بني . توليد سایر مشتقات سلول هاي بنيادي مزانشيمی، ماکرومولکول هاي مشتق از سلول هاي1
 ها Condition Mediaو 
. جداسازي، ذخيره و کشت سلول هاي بنيادي اتولوگ از بند ناف و مغز استخوان جهت درمان بيماري ها و 1

 سرطان )غير آزمایشگاهی(

 داربست و مهندسی بافت:

. توليد داربست ها و محصوالت مبتنی بر مهندسی بافت با پایه پليمري )طبيعی یا سنتزي( با لحاظ انجام 3
characterization :هاي زیر 

 shape  وGeometry ،تخلخل )و درصد تخلخل(، هيدروفيليسيتی و هيدروفوبيسيتی ،
biocompability.خواص مکانيکی ، 

( با لحاظ انجام Mgنی بر مهندسی بافت با پایه فلزي )نظير . توليد داربست ها و محصوالت مبت0
characterization :هاي زیر 

 
 :فرموالسیون

 (extruder spheronizer. پلت و ميکروپلت آهسته رهش )3
 FBD. گرانول هاي آهسته رهش تهيه شده توسط 0
 . پلت و ميکروپلت آهسته رهش) استفاده از هسته خنثی(1
 . گرانول هاي آهسته رهش1
 . پچ هاي پوستی کنترل رهش)مخزنی(1
 . مخاط چسب هاي استریل1
 .  فيلم هاي مخاط چسب دهانی آهسته رهش1
)بصورت پودر جامدکریستال و . نانو سوسپانسيون بدون حامل به فرم خوراکی 1

 غيرکریستال(
 . نانو خود امولسيون شونده خوراکی1

 . دارورسانی به کولون )روده بزرگ(31
 . فرآورده تزریقی لئوفيليزه هازارد انکولوژي33
 . قرص هاي ماتریسی آهسته رهش، اسپري هاي دهانی استنشاقی چند جزیی30
 ی و کلویيدي. فرموالسيون هاي لئوفيليزه سوسپانسيون31
 1باالي OED. فراورده استریل تزریقی هازارد با 31
 . ليپوزوم هاي غير استریل31
 . ميسل هاي غير تزریقی31
 )مقدار دارو به نسبت وزن بسيار کم باشد.( LVHVو یا  potent. پلت داروهاي 31
 . فرموالسيون هاي روکش روده اي، قرص هاي چندالیه اي31

 
 :سنتز

 صنعتی HPLC. خالص سازي با استفاده از ستون هاي کایرال و 3
 . تعویض یونی با شرایط کنترلی خاص0
 . خالص سازي شيميایی ترکيبات راسميک1
 . تراکمی با محدودیت هاي خاص1
 . افزایشی با محدودیت هاي خاص1
 )مستقيم(. آميداسيون با استفاده از باز قوي، عامل متراکم کننده، بدون حالل 1
1 .N- / دمتيالسيونO-دمتيالسيون 
 . اکسيداسيون ترکيبات پيچيده1
 . احيا ترکيبات پيچيده )هيدروژناسيون اتمسفري(1

حوزه بذر، تراریخت و کشت بافت، 
 اصالح نژاد دامی:

ارقام  یابیشده به روش ارز یرقم معرف. 3
 یواردات

 Seed يبذر به روش ها يفرآور خدمات. 0

Priming 
 دیبريبذر ه ديتول خدمات. 1
بذر توسط بخش  دياول تول يمرحله  خدمات. 1

  و ... ( 0بذر پرورش  ريتکث لي) از قب یخصوص
( یلدانگ ینتی)زیآپارتمان اهانيکشت بافت گ. 1

 ایو استو
 انتخاب هدفمند والد. 1
 مواد ژنی از دام هاي خالص ) اسپرم ( ديتول. 1
 یمصنوع حيخدمات تلق انجام. 1

 
ی، استارتر لبنپروبیوتیک، مخمر و  حوزه

 بیولوژیک، آنزیم و جلبک: کود و سم
/ژل/گرانول ( در عیبه فرم ) ما یستیکود ز. 3
 یصنعت مهين اسيمق
 کود یصنعت هیسو. 0
 يبا دوره  کیولوژيکود ب ونيفرموالس. 1

 باال يماندگار
ت با کان یشگاهیآزما سیدر مقا یستیز کود. 1

 باال
 یصنعت مهين اسياستارتر در مق. 1
 یصنعت مهين اسيدر مق کيوتيمکمل پروب 1
 کيوتيپروب یصنعت هیسو. 1
با  یشگاهیآزما اسيدر مق کيوتيپروب مکمل. 1

 کانت باال

  شیمیایی: موادپلیمری و 
 اکریليک کوپليمر رزینهاي
 استایرن

 

  ملزومات پزشکی: 
 خطر کالس با پزشکی ملزومات

 با جراحی ابزارآالت مانند پایين
 پوشش با) سطحی ویژه خواص

  (DLC مانند سخت فوق هاي

 

 و قطعات: پیشرفته مواد
 ادمو یا طراحی با ریختگی قطعات

 زریق هايقالب، پيچيده ابعاد یا
 رسپ و فورج دایکست، پالستيک،

 PN هاي پوشش .پيچيده
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 و قطعات: پیشرفته مواد
 و کلویيدها نانو و الياف نانو

 الياف، معمول نانوپودرهاي
 نانوذرات حاوي نخ چاپد، يشيشه

 باکتریال آنتی خاصيت با نقره
 هگلول جزئی، سه نسوزهاي دائمی،

 آلومينایی الینرهاي و

 

  شیمیایی: موادپلیمری و 
 ایهپ بر) باکتریال آنتی کامپاند

 (مختلف پليمرهاي

 shape  وGeometry.تخلخل )و درصد تخلخل(، امکان عروق زایی ، 
. توليد داربست ها و محصوالت مبتنی بر مهندسی بافت با پایه سراميکی با لحاظ انجام 1

characterization :هاي زیر 

 shape  وGeometry.تخلخل )و درصد تخلخل(، امکان عروق زایی ، 
. توليد داربست ها و محصوالت مبتنی بر مهندسی بافت با پایه پليمري )طبيعی یا سنتزي( با لحاظ انجام 1

characterization :هاي زیر 

 shape  وGeometry تخلخل )و درصد تخلخل(، هيدروفيليسيتی و ،
 .Biocompabilityهيدروفوبيسيتی،

. توليد داربست ها و محصوالت مبتنی بر مهندسی بافت با پایه پليمري )طبيعی یا سنتزي( با لحاظ انجام 1
characterization :هاي زیر 

shape  وGeometryتخلخل )و درصد تخلخل(، هيدروفيليسيتی و هيدروفوبيسيتی ، 

 ( با شرایط خاصSN2/SN1. واکنش هاي جانشينی هسته دوستی آليفاتيکی )31
 . متيالسيون آمين با روش کالرک33
 . آميناسيون احيایی30
 منفی سی تا منفی هفتاد و پنج. واکنش هاي در دماي 31
 (SN2/SN1. واکنش هاي جانشينی هسته دوستی آروماتيکی )31
 . نوآرایی هافمن31
 . واکنش استرِکِر31
 . تشکيل حلقه هاي هتروسيکل ساده31
 . استخراج آلکالوئيدها31
 آلدر –. دیلز 31
 در مقياس نيمه صنعتی به باال n-2. سنتز مواد موثره دارویی از 01
با شرط اینکه سنتز غير ملح و مقياس نيمه صنعتی به  n-1. سنتز مواد موثره دارویی از 03

 باال باشد.

 يبا دوره  کيتيمکمل پروب ونيفرموالس. 1
 باال يماندگار

(  دست نیيپا ای) باالدست  ديتول ندیفرا. 31
 تريل 111تا  میآنز
 میآنز یصنعت ي هیسو ي توسعه. 33
 شده یجلبک معرف یصنعت هیسو. 30
 یعتصن مهيجلبک کشت شده در اشل ن توده. 31
جلبک کشت شده در اشل  توده. 31
 ای ییغذا دی( با گر تريل 1) از  یشگاهیآزما
 ییدارو
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سطح 

 فناوری

 هپیشرفت ملزومات پزشکی، مواد

 پلیمری، سرامیکی، فلزی،

 قطعات و شیمیایی

 ، سلول درمانی، داربست و مهندسی بافت،NGSخدمات 

 کیت های تشخیص

 سنتز و فرموالسیون داروهای پیشرفته شیمیایی و

فرآورده های گیاهی، فرآورده های نوترکیب و 

 بیولوژیک

 کشاورزی، دامپروری و غذایی

ح 
ــ

ــ
ــ

ـط
ــ

ــ
ــ

سـ
2 

ن 
دو

)ب
ی(

یات
مال

ت 
فی

عا
م

 

 

 و قطعات: پیشرفته مواد
 ،(شرکت ساخت رزین) ترافيکی رنگ
 هاي روش به شده استحصال ویژه فلزات

 صنعتی مقياس در باال بازده با نوین

 شیمیایی موادپلیمری و

کاهنده اصطکاک  مريپل، الکترود،  چست

 ميکلس، و فشار در خطوط لوله نفت

  قیشده از طر ديتول کوالتيوگليت
 ميبا کلس دياس کيکوليگل واکنش

 ديدروکسيه

 کیت های تشخیص:

 تشخيصی هاي کيت در استفاده جهت بادي آنتی کلونال پلی تهيه .3
 به بادي آنتی کنژوگاسيون انجام لحاظ با ها Rapid test یا Lateral Flow Device هاي کيت توليد .0

 نيتروسلولزي صفحه بر کنترل و تست خطوط کردن دیسپنس و طال نانوذرات
 تهيه و سازي خالص+ کشت شامل taq آنزیم )توليد  Taq DNA polymerase hot startآنزیم توليد .1

 پذیر توجيه مقياس در( بادي آنتی یا نمک با آنزیم سازي مقاوم+ دار شناسنامه سویه از آنزیم
 ،DNA Polymerase، reverse transcriptase  شامل)  مولکولی بيولوژي هاي آنزیم توليد.1

restriction Enzymes، ligase، Helicase سویه کشت طریق از...(  و بيوشيميایی هاي کيت هاي آنزیم و 
 شده تهيه محصول خلوص و پایداري کارایی، گرفتن نظر در با دار شناسنامه

 اب بادي آنتی/ژن آنتی استخالص کنژوگاسيون، انجام لحاظ با Direct نوع از ImmonoAssay کيت توليد .1
 پایدارسازي و کيت کلی اسمبلينگ لحاظ

 در آپتامرها زا استفاده با کروماتوگرافی هاي ستون سازي بهينه/توليد و کروماتوگرافی هاي رزین به آپتامر اتصال .1
 affinity chromatography مثل تخليص هاي ستون

 کروماتوگرافی بيوشيميایی هاي کيت در رزین کردن دار عامل .1
 ...( و سلول نوکلئيک، اسيد پروتئين، نظير)  ها بيومولکول با آپتامر کنژوگاسيون انجام .1
 لدر شيميایی سنتز .1

 کلونينگ روش با لدر سنتز .31
 آپتامرها سنتز .33
 دار نشان پرایمر یا پروب سنتز .30
 )اسمبلينگ terminator PCRهاي کيت براي dNTPs یا ddNTPs فرموالسيون سازي بهينه .31

 ( big Dyeکيت
 پروتئين بيان بررسی با molecular Cloning خدمات انجام .31
 شده فرآوري محصوالت غذایی تقلبات تشخيص خدمات.31
 نشده فرآوري محصوالت براي حالل تشخيص و تراریختگی غذایی، تقلبات تشخيص . خدمات31
 شيميایی ترکيبات با آپتامرها . کنژوگاسيون31
 Immunoassay هاي کيت در معرف به بادي آنتی کوپلينگ یا کنژوگاسيون انجام. 31
 سال 3 حداقل پایداري با western blotting هاي کيت براي substra . فرموالسيون31
 یا  Rapid Diagnostic kit هاي کيت در بادي آنتی به طال نانوذرات . کنژوگاسيون01

Lateral Flow Device ها 
 یا Rapid Diagnostic kit هاي کيت در نيتروسلولزي صفحه بر تست و کنترل خطوط کردن . دیسپنس03

Lateral Flow Device ها 
 با taq DNA polymerase آنزیم سازي مقاوم لحاظ با pcr تشخيصی هاي کيت توليد و کامل . تجميع00

 کيت بافرهاي سازي بهينه و بادي آنتی یا نمک
 CDNA سنتز ،RNA استخراج ضمن آنها در که هایی )کيت CDNAسنتز از RNA استخراج کيت . توليد01
 .(ميشود انجام نيز
 مثبت کنترل توليد یا حيوان از ژن آنتی تخليص لحاظ با immunoassay هاي کيت توليد و کامل . تجميع01

 :گیاهی فرآورده های
 . فرموالسيون پلت ها3

-استخراج حالل. باال بردن درصد ماده موثره به روش هاي 0
 ستون تقطير -فيلتراسيون -حالل

. استخراج ماده موثره به روش هاي بيوتکنولوژیک مانند کشت 1
 بافت

 . فرموالسيون محصوالت حاوي ليپوزوم و ميسل1
 . انکپسوله کردن1
)به دليل  W/Oو  O/W. فرموالسيون کرم ها و لوسيون هاي 1

ص( در یک نامشخ HLBپيچيدگی فرموالسيون اجزاي گياهی )
 امولسيون(

. خشک کردن عصاره با فلش درایر با لحاظ انجام کار مقایسه اي 1
با روش هاي دیگر خشک کردن و یا با پارامترهاي مختلف نظير 

 فيزیکوشيميایی در همين روش
. حذف فلزات سنگين با مواد متخلخل مانند زئوليت، کربن اکتيو، 1

 بنتونيت، خاک دیاتومه

 بیولوژیک: و نوترکیب های فرآورده
سلولی با قابليت  pool. مهندسی ژنتيک سلول ميکروبی و تهيه ي 3

 کاربرد صنعتی/دارویی

. غربالگري رده سلولی جانوري/حشرات براي یافتن کلون با بيان 0
 صنعتی

1 .bioprocess سلول جانوري/حشرات در اسکيل صنعتی 
هت صنعتی ج. کشت و تکثير ویروس در سلول جانوري در اسکيل 1

 توليد واکسن هاي با منشا ویروسی
 . غربالگري رده سلول ميکروبی براي یافتن کلون با بيان صنعتی1
1 .bioprocess سلول ميکروبی در اسکيل صنعتی 
. کشت و تکثير ویروس در تخم مرغ در اسکيل صنعتی جهت 1

 توليد واکسن هاي با منشا ویروسی

 کود آلی:حوزه صنایع غذایی، خوراک دام و 
 ییايميحفاظت شده ) به روش ش ینيمکمل پروتئ.  3

 ( یدر اشل صنعت
 آهسته رهش  یمعدن مواد. 0
 در سطح آب يماندگار تيبا قابل ايآرتم گرانول. 1
 یبا اثبات اثر بخش یدام یاهيگ يدارو مکمل. 1

 یفارم
 کيوتيب يپر يمکمل ها ديتول. 1
ر د اهيو استقرار کشت مخلوط گ یو معرف انتخاب. 1

 میچراگاه به روش د
 يکارخانه جات و پسماند ها عاتیاز ضا استفاده. 1

شده به عنوان خوارک دام ) مانند  يفراور یزراع
 کمپوست قارچ( ناس،یو
و  یکیزيحفاظت شده ) به روش ف ینيپروتئ مکمل. 1

 ( یحرارت
 ها نيتامیو و یمواد معدن ونيفرموالس. 1

 ( عی) فرم ژل، ما کيپودر ک يبهبود دهنده ها. 31
)  ژهیو يبا خواص کارکرد ییغذا يها فراورده. 33

 ، شکالت مقاوم به حرارت ( یزدگ خیدراژه مقاوم به 
 میشده با استفاده از آنز ديتول نهيآم دياس. 30
 زيدروليشده با استفاده از ه ديتول نهيآم دياس. 31
 يدياس
 تريل 311 يباال زیشده در بچ سا ديکالت تول کود. 31
 ديو تول ريتخم يشده برا یمعرف یصنعت هیسو. 31
 دياس نويآم

چ شده در ب ديتول کیيفلو ديو اس کيوميه دياس. 31
 تريل 011 يباال  زیسا
 

 

 ملزومات پزشکی:
 یا ساده هاي نيل و ها پليت ها، پيچ

 آنها مجموعه

 و قطعات: پیشرفته مواد
هاردآنودایز با  هاي ماژول، پوشش اویل

 پيش بتونی کاربردهاي خاص، تراورس
  تنيده

 

  شیمیایی: موادپلیمری و 
 ناتيل پلی تخصصی، NPK ترکيبی کود

 با دهش گرفت اتيلن پلی واکس اکسيدایز،
 وير کلسيم انيدرید، استئارات مالئيک
ي هاو ساخت برج یطراحباال،  خلوص

 ,GRP یتیکامپوز )تجهيزات فرایندي(

GRE  و GRVE  جهت استفاده در
 یتیمخازن کامپوزیی، ايميپتروش عیصنا
استر  لينیواستر،  یپل ينهایرز ي لهيبوس

 کیفسفر دياسی، و اپوکس
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سطح 

 فناوری

سطح 

 جزیی

 هپیشرفت ملزومات پزشکی، مواد

 پلیمری، سرامیکی، فلزی،

 قطعات و شیمیایی

 ، سلول درمانی، داربست و مهندسی بافت،NGSخدمات 

 کیت های تشخیص

 سنتز و فرموالسیون داروهای پیشرفته شیمیایی و 

 فرآورده های گیاهی، فرآورده های نوترکیب و بیولوژیک
 کشاورزی، دامپروری و غذایی

ح 
ــ

ــ
ــ

ـط
ــ

ــ
ــ

سـ
3 

د(
ایی

م ت
عد

(
 

3-1 

 

 و قطعات: پیشرفته مواد
 تزریق هايقالب ساخت و طراحی

 پرس و فورج دایکست، پالستيک،
 ترمز هاي لنت ها، کلمپ معمول،
 .مرسوم

  شیمیایی: موادپلیمری و 
 اتصاالت و لوله حفاري، نشاسته

 رکمت عملياتی فشار با GRP کامپوزیتی
 اپوکسی چسب بار، 01 از

 :NGSخدمات 
 خریداري یا و آماده افزار نرم یا الین پایپ با تحليل انجام و NGS اجراي متقاضی، از نمونه . تهيه3

 شده
 جهت کشور از خارج به دستگاه از خروجی هاي داده ارسال و NGS اجراي متقاضی، از نمونه . تهيه0

 نتایج دریافت و هاداده تحليل و تفسير

 سلول درمانی:

 بالين و نبالي پيش مطالعات انجام بدون درمانی هاي کلينيک سطح در درمانی سلول هاي فراورده توليد
 (آلوژن یا اتولوگ)

 مهندسی بافت: داربست و

. توليد داربست ها و محصوالت مبتنی بر مهندسی بافت با پایه پليمري )طبيعی یا سنتزي( با لحاظ 3
 هاي زیر: characterizationانجام 

 shape  وGeometry.)تخلخل )و درصد تخلخل ، 

. توليد داربست ها و محصوالت مبتنی بر مهندسی بافت با پایه سراميکی با لحاظ انجام 0
characterization :هاي زیر 

shape  وGeometry.)تخلخل )و درصد تخلخل ، 
( با لحاظ انجام Mg. توليد داربست ها و محصوالت مبتنی بر مهندسی بافت با پایه فلزي )نظير 1

characterization ر:هاي زی 
 shape  وGeometry.)تخلخل )و درصد تخلخل ، 
. توليد داربست ها و محصوالت مبتنی بر مهندسی بافت با پایه پليمري )طبيعی یا سنتزي( با لحاظ 1

 Geometryو  shapeصرفا در حد  characterizationانجام 
. توليد داربست ها و محصوالت مبتنی بر مهندسی بافت با پایه سراميکی با لحاظ انجام 1

characterization  صرفا در حدshape  وGeometry 

 کیت های تشخیص:

 پروتئين بيان بررسی بدون بيانی وکتورهاي در molecular Cloning خدمات . انجام3
 روتين پایداري با RNA و DNA استخراج هاي کيت بافرهاي . فرموالسيون0
 پالسميد استخراج هاي کيت بافرهاي . فرموالسيون1
 پروتئين استخراج هاي کيت بافرهاي . فرموالسيون1
 (نشاندار غير)پرایمر . ساخت1
 PCR روش با لدر . سنتز1
 (پالسميد ساخت و کلونينگ شامل Realtime PCR) و PCR هاي کيت مثبت کنترل . ساخت1
 مولکولی هاي کيت براي آنزیمی ميکس . فرموالسيون1
 Enzyme یا EIA روش براي پایداري لحاظ با استابيالیزر و substra . فرموالسيون1

Immonoassay 

 فرموالسیون:
 . پلت هاي معمولی3

 . فراورده استریل تزریقی معمولی )غير هازارد(0
یيدي و غير کلو. فرموالسيون هاي لئوفليزه ساده )غير سوسپانسيونی، غير 1

 هازارد(
 . کپسول)سخت و نرم( و کرم موضعی1
 . نانو ذرات فلزي ضدعفونی کننده1

 :سنتز

 (آلکالوئيدها) . متيالسيون3
 خاص شرایط در زدایی محافظت و . محافظت0
 کرافتس فریدل آلکيالسيون و . آسيالسيون1
 کلراید کربوکسيليک . اسيد1
 خاص شرایط با . آميداسيون1
 آزمایشگاهی( یارد گرین) خشک هاي . واکنش1
 آزمایشگاهی هيدریدي واکنشگرهاي با . احيا1
 (اتمسفري هيدروژناسيون) آزمایشگاهی پيچيده ترکيبات . احيا1
 مشابه، هاي ناخالصی حذف هدف با نوبلورکردن حالل، دو) سازي . خالص1
 (کروماتوگرافی ستون از استفاده با

 فسفر-کربن پيوند . تشکيل31
 (اتري پيوند) ویليامسون .33
 . کواترنري30
 (SN2/SN1) آليفاتيکی دوستی هسته جانشينی هاي . واکنش31
 (گازي HCl با) کردن . ملح31
 ساده . تراکمی31
 ساده . افزایشی31
 (ایرالک ترکيبات استري زدایی محافظت) پيچيده ترکيبات . هيدروليز31
 خاص شرایط با . استریفيکاسيون31
 فلزات با نيترو ترکيبات . احياي31

 گیاهی: فرآورده های

 حالل/حالل دکانتاسيون روش از استفاده با ناخواسته مواد . حذف3
 اهیآزمایشگ مقياس در( ليوفليزاسيون) فریزدرایر روش با کردن . خشک0

 بیولوژیک: و نوترکیب های فرآورده

- 

 

حوزه بذر، تراریخت و کشت بافت، 

 اصالح نژاد دامی:

- 
 

پروبیوتیک، مخمر و استارتر لبنی،  حوزه

 بیولوژیک، آنزیم و جلبک: کود و سم

- 

 

حوزه صنایع غذایی، خوراک دام و کود 

 آلی:
شده با استفاده از عصاره  ديتول نهيدآمياس.  3
 یالکل یآب يريگ
 311 ریز يزهایشده در بچ سا ديتول کودکالت. 0
 تريل

)  یشگاهیتوده جلبک کشت شده در اشل آزما. 1
 یدام دی( با گر تريل 1از 

 

  

  ملزومات پزشکی
 منطق با شده توليد جراحی گایدهاي

 بعدي  سه پرینت و اسکن

 و قطعات: پیشرفته مواد
 مواد و طراحی با ریختگی قطعات

 جزئی، دو مرسوم نسوزهاي متوسط،
 درهايپو نانو یا کلویيدها نانو ژئوگریدها،

 ،(نقره کلویيد)شده مرسوم شدت به
 ها پالست چوب فوالدي، هاي ساچمه

  شیمیایی: موادپلیمری و 
 پودرهاي پالستيک، چوب گرانول

 لباسشویی

 

 و قطعات: پیشرفته مواد
 آندایزینگ و آبکاري هاي پوشش

 ضدلک گرانيتی کاشی معمول،

 شیمیایی: موادپلیمری و
 کامپوزیتی منهول هاي دریچه
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سطح 

 فناوری

سطح 

 جزیی

 پزشکی، موادملزومات 

 سرامیکی، فلزی، پیشرفته

 قطعات و شیمیایی پلیمری،

 ، سلول درمانی، داربست و مهندسی بافت،NGSخدمات 

 کیت های تشخیص

 سنتز و فرموالسیون داروهای پیشرفته شیمیایی و 

 فرآورده های گیاهی، فرآورده های نوترکیب و بیولوژیک
 کشاورزی، دامپروری و غذایی
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  ملزومات پزشکی: 
 خطر کالس با پزشکی ملزومات

 ساده فيکساتورهاي مانند پایين

  شیمیایی موادپلیمری و 
 یساختمان رنگهاي سولفوریک، اسيد

 

 :NGSخدمات 
 سسکان جهت کشور از خارج به نمونه ارسال و متقاضی از نمونه تهيه

 نهایی نتيجه دریافت و
 

 سلول درمانی:

 سلول Characterization صرف
 

 داربست و مهندسی بافت:

- 

 

 کیت های تشخیص:

 کتابخانه وکتورهاي در molecular Cloning خدمات . انجام3
 اي

 پوشش و فرموالسيون )صرفا Immonoassayکيت . توليد0
 (دهی

 بيوشيميایی هاي کيت . استاندارد1
 سنجی کدورت بيوشيميایی هاي کيت . فرموالسيون1
 ( فرموالسيون) هموآگلوتاسيون هاي کيت . توليد1
 پوشش و فرموالسيون صرفا) سریع تشخيص االیزا هاي . کيت1

 (دهی

 فرموالسیون:

 و تزریقی، داروهاي و چشمی هاي فراورده دیاليز، هاي محلول ها، سرم)استریل  هاي . فرآورده3
 (تزریق آماده هاي سرنگ

 (پالستر) معمولی پوستی هاي . پچ0
 (فيلم و قرص خمير،) ساده هاي چسب . مخاط1
 . ميکروتبلت1
 معمولی هاي . گرانول1
 زبانی، زیر جوشان، دهان، در بازشونده) ساده هاي قرص و معمولی دار روکش هاي . قرص1

 (جویدنی مکيدنی،
 بينی . اسپري1

 :سنتز

 ردن،ک آميددار کردن، دارآمين احيا، اکسيداسيون، کردن، استردار) سنتز ساده مرحله یک . انجام3
 (ساده کوبلينگ کردن، هيدروليز

 . استریفيکاسيون0
 ساده . کواترنري1
 (دپروتکشن) کردن هيدروليز مانند نهایی زدایی محافظت و . محافظت1
 ساده کردن . ملح1

 فرآورده های گیاهی:

 موضعی هاي ژل . فرموالسيون0   شامپو . فرموالسيون3
 مایکروویو امواج کمک با . استخراج1  اولتراسونيک امواج کمک با . استخراج1
 موضعی هاي پماد . فرموالسيون1  روکش بدون فشرده قرص . توليد1
 نرم کپسول کردن . پر1  درایر اسپري با کردن . خشک1
 سوکسله روش با . استخراج1

 ها آن مخلوط و خشک عصاره عصاره، حاوي نرم کپسول . فرموالسيون31
 (تخمير) فرمانتاسيون کمک به موثره ماده ميزان سازي . بهينه33
 دارویی خوراکی پودرهاي . فرموالسيون31  شکري -قرص کردن دار . روکش30
 جاذب مواد از استفاده با رنگ . حذف31 طيور و دام خوراکی پودرهاي . فرموالسيون31

 FBD روش با کردن . خشک31   خالء تحت بو . حذف31
 مختلف هموژنایزرهاي با مایعات کردن . هموژن31

 (Filme cout) قرص( HPMC مثل) پليمري -قرص کردن دار . روکش31

 

 بیولوژیک: و نوترکیب های فرآورده

- 

 

حوزه بذر، تراریخت و کشت بافت، 

 اصالح نژاد دامی:
  با پروتکل استاندارد یخدمات به زراع. 3
 يگوساله دو رگ و پروار. 0
 یآبستن و گاو داشت سهيتل. 1

پروبیوتیک، مخمر و استارتر  حوزه

بیولوژیک، آنزیم و  لبنی، کود و سم

 جلبک:
/ژل/گرانول ( در عیبه فرم ) ما یستیکود ز. 3
 یشگاهیآزما اسيمق
 یشگاهیآزما اسيدر مق کيوتيمکمل پروب. 0
 یشگاهیآزما اسياستارتر در مق. 1

 

 حوزه صنایع غذایی، خوراک دام و کود

 آلی:
 ها یچرب.  3
 یکیزيشده با مواد ف يفراور يها علوفه. 0
 ییايميش
 زا ) غالت ( يمتراکم و مکمل انرژ مواد. 1
 ) جامد ( کيبهبود دهنده پودر ک. 1
 عصاره مالت جو ديتول ندیفرا. 1
 يطعم دهنده ها و رنگ ها ونيفرموالس. 1

 یخوراک
 دهاياس نويآم ونيفرموالس. 1

 

 و قطعات: پیشرفته مواد
 فلزي نمک پودرهاي

  شیمیایی: موادپلیمری و 
 تالک،-پروپيلن پلی کامپاندهاي

 کربنات-اتيلن پلی هاي کامپاند
 پروپيلن پلی الياف کلسيم،

 

 شیمیایی: موادپلیمری و
 سرب اکسيد چوب، چسب
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سطح 

 فناوری

سطح 

 جزیی

 لزی،ف پیشرفته ملزومات پزشکی، مواد

 طعاتق و شیمیایی پلیمری، سرامیکی،

 ، سلول درمانی، داربست و مهندسی بافت،NGSخدمات 

 کیت های تشخیص

 سنتز و فرموالسیون داروهای پیشرفته شیمیایی و

 فرآورده های گیاهی، فرآورده های نوترکیب و بیولوژیک
 کشاورزی، دامپروری و غذایی
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 شیمیایی: موادپلیمری و
 گلدان پليمري، آباژور تزئينی

 :NGSخدمات 
- 

 سلول درمانی:

 بنيادي سلول روتين سازي خالص و استخراج هاي . تکنيک3
 سلول . کشت0

 داربست و مهندسی بافت:

- 

 

 کیت های تشخیص:

 washer . فرموالسيون3

 Immonoassay هاي کيت stopping acid . فرموالسيون0
  ییشيميا هاي معرف پایه بر بيوشيميایی هاي کيت . فرموالسيون1
 کروماتوگرافی بيوشيميایی هاي کيت . فرموالسيون1
 بيوشيميایی هاي کيت . کنترل1

 

 فرموالسیون:

 تزریقی غير هاي . سوسپانسيون3
 تزریقی غير هاي . امولسيون0
 موضعی کرم و( نرم و سخت). کپسول1
 موضعی و زیرزبانی هاي اسپري ها، استيک و ساده هاي . ژل1
 (واژینال و رکتال) ها . شياف1
 . پودرها1موضعی      پمادهاي و ها شربت ساده، هاي . محلول1

 :سنتز

 بازي/اسيدي گيريرسوب – کردن تقطير - فيلتراسيون و انحالل) ساده سازي خالص
 (حالل ضد/حالل - تصعيد - کردن نوبلور - مجدد گيري رسوب -

 فرآورده های گیاهی:

 خوراکی هاي شربت . فرموالسيون3
 صابون . فرموالسيون0
 سخت کپسول کردن . پر1
 عصاره . گرانوالسيون1
 موضعی هاي محلول و ها قطره . فرموالسيون1
 پرکوالسيون روش به گيري . عصاره1
 آب بخار و آب روش با اسانس . استخراج1
 آب بخار با تقطير روش با اسانس . استخراج1
 آب با تقطير روش با اسانس . استخراج1

 (روغن اسانس، عصاره،) ماسراسيون یا ورسازي غوطه روش با . استخراج31
 سرد پرس با روغن . استخراج33
 دما اعمال با بو . حذف30
 خشک گياه کپسول و ساشه دمنوش، پودر، . فرموالسيون31
 پرس فيلتر از استفاده با ناخواسته مواد و ذرات . حذف31

 (Juice) فيلتراسيون و فشردن روش به گيري . عصاره31
 (دار سينی) درایرها تري روش به کردن . خشک31
 (دما و هوا جریان اعمال) ساده کردن . خشک31
 مکانيکی همزن مخازن با مایعات . اختالط31
 طيور و دام خوراکی پودرهاي . فرموالسيون31
 کردن . آسياب01
 خشک عصاره پودر، . اختالط03

 

 بیولوژیک: و نوترکیب های فرآورده

- 

 

حوزه بذر، تراریخت و کشت بافت، 

 اصالح نژاد دامی:
  زراعت. 3
 

پروبیوتیک، مخمر و استارتر لبنی،  حوزه

 بیولوژیک، آنزیم و جلبک: کود و سم

- 

 

حوزه صنایع غذایی، خوراک دام و کود 

 آلی:
 نشده يفراور يعلوفه ها.  3
 دام ها یعموم يها رهيج. 0
 جدا کننده از قالبروغن . 1
 هی) بر پا يزمان ماندگار يدهنده ها شیافزا. 1

 ( میبنزوئات سد
 اماده ییغذا مواد. 1
 کمپوست یورم. 1
 کمپوست. 1
 یاهيو گ یوانيح يها کود. 1

  

  شیمیایی: موادپلیمری و

 ، کيسه زباله پليمريPETبطري 
 

  

  شیمیایی: موادپلیمری و
 کننده.محلولهاي ضد عفونی 

 

 

 شیمیایی: موادپلیمری و
معرفهاي شيميایی بر پایه  محلول سازي 

 )مانند معرف نسلر(
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 کاال و خدمات دانش بنیانفناوری های حوزه -2پیوست 

 

 بنیاندانشهای کاال و خدمات حوزه دسته فناوری دسته اصلی 

 عیو صنا یستیز یفناور ،یکشاورز 11
 ییغذا

 ییغذا يونو فرموالس يهمواد اول
 یاهيگ داتيحوزه تول

 افشانزنبور عسل و گرده ان،یآبز ور،يدام، ط داتيحوزه تول
 سميکروارگانيبر م یمحصوالت مبتن

12 

حوزه  یشرفتهپ یهافرآوردهدارو و 
 -ییاهگ ،یکو درمان)سنتت یصتشخ
بافت و  یو مهندس یسلول یعیطب

 (یوتکنولوژیب

 و استاندارد( يان)مواد موثره، اکسپ و مکمل ییدارو يکسنتت يهمواد اول يدتول
 یبهداشت یشیها و آرامکمل یی،دارو يشرفتهپ هاييونفرموالس

 يصیو تشخ یستیها و خدمات زداروها، فرآورده
 ياهیگ يداروها

بر  یو محصوالت مبتن یشرفتهمواد پ 13
 یمیاییهای شفناوری

 يمياییهاي شبر فناوري یمحصوالت مبتن
 (هایتو کامپوز يمرها)پل يشرفتهمواد پ

 يمیو پتروش یشیپاال يواحدها یدانش فن يهابسته
 نانو يفناور

 و فلزات( هايک)سرام يشرفتهمواد پ

 آالت و تجهیزات پیشرفتهماشین 10

 یتیامپوزکو  يمريپل يکی،سرام ي،مواد و قطعات فلز يدساخت و تول يزاتتجه
 نانومواد يدتول یاختصاص يزاتتجه
 وابسته يزاتتجه و دوار هايينماش

 صنعت نفت و گاز يشرفتهپ يزاتو تجه آالتينماش
 *یدناپذیرتجد هاييروگاهن

 یدپذیرتجد ي هايحوزه انرژ يشرفتهپ يزاتتجه
 ياهسته يشرفتهپ يزاتتجه

 هوافضا يهاو سازه يزاتهواگردها، تجه
 يکیو پنومات يدروليکیه يشرفتهپ يو عملگرها يزاتها، تجهسامانه

 يشرفتهپ سازهاييهشب
 هاحوزه یرسا يشرفتهپ يزاتتجه

 یمهندس یو طراح یشگاهیخدمات آزما
 (يفیتست و آزمون )کنترل ک يزاتو تجه یشگاهیآزما يزاتتجه

 یپزشک یزاتملزومات و تجه یل،وسا 10

 یو ملزومات پزشک يزاتتجه
 یپزشکمواد و ملزومات دندان يزات،تجه

 یطب یشگاهو مواد آزما يزاتتجه
 يمارستانیب يزاتتجه

 یپزشک يزاتتجه يبراسيونکال يشرفته آزمونپ يزاتتجه

برق و الکترونیک، فوتونیک، مخابرات  10
 و سیستمهای خودکار

 ايیانهو را يکیالکترون يافزارهاسخت
 يکروالکترونيکم

 يکیالکترون يهامدار
 يدتول

 انتقال
 یعتوز

 یکیالکتر هايينماش
 قدرت يکالکترون

 يقو ابزار دق يريگاندازه
 یصنعت يونکنترل و اتوماس يهاسامانه

 و هوافضا یونيکاو ی،مخابرات ی،ارتباط يزاتتجه
 يکو فوتون يزرل

اطالعات و ارتباطات و  یفناور 10
 یایانه را یافزارهانرم

 کاربرديهاي برنامه
 پلتفرم

 زیرساخت
  امنيت فضاي تبادل اطالعات

 سازییخدمات تجار 10

 سازييخدمات تجار
 کسب و کار یدهخدمات شتاب
 گذاريياستخدمات س

 ينوآور يفضاها يتوسعه گر




