بسمه تعالي
دانشبنيان

شركتهاوموسسات

ننامهارزيابیوتشخيص
آيي 
(مصوبه کارگروه مورخ )2931/22/22

فصل:1مقدمهوتعاريف
مقدمه:

بر اساس ماده ( )9آييننامه اجرايي قانون حمايت از شرکتها و موسسات دانشبنيان و تجاريسازي نوآوريها و
اختراعات ،مصوب هيئت محترم وزيران به شماره /212142ت11529هـ مورخ  ،32/8/22آئيننامه حاضر براي
ارزيابي و تشخيص شرکتها و موسسات دانشبنيان به تصويب «کارگروه ارزيابي و تشخيص صالحيت شرکتها و
موسسات دانشبنيان و نظارت بر اجرا» رسيد.

تعاريف

 .2قانون :قانون حمايت از شرکتها و موسسات دانشبنيان و تجاريسازي نوآوريها و اختراعات
 .2شركت:شرکت يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني که تمامي مراحل قانوني ثبت شرکتها را در داخل کشور به
اتمام رسانده باشد.
 .9كارگروه :کارگروه «ارزيابي و تشخيص صالحيت شرکتها و موسسات دانشبنيان و نظارت بر اجرا»
موضوع ماده ( )9آييننامه اجرايي «قانون حمايت از شرکتها و موسسات دانشبنيان و تجاريسازي
نوآوريها و اختراعات»
دانشبنيان:شرکت يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني است که به منظور همافزايي علم و ثروت ،توسعه

 .1شركت
اقتصاد دانش محور ،تحقق اهداف علمي و اقتصادي (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوري) و
تجاريسازي نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحي و توليد کاال و خدمات) در حوزه فناوريهاي برتر و با
ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم افزارهاي مربوط تشكيل ميشود و بر اساس معيارهاي مورد نظر
اين آييننامه ،به تأييد کارگروه ميرسد.
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شرکتهاي دولتي ،موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي (مطابق پيوست ( ))1و نيز شرکتها و موسساتي
که بيش از پنجاه ( )54درصد از مالكيت آنها متعلق به شرکتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي
غيردولتي باشد ،مشمول حمايتهاي اين قانون نيستند.
 .5سامانه:درگاه الكترونيكي متمرکزي است که اطالعات شرکتهاي متقاضي ،جهت بررسي در آن وارد مي
شود.
 .1كارگزاران :به آن دسته از نهادها ،سازمانها و شرکتها اطالق ميشود که به منظور ارزيابي و تشخيص
شرکتها و موسسات دانشبنيان توسط دبيرخانه کارگروه انتخاب ميشوند.
 .7نمونه آزمايشگاهی :نمونه اوليهاي از محصول است که در محيط آزمايشگاهي کارکردهاي اصلي محصول
نهايي را داشته باشد و شرکت تالش ميکند با انجام آزمايشها و طراحيهاي بيشتر ،اشكاالت آن را
برطرف کند ،اگرچه ممكن است هنوز محصول نهايي ساخته نشده باشد.
خدماتدانشبنيان:فهرستي که بعنوان محصوالت در حوزه فناوريهاي برتر و با ارزش

 .8فهرستكاالها و
افزوده باال ،به تصويب کارگروه ميرسد .
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دانشبنيان

شركتها»و«كاالهاوخدمات»

معيارهايارزيابیوتشخيص«
فصل :2
کاالها و خدمات ارايه شده از سوي شرکت متقاضي بايد همه معيارهاي مندرج در ماده ( )2را داشته باشد .همچنين
شرکتهاي متقاضي نيز بايد معيارهاي يكي از مواد ( )9يا ( )1يا ( )5را احراز نمايند.
دانشبنيانموردتاييد

ماده-1شرايطكاالهاوخدمات
 -1-1سطحفناوري :کاالها و خدمات بايد در حوزه فناوريهاي باال يا متوسط به باال بوده به اين معنا که دانش فني
طراحي و توليد نمونهي آزمايشگاهي يا صنعتي محصول به دليل پيچيدگي فني:
 -2به سختي قابل کپيبرداري بوده و کسب آن از موانع اصلي ورود شرکتهاي ديگر به بازار باشد.
 -2نيازمند تحقيق و توسعه قابل توجه توسط تيم فني خبره براي کسب آن باشد.
 -9منجر به ايجاد بخش عمده ارزش افزوده 2محصول ،شده باشد.
تبصره -خدمات جانبي « نصب ،تعمير و نگهداري تخصصي» مرتبط با کاالها و خدماتي که توسط شرکت متقاضي
ساخته شده و حائز معيارهاي بند  2-2باشند؛ همچنين خدمات «دانش فني ،فناوري و طراحي» بر روي کاالها و
خدمات حائز معيارهاي بند  ،2-2بعنوان خدمات داراي معيار اين بند ،پذيرفته ميشوند.
 -2-1مرحله توليد :کاالهاي ارايه شده ،بايد در حال توليد بوده يا حداقل در حد نمونه آزمايشگاهي (با قابليت
بررسي فني) ساخته شده باشند ،همچنين خدمات ،بايد داراي اسناد فروش باشند .

 -3-1تسلطبردانش فنی مبتنیبرتحقيقوتوسعه :شرکت بايد «دانش فني طراحي کاالها و خدمات يا يک زير
سيستم اصلي 2کاال و خدمات» يا «دانش فني طراحي و اجراي فرآيند توليد کاال و خدمات» را مشروط به پيچيده
بودن اين فرآيند توليد ،براساس تحقيق و توسعه و مطابق با پيوست ( ،)2کسب کرده و داشته باشد.
تبصره -در صورتي که تسلط بر دانش فني مبتني بر تحقيق و توسعه بر روي کاالها و خدمات دانشبنيان توسط افراد
اصلي شرکت ،قبال در مجموعه ديگري (از جمله دانشگاهها ،مراکز پژوهشي و ساير شرکتهاي انشعابي و زايشي)
انجام شده باشد ،بند  9-2مورد تاييد خواهد بود.
ارزش افزوده ،ارزشي است که در فرآيند توليد ،به ارزش کاالها/خدمات واسطهاي (مواد اوليه و قطعات مصرفي و  )...افزوده ميشود.
 2زيرسيستم اصلي ،بخشي از محصول است که عالوه دارا بودن شرط سطح فناوري کاال و خدمت (بند  2-2ماده  2اين آيين نامه)،
حداقل  %94از قيمت فروش محصول ،ناشي از آن بخش باشد.
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دانشبنيان

ماده-2معيارهايشركتهاي

شرکتهاي موضوع اين آييننامه شامل سه دسته ،شرکتهاي توليدکننده کاالها و خدمات دانشبنيان ،شرکتهاي نوپا
و شرکتهاي صنعتي داراي فعاليت دانشبنيان ميباشند و براساس دارا بودن معيارهاي مواد ( )1( ،)9و ( ،)5مورد
تاييد قرار ميگيرند.
دانشبنيان

شركتهايتوليدكنندهكاالهاوخدمات

ماده-3

شرکتهاي توليدکننده کاالها و خدمات دانشبنيان بايد حائز همه معيارهاي زير باشند:
 -2-9حداقل ( )54درصد از درآمد يک سال مالي گذشته شرکت (که در اظهارنامه مالياتي شرکت ذکر شده
است) ،ناشي از فروش کاالها و خدمات دانشبنيان داراي همه معيارهاي ماده ( ،)2باشد.
 -2-9براي ( )1ماه اخير ،سابقه بيمه پرداختي براي حداقل ( )9نفر از کارکنان تماموقت شرکت ارائه شود.
 -9-9نسبت کارکنان تماموقت در بخشهاي اصلي شرکت مطابق با پيوست ( )2با حداقل مدرك کارشناسي ،به
کل کارکنان تمام وقت فعال در بخشهاي اصلي شرکت ،براي شرکتهاي داراي کمتر از ( )54نفر نيروي انساني
حداقل ( )94درصد و براي ساير شرکتها حداقل ( )24درصد باشد.
تبصره -شرکتهايي که داراي معيار بند  9-9نباشند ،ميتوانند توسط دبيرخانه کارگروه ،تائيد شوند.

ماده-4شركتهاينوپا

به منظور حمايت از شرکتهاي تازه تأسيس« ،شرکتهاي نوپا» با دارا بودن معيارهاي زير ،تاييد ميشوند:
« -2-1کاالها و خدمات دانشبنيان» مورد تاييد را حداقل در حد نمونه آزمايشگاهي (با هدف توليد و فروش) و
مشروط به دارا بودن همه معيارهاي ماده ( )2ساخته و ارايه نمايد.
 -2-1حداکثر ( )9سال از زمان تاسيس شرکت گذشته باشد.
 -9-1شرکت داراي حداقل ( )2نفر نيروي انساني پاره وقت بوده که حداقل يک نفر از آنها ،در حوزه کاال و
خدمات دانشبنيان شرکت ،متخصص باشد.
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دانشبنيان

ماده-5شركتهايصنعتیدارايفعاليت

با توجه به اهميت توسعه فعاليتهاي دانشبنيان در شرکتهاي بزرگ صنعتي و رسوخ فناوريهاي برتر در صنايع و
شرکتهاي بزرگ ،شرکتهاي متقاضي با دارا بودن يكي از شرايط بندهاي  -2-5 ،-2-5و  ،9-5بصورت شرکت
صنعتي داراي فعاليت دانشبنيان ،تاييد ميشوند:
 -1-5درآمد شرکت در يک سال مالي گذشته (که در اظهارنامه مالياتي شرکت ذکر شده است) ناشي از فروش
کاالها و خدمات دانشبنيان داراي همه معيارهاي ماده ( ،)2حداقل  9444ميليون ريال بوده و همزمان بيش از ()24
درصد از درآمد سال مالي گذشته شرکت باشد.
تبصره -1براي ( )1ماه اخير ،سابقه بيمه پرداختي براي حداقل ( )9نفر از کارکنان تماموقت شرکت ارائه شود.
تبصره« -2واحد تحقيق و توسعه يا طراحي مهندسي» و شرکتهاي منشعب از شرکتها ،موسسات يا مراکز علمي
و پژوهشي ،چنانچه به صورت يک شرکت مستقل حقوقي ثبت شود ،ميتواند مستقال در سامانه ثبت نام نموده و
فرآيند ارزيابي روي آنها انجام شود.
 -2-5حداقل ( )54درصد از درآمد يک سال مالي گذشته شرکت (که در اظهارنامه مالياتي شرکت ذکر شده
است) ،از محل فروش کاالها و خدمات (که لزوما در فهرست کاالها و خدمات دانشبنيان نبوده و معيارهاي ماده 2
را ندارد) با استفاده از تجهيزات يا فرآيندهاي حائز همه معيارهاي ماده ( ،)2باشد.
تبصره -براي حداقل ( )1ماه اخير ،سابقه بيمه پرداختي براي حداقل ( )9نفر از کارکنان تماموقت شرکت ارائه شود.
 -3-5ساخت تجهيزات يا فرآيندهاي حائز همه معيارهاي ماده ( )2حداقل در حد نمونه آزمايشگاهي ،که شرکت
قصد دارد با استفاده از آن به توليد کاالها و خدمات (که لزوما در فهرست کاالها و خدمات دانشبنيان نبوده و
معيارهاي ماده  2را ندارد) بپردازد.
تبصره-حداکثر ( )9سال از زمان تاسيس شرکت گذشته باشد و شرکت داراي حداقل ( )2نفر ،نيروي انساني پاره
وقت بوده که حداقل يک نفر از آنها متخصص باشد.
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فصل:3ضوابطاجرايی

دانشبنيانوحمايتهايمربوط

ماده-6مدتزمانتاييديه
 -2-1شرکتهاي موضوع اين آيين نامه (توليدکننده کاالها و خدمات دانشبنيان ،نوپا و صنعتي داراي فعاليت
دانشبنيان) براي مدت ( )2سال مشمول حمايتهاي مورد نظر قانون ميباشد .تمديد اين زمان منوط به تداوم
معيارهاي مورد نظر آيين نامه ارزيابي و تشخيص شرکتها و موسسات دانشبنيان است.
تبصره -شرکتهاي نوپا در صورت تمديد ،عالوه بر دارا بودن معيارهاي آيين نامه ارزيابي و تشخيص شرکتها و
موسسات دانشبنيان  ،بايد داراي اظهارنامه مالياتي باشند.
« -2-1شرکتهاي صنعتي داراي فعاليت دانشبنيان» مشمول معافيتهاي مالياتي نميباشند.
 -9-1حمايتهاي مورد نظر قانون ،صرفا براي توسعه و توليد کاالها و خدمات دانشبنيان حائز همه معيارهاي ماده
( )2خواهد بود.
 -1-1شرکتهاي تأييد شده ،جهت استفاده از هر يک از حمايتها و تسهيالت مد نظر قانون ،بايد معيارهاي خاص
مورد نظر براي آن نوع حمايتها و تسهيالت را نيز احراز نمايند.
 -5-1حمايتهايي که به هر دسته از شرکتها تعلق ميگيرد ،از سوي کارگروه يا ساير مراجع ذيصالح تعيين
ميشود.
ماده-7فرآينداجرايی
 -2-7دبيرخانه کارگروه ميتواند براساس شروط بند  2-2ماده ( ،)2فهرست کاالها و خدمات دانشبنيان را اصالح
و به روز رساني نمايد.
 -2-7دبيرخانه کارگروه ميتواند شرکتهاي تاييد شده را بر مبناي معيارهاي اين آيين نامه و ساير مصوبات
کارگروه ،بصورت دورهاي يا تصادفي مورد ارزيابي قرار داده و اقدامات الزم براي خروج شرکتهايي که داراي
اين معيارها نباشند ،از فهرست شرکتهاي مشمول مزاياي قانون ،به عمل آورد.
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 -9-7درصورت عدول شرکت از معيارهاي مندرج در اين آئيننامه در هر زمان ،آن شرکت امكان استفاده از
تسهيالت مورد نظر قانون را از دست خواهد داد و دبيرخانه کارگروه ميتواند اقدامات الزم براي خروج
شرکتهايي که داراي اين معيارها نباشند ،از فهرست شرکتهاي مشمول مزاياي قانون ،به عمل آورد.
 -1-7پس از ورود اطالعات توسط شرکتهاي متقاضي در سامانه ،دبيرخانه کارگروه آنها را براي کارگزاران مربوطه
ارسال ميکند .نتايج بررسي کارگزاران ،توسط دبيرخانه براي تصميمگيري نهايي به کارگروه ارجاع داده ميشود.
 -5-7همه شرکتهايي که از تاريخ تاسيس آنها بيش از ( )9سال گذشته باشد ،بايد در مرحله ارائه تقاضا ،داراي
اظهارنامه مالياتي باشند.
 -1-7شرکتهاي متقاضي موظف به ارايه تعهدنامه دارا بودن نظام نامه مالي ،مصوب در هيات مديره يا مجمع
عمومي شرکت يا موسسه ،ميباشند.
 -7-7صورتهاي مالي شرکتهاي متقاضي ،حسب مورد (بر مبناي مصوبه کارگروه) بايد به تأييد حسابرسان
رسمي (موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران) برسد.
 -8-7پرونده شرکتهايي که برخي از معيارهاي اين آيين نامه را احراز نميکنند در موارد خاص به پيشنهاد اعضاي
کارگروه يا دبيرخانه کارگروه ،در کارگروه مورد بررسي قرار ميگيرد.
 -3-7پروندة شرکتهايي که در عمل به تعهدات خود داراي سابقه سوء هستند (در زمينه تسهيالت ،حمايتها،
ماليات ،بيمه و  ،)...طبق دستورالعمل پيوست ( )9بررسي خواهد شد.
 -24-7در صورت هرگونه تخلف شرکت در عمل به تعهدات خود و استفاده از حمايت هاي قانون براي مقاصد
ديگر ،ضمن محروميت از استفاده مجدد از اين حمايتها ،مشمول مجازات هاي موضوع ماده ( )22قانون نيز ميباشد.

اين آييننامه در ( )7ماده و ( )8تبصره در جلسه مورخ  2931/22/22کارگروه به تصويب رسيد و جايگزين آييننامه
ارزيابي و تشخيص شرکتها و موسسات دانشبنيان در مصوبات کارگروه مورخ  ،2939/22/21مورخ
 ،2932/22/27مورخ  2932/22/22و «شيوهنامه معيارهاي کاالها/خدمات دانشبنيان براي بررسي کاالها/خدمات در
کارگزاران ارزيابي شرکتهاي دانشبنيان» مصوبه کارگروه مورخ  2939/9/92ميشود.
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مبتنیبرفعاليتهايتحقيقوتوسعه

پيوست(:)1معيارهايتسلطبردانشفنی

شرکت بايد «دانش فني طراحي کاالها و خدمات يا يک زير سيستم اصلي 9کاال و خدمات» يا «دانش فني طراحي و
اجراي فرآيند توليد کاال و خدمات» را مشروط به پيچيده بودن اين فرآيند توليد ،براساس تحقيق و توسعه کسب
کرده و داشته باشند .دانش فني مذکور ،بايستي از يكي از روشهاي زير يا ترکيبي از روشهاي زير و مبتني بر
فعاليتهاي تحقيق و توسعه ،توسط شرکت کسب شده باشد:
 -2عمدتاً به صورت داخلي توسعه داده باشد به اين معنا که بخش عمده دانش فني طراحي و ساخت (حداقل در حد
نمونه آزمايشگاهي) ،از طريق توانمنديهاي فني خود شرکت حاصل شده باشد.
 -2دانش فني مربوط به طراحي و ساخت (حداقل در حد نمونه آزمايشگاهي) از محصولي که قبال توسط افراد يا
شرکتهاي ديگر توليد شده است را به صورت نسبتاً کاملي از طريق فرآيند مهندسي معكوس کسب کرده باشد.
 -9هر چند شرکت دانش فني محصول يا فرآيند پيچيده توليد را از مجموعه هاي بيروني (از طريق روشهايي نظير
خريد ليسانس ،کليد در دست ،خريد تجهيزات و )...کسب کرده است ،اما در محصول يا فرآيند پيچيده توليد
محصول ،تغييرات اساسي ايجاد کرده باشد.
در فرآيند ارزيابي دانش فني ،دانش فني شرکت بر روي تک تک محصوالت شرکت ،مورد ارزيابي قرار ميگيرد؛
لذا ممكن است دانش فني شرکت براي يک کاال يا خدمت تاييد و براي کاال يا خدمت ديگرش تاييد نشود.

 9زيرسيستم اصلي ،بخشي از محصول است که عالوه دارا بودن شرط سطح فناوري کاال و خدمت (بند  2-2ماده  2اين آيين نامه)،
حداقل  %94از قيمت فروش محصول ،ناشي از آن بخش باشد.
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هايدانشبنيان


هايپشتيبانیدرشركت

هاياصلیوفعاليت

فهرستفعاليت
پيوست(:)2
فعاليتهايپشتيبانی

فعاليتهاياصلی
 .2بخش مديريت ارشد و برنامهريزي راهبردي

 .2بخش منابع انساني شامل جذب ،آموزش و ارتقاء /مديريت

 .2بخش توليد کاال/خدمت (شامل مديريت يا انجام توليد)

دانش از جمله مستندسازي دانش

 .9تعامل و مذاکره با تامين کنندگان (از جمله تدوين

 .2بخش اداري و عمومي (شامل حسابداري IT ،و پشتيباني شبكه

برنامههاي خريد)

داخلي شرکت ،امور دفتري ،روابط عمومي ،تبليغات عمومي ،امور

 .1بخش بازاريابي و اخذ پروژهها ،انجام مذاکرات و

حقوقي)

برنامهريزي مشتريان

 .9نگهباني ،تعميرات و نگهداري عمومي و امور خدماتي از جمله

 .5طراحي ،تحقيق و توسعه و آزمايش و کنترل کيفيت

نظافت ،آبدارخانه

 .1بخش تامين مالي و مطالعات امكان سنجي

 .1بسته بندي يا توزيع و سازماندهي شبكه توزيع

 .7بخش خدمات تخصصي پس از فروش و ارائه خدمات

 .5فعاليتهاي مربوط به سالمت ،ايمني و محيط زيست

آموزشي به مشتريان

 .1بخش انبار و کنترل موجودي /خدمات گمرکي و بازرگاني/

 .8بخش مربوط به فناوري از جمله انتقال و تجاريسازي آن کارپردازي و خريد تجهيزات ،مواد اوليه ،ملزومات اداري
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شركتها

پيوست(:)3دستورالعملبررسیسوء سابقه

ماده -1شرکتهايي که سوء سابقه و تخلفات مكرر در عمل به تعهدات خود داشتهاند (در زمينه تسهيالت،
حمايتها ،ماليات ،بيمه و  ،)...از شمول بررسي در قالب «آييننامه ارزيابي و تشخيص شرکتهاي دانشبنيان» خارج
ميباشند.
ماده -2اعضاي کارگروه مشخصات شرکتهايي را که در تعامل با آنها از انجام تكاليف قانوني و تعهدات خودداري
کردهاند ،در اختيار کارگروه قرار ميدهند.
تبصره :صندوق نوآوري و شكوفايي از طريق اخذ اطالعات از ساير نهادهاي مالي ،سابقه مالي شرکتهاي داراي
سوء سابقه را استخراج و در اختيار کارگروه قرار ميدهد.
ماده -3در صورت تشخيص کارگروه ،دبيرخانه کارگروه ميتواند از ساير مراجع ذيربط نيز استعالمهاي الزم را
دريافت دارد .دبيرخانه کارگروه ميتواند براي اين منظور از کارگزار يا کارگزارن معتمد و صاحب صالحيت
استفاده نمايد.
ماده -4در صورت اعتراض شرکتها ،دبيرخانه کارگروه بررسي و تصميمگيري نهايي را انجام خواهد داد.
ماده  -5تاييديه شرکتهاي دانشبنيان که تخلفات مكرر در عمل به تعهدات خود داشته باشند (تسهيالت مالي و
حمايتها) ،لغو ميشود.
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پيوست(:)4فهرستنهادهاومؤسساتعمومیغيردولتی
بر اساس قوانين موجود ،فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به شرح زير ميباشد:
 – 2شهرداريها و شرکتهاي تابعه آنان مادام که بيش از  54درصد سهام و سرمايه آنان متعلق به شهرداريها باشد.
 - 2بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي  - 9هالل احمر  - 1کميته امداد امام  - 5بنياد شهيد انقالب اسالمي
 - 1بنياد مسكن انقالب اسالمي  - 7کميته ملي المپيک ايران  - 8بنياد  25خرداد  - 3سازمان تبليغات اسالمي - 24
سازمان تأمين اجتماعي  - 22فدراسيون هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسالمي ايران  - 22مؤسسههاي جهاد نصر،
جهاد استقالل و جهاد توسعه زير نظر جهاد سازندگي  -29شوراي هماهنگي تبليغات اسالمي -21کتابخانه حضرت
آيتاهلل مرعشي نجفي (قم)  -25جهاد دانشگاهي  -21بنياد امور بيماريهاي خاص  -27سازمان دانشآموزي -28
صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير  -23صندوق تأمين خسارتهاي بدني
قوانين مرتبط با تعيين نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي عبارتند از :قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير
دولتي؛ قانون الحاق بندهاي ( )22و ( )22به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي؛ قانون الحاق دو بند
به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مصوب 23 .1 .2979؛ قانون الحاق جهاد دانشگاهي به
فهرست قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي؛ قانون الحاق بنياد امور بيماريهاي خاص به فهرست
قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غير دولتي مصوب 2979؛ قانون الحاق سازمان دانش آموزي جمهوري
اسالمي ايران به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 2979؛ قانون الحاق صندوق
بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي؛ ماده واحده قانون بودجه سال 34

11

