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مقدمه

باسمه تعالي
مقدمه:
یکي از مهمترین وظایف معاونت علمي و فناوری ریاست جمهوری از ابتدای تشکیل آن در روند توسعه علم
و فناوری کشور ،تکمیل نظام ملي نوآوری و تمرکز بر توسعه شرکتهای دانشبنیان و تجاریسازی نتایج
حاصل از تحقیق و توسعه بوده است.
از ابتدای تشکیل معاونت علمي و فناوری ریاست جمهوری ،زیرساختهای قانوني به عنوان یکي از مهمترین
مشکالت در حوزه علم و فناوری شناسایي شد و در این راستا در ابتدای سال  21در این معاونت ،ایدهای مبني بر
لزوم وجود قانون مستقل برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات شکل
گرفت.
در نهایت الیحهای با این عنوان و با همکاری سایر دستگاهها تدوین و کلیات آن در جلسه مشترک هیئت
وزیران در همایش ملي نخبگان جوان در مهرماه سال  21تصویب شد.
الیحه حمایت از شرکتهای دانشبنیان در دیماه سال  21با تقاضای یك فوریت بررسي به مجلس ارسال شد
ولي متاسفانه عليرغم دفاع دکتر حدادعادل ،رئیس وقت مجلس در موافقت با فوریت این الیحه ،فوریت آن
مورد تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمي قرار نگرفت و این الیحه به صورت عادی وارد مرحله
بررسي در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شد.
بررسي این الیحه در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حدود  14ماه به طول انجامید و در نهایت در
اردیبهشت ماه سال  ،29الیحه برای طرح در صحن علني مجلس از سوی کمیسیون به هیئت رئیسه مجلس ارسال
شد.
تصویب الیحه در صحن علني مجلس نیز شش ماه طول کشید و در نهایت در آبان ماه سال  29به تصویب
نهایي رسید .به این ترتیب به طور کلي زمان تقدیم الیحه تا تصویب آن در مجلس شورای اسالمي حدود  88ماه
به طول انجامید.
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مقدمه

خوشبختانه این مصوبه مجلس ،به سرعت مورد تایید شورای محترم نگهبان قرار گرفت و «قانون حمایت از
شرکتهای دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات» ،در آذرماه سال  29از سوی رئیسجمهور وقت
به معاونت علمي و فناوری رئیس جمهور و وزارت علوم،تحقیقات و فناوری برای اجرا ابالغ شد.
این قانون به صورت کلي دارای دو موضوع تشکیل صندوق نوآوری و شکوفایي و معافیتها و سایر
حمایتها است .پس از ابالغ قانون ،اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایي از سوی وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری و معاونت علمي و فناوری ریاست جمهوری تدوین و پس از مدت  11ماه از زمان ابالغ قانون ،نهایي
شده و در شهریور ماه سال  91به تصویب هیئت دولت رسید و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد.البته
بررسي این اساسنامه در شورای نگهبان حدود هفت ماه (تا اردیبهشت  )91طول کشید.
پس از تایید اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایي در شورای نگهبان ،اعضای حقیقي هیئت امنای صندوق
منصوب و اولین جلسه هیئت امنا در مردادماه  1391برگزار شد .پس از این جلسه اعضای هیئت عامل و رئیس
هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایي نیز انتخاب شدند.به محض صدور احکام ،صندوق فعالیت خود را آغاز
کرد و هم اکنون بسیاری از آییننامههای آن تهیه شده است.
نقطه عطف اجرای قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان ،دیدار مسئوالن تعدادی از شرکتهای برتر کشور
با مقام معظم رهبری در مردادماه  1391بود که بار دیگر بسیاری از نگاهها را به این موضوع معطوف کرد.
رکن دیگر قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان ،آییننامه اجرایي آن با محوریت ارزیابي و تشخیص
شرکتها است که این آیین نامه در  81آبان ماه  1391توسط معاون اول رئیس جمهور ابالغ شد.
به دنبال ابالغ آییننامه اجرایي قانون و به استناد ماده  3این آییننامه« ،کارگروه ارزیابي و تشخیص صالحیت
شرکتها و موسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا» در تاریخ  4آذرماه  1391به دستور رئیس جمهور و رئیس
شورای عالي علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف) تشکیل و معاون علمي و فناوری رئیسجمهور از سوی ایشان به
عنوان رئیس این کارگروه منصوب شد.
کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت
شرکتها و موسات دانشبنیان و نظارت بر اجراء
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور
(رئیس کارگروه و نماینده رئیس جمهور)

رئیس هیأت عامل صندوق

نماینده وزارت دفاع و

نماینده وزارت علوم

نماینده وزارت

نماینده وزارت بهداشت،

نماینده وزارت صنعت،

نماینده وزارت ارتباطات

نوآوری و شکوفایی

پشتیبانی نیروهای مسلح

تحقیقات و فناوری

جهاد کشاورزی

درمان و آموزش پزشکی

معدن و تجارت

و فناوری اطالعات

نماینده اتاق بازرگانی ،صنعت،

 3نفر صاحب نظر

معدن و کشاورزری ایران
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بر اساس آییننامه اجرایي قانون ،نمایندگان وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری ،بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکي ،صنعت ،معدن و تجارت ،دفاع و پشتیباني نیروهای مسلح ،جهاد کشاورزی ،فناوری اطالعات و
ارتباطات و معاونت علمي و فناوری ریاست جمهوری و رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایي،اعضای
این کارگروه هستند.
از آن زمان تاکنون حدود  48جلسه توسط این کارگروه برگزار شده و دستورالعملها و فرایندهای اجرایي ،به
تفصیل تدوین و مصوب شده است .این دستورالعملها (شامل مواردی چون آییننامه تشخیص صالحیت
شرکتها و موسسات دانشبنیان ،فهرست محصوالت دانشبنیان و )...در چندین مقطع ،به اطالع کلیه
دستگاههای اجرایي مرتبط و تخصصي و دهها صاحبنظر و تعدادی از شرکتهای برتر رسید و از نظرات ایشان
برای اصالح و تکمیل دستورالعملهای و فرایندهای اجرایي استفاده شد.
همچنین با توجه به رویکرد کارگروه برای واگذاری امور اجرایي به دستگاههای اجرایي و تخصصي ،تاکنون
 71شرکت حرفهای تخصصي ارزیاب به عنوان کارگزار تشخیص صالحیت شرکتهای دانشبنیان و
شرکتهای خصوصي تعیین شدهاند و انشاءاهلل بهزودی شاهد آثار و برکات این فعالیتها خواهیم بود.
در این مجموعه سعي شده است مستندات مرتبط با اجرایي شدن قانون حمایت از شرکتها و موسسات
دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات ،به صورت یکپارچه جمعآوری و به صاحبنظران و کارشناسان
کشور ارائه شود.
دبیـرخانه کارگـروه ارزیابی و تشخیص صالحیت
شرکتها و موسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا
آبان ماه 5331
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آغاز پرداخت اولین تسهیالت مالي به شرکتهای دانشبنیان از سوی صندوق نوآوری و
شکوفایي
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گزارش مختصر اجراي قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنيان
قانون

بسمه تعالي
گزارش مختصر اجرای قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان
در راستای اجرای «قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات»،
برنامهها و اقدامات متنوعي از سوی دبیرخانه «کارگروه ارزیابي و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات
دانشبنیان و نظارت بر اجرا» پیگیری شده است .با عنایت به اقدامات صورت گرفته تا آبان ماه سال 1397برای
ارزیابي و شناسایي شرکتهای دانشبنیان ،تعداد  8177شرکت دانشبنیان مورد تأیید قرار گرفته است .آمارهای
موجود نشان مي دهد در شرکتهای دانشبنیان مورد تأیید ،برای حدود  78111نفر اشتغال ایجاد شده و میزان
فروش این شرکتها (اعم از شرکتهای دانشبنیان نوپا ،تولیدی و صنعتي دارای فعالیت دانشبنیان) در سال
مالي گذشته ،بیش از  17111میلیارد تومان بوده است.
وضعیت شرکتها

تعداد شرکت

ایجاد نام کاربری اولیه

13493

تکمیل مستندات و ثبت نام نهایي

4179

شرکت های تایید نشده

8213

شرکتهای تایید شده

8177

در مرحله ارزیابي

418

در ادامه به مهم ترین برنامه ها و اقداماتي که در همین زمینه انجام شده است اشاره مي شود:
 -5ارزیابی و شناسایی شرکتهای دانشبنیان

در راستای ارزیابي و شناسایي شرکتهای دانشبنیان ،اقدامات ذیل انجام شده است:

 تدوین آییننامه ارزیابي و تشخیص شرکتها و موسسات دانشبنیان و به روزرساني آن به صورت
سالیانه
 تدوین و بهروزرساني فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان

 انجام فرایندهای ممیزی و ارزیابي شرکتهای متقاضي توسط شبکه کارگزاران فعال در سطح کشور

 بهکارگیری و ساماندهي کارگزاران ارزیابي شرکتهای دانشبنیان؛ همراه با برگزاری دوره های
مستمر آموزشي و تهیه مستندات راهنما ،برگزاری آزمون و ارائه تأییدیههای زماندار و برگزاری
2
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دورههای کارورزی برای ارزیابان جدید ،تدوین شیوه نامه نظارت و انجام نظارتهای مستمر و تصادفي
بر عملکرد کارگزاران

 ایجاد فعالیت سردبیری فني با هدف ارزیابي تخصصي شرکتهای متقاضي
 تهیه شیوهنامه سنجش سطح دانش فني شرکتها
 -2ارائه معافیت های مالیاتی به شرکتهای دانشبنیان

در راستای ارائه معافیتهای مالیاتي به شرکتهای دانشبنیان و تقویت نظام و زیرساختهای مالي این
شرکتها ،اقدامات ذیل انجام شده است:

 معرفي سالیانه شرکتهای دانشبنیان مورد تأیید به همراه فهرست محصوالت دانشبنیان آنها به سازمان
امور مالیاتي
 ارائه مشوق های مالي بالعوض برای حسابرسي شرکتهای دانشبنیان
 مشاوره رایگان و تخصصي در امور مالیاتي به شرکتهای دانشبنیان

 برگزاری دوره های آموزشي کاربردی در امور مالیاتي برای شرکتهای دانشبنیان با ارائه تخفیف
 تدوین نمونه «قرارداد اجرای روشهای توافقي رسیدگي به اطالعات مالي» با همکاری جامعه حسابداران
رسمي کشور و الزام شرکتهای دانشبنیان دارای فروش بیش از ده میلیارد ریال به انعقاد قرارداد با
یکي از موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ایران
 تدوین و ارائه نمونه نظام نامه مالي و اخذ تعهدنامه از شرکتها در خصوص دارا بودن نظام نامه مالي
برای ساماندهي عملیات مالي و حسابداری شرکتها

 هماهنگي با سازمان امور مالیاتي برای رسیدگي به پروندههای مالیاتي در گروههای تخصصي دارای
تخصص

 هماهنگي با سازمان امور مالیاتي برای تبادل اطالعات شرکتهای دانشبنیان در بستر سامانهای

 برگزاری دومین همایش ملي فعاالن اقتصاد دانشبنیان و نوآوری با محوریت بررسي مسائل مالیاتي
شرکتهای دانشبنیان و پاسخگویي به ابهامات با حضور مسئولین سازمان امور مالیاتي و معاونت علمي
و فناوری

 تدوین ضوابط معافیت مالیات حقوق کارکنان شاغل در شرکتهای عضو پارکهای علم و فناوری و
تصویب در هیئت وزیران

 انعقاد تفاهمنامه با تعدادی از شرکتهای ارائه دهنده نرمافزارهای حسابداری به منظور تهیه این
نرمافزارها با تخفیف ویژه با هدف حمایت از شرکتهای دانشبنیان در امور حسابداری و تقویت
ساختار مالي شرکتها
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 -3ارائه معافیتهای گمرکی به شرکتهای دانشبنیان

در راستای اجرای ماده ( )3قانون و اِعمال معافیتهای گمرکي به شرکتهای دانشبنیان و نیز ارائه سایر
تسهیالت و حمایتهای گمرکي ،موارد زیر دنبال شده است:
 تدوین شیوهنامه اعطای معافیت حقوق گمرکي ،سود بازرگاني و عوارض به شرکتها و موسسات
دانشبنیان در کارگروه ارزیابي و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانشبنیان

 معرفي شرکتهای دانشبنیان جهت ارائه معافیتهای حقوق گمرکي ،سود بازرگاني و عوارض به
گمرک جمهوری اسالمي ایران

 برقراری ارتباط برخط با گمرکات اجرایي کشور از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی
 واردات کاالهای شرکتهای دانشبنیان از مسیر سبز گمرکي

 هماهنگي با گمرک جهت تعیین تعدادی از شرکتهای دانشبنیان به عنوان فعاالن مجاز اقتصادی

 صدور مجوز «ورود موقت برای پردازش» جهت کمك به صادرات کاالهای دانشبنیان توسط
شرکتها و موسسات دانشبنیان
 -4تدوین و تصویب ضوابط استقرار

در راستای اجرای ماده ( )2قانون به منظور استقرار شرکتهای دانشبنیان در محدوده تهران و شهرهای دارای
محدودیت استقرار ،فعالیتهای زیر صورت پذیرفته است:

 تدوین و تصویب ردهبندی زیست محیطي و ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیتهای
دانشبنیان در هیأت وزیران

 هماهنگي با وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست جهت ارائه مجوز استقرار
به شرکتهای دانشبنیان
 -1حمایت از صادرات شرکتهای دانشبنیان:

 راه اندازی کریدور خدمات صادرات محصوالت دانشبنیان جهت ارائه خدمات تسهیل کننده فرآیند
صادرات کاالها و آموزش و مشاوره شرکتها در حوزه صادرات از طریق شرکتهای خدماتي
متخصص هر حوزه (نظیر تسهیالت جهت نقل و انتقاالت مالي ،مجوزها و استانداردهای بینالمللي،
طراحي صنعتي و بستهبندی صادراتي ،خدمات تبلیغات و بازاریابي بینالملل ،مالکیت فکری و تحلیل
پتنت و)...
 کمك به برندسازی محصوالت صادراتي دانشبنیان شرکتها
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 حمایت از ایجاد پایگاههای صادراتي در راستای توسعه صادرات محصوالت دانشبنیان در کشورهای
هدف

 اجرای طرح شناسایي توانمندیهای صادراتي شرکتهای دانشبنیان
 -6سایر حمایت ها

 ارائه تسهیالت نظام وظیفه تخصصي برای افراد فعال در شرکتهای دانش بنیان

 تخفیف  71درصدی شرکتهای دانشبنیان برای بهره گیری از خدمات شبکه آزمایشگاهي
فناوریهای راهبردی

 برگزاری دوره های آموزشي کاربردی برای شرکتهای دانشبنیان با تخفیف  41درصدی

 ترویج و اطالعرساني فرایندهای حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تبیین مفاهیم مرتبط در سطح
عموم جامعه

 استفاده شرکتهای دانشبنیان از امتیاز اضافه پخش تشویقي (تخفیف) در آگهيهای صدا و سیما

دبیـرخانه کارگـروه ارزیابی و تشخیص صالحیت
شرکتها و موسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا
آبان ماه 5331
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 اقنون حمايت از ش كرتاه و موسسات دانشبنيانوتجاريسازي نوآورياه و اختراعات
 مواد مرتبط رد اقنون رفع موانع توليد راقبتپذری و اقنونب
خ
ش
مق
الحاقي ربخي مواد هب اقنون میظنت ي از ررات
مالي دولت
 -آئين انهم اجرائي قوانين

قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنيان و تجاريسازي نوآوريها و اختراعات
قانون
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قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنيان و تجاريسازي نوآوريها و اختراعات
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شیوه مشارکت اعضای هیات علمی و دانشگاهها در شرکتهای دانش بنیان
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  -مصوب 33/52/4
ماده-22اعضای هیأتعلمي آموزشي و پژوهشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي شاغل در
سمتهای آموزشي و پژوهشي با اطالع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهمالشرکه و عضویت در
هیأتمدیره شرکتهای دانشبنیان ،مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان
در معامالت دولتي و کشوری مصوب  1331نیستند.
ماده-43دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي (دولتي و غیردولتي) مجازند با ایجاد و مشارکت در
شرکتهای دانشبنیان که حداکثر چهلو نه درصد ( )%79سهام آن متعلق به دانشگاهها ،مؤسسات پژوهشي و
دیگر واحدهای دولتي و مابقي سهام متعلق به اعضای هیأتعلمي و دانشجویان و سایر سهامداران بخش
خصوصي است ،نتایج تحقیقات اعضای هیأتعلمي و دانشجویان خود را تجاریسازی نمایند .ایجاد شرکت و
درصدهای سهام و دیگر شرایط مربوط بهتصویب هیأتامنای مؤسسه مربوط خواهد رسید .این شرکتها مشمول
قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتي و کشوری مصوب 1331
نیستند.
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بسمه تعالي
توضیحاتی درباره
مشارکت اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
در تأسیس و اداره شرکتهای دانش بنیان
مقدمه:
شرکتهای متقاضي پس از ثبت نام و ارائه اسناد مربوطه در سامانه  ،daneshbonyan.irتوسط «کارگروه
ارزیابي و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا» ،موضوع ماده ( )3آییننامه
اجرایي قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات ،مورد ارزیابي
قرار ميگیرند و در صورت تأیید ،مشمول مزایایي ميشوند.
یکي از مزایایي که برای شرکتهای دانش بنیان در نظر گرفته شده است ،امکان مشارکت دانشگاهها و اعضای
هیئت علمي در اداره یا تأسیس این شرکتها و مستثني شدن از «قانون راجع به منع مداخله وزرا و

نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری مصوب  »5331است .برای تشریح ابعاد
مختلف این موضوع ،توضیحاتي در این زمینه آورده شده است:
سوال  )5آیا اعضای هیات علمی امکان مشارکت در اداره یا تأسیس شرکتها را دارند؟
جواب :تأسیس شرکت توسط اعضای هیئت علمي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي بالمانع است
و در مواردی که اعضای هیئت علمي اقدام به مشارکت در تأسیس یا مدیریت شرکتي کنند که هنوز به عنوان
شرکت دانش بنیان به تایید «کارگروه ارزیابي شرکتهای دانش بنیان» نرسیده ،اقدام خالف قانوني صورت
نگرفته است.
تنها محدودیتي که در این زمینه وجود دارد ،موضوع منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتي و کشوری
است .این موضوع نیز تنها در مواردی اهمیت پیدا مي کند که شرکت موردنظر قصد انعقاد قرارداد با دولت را
داشته باشد .بنابراین در مواردی که این شرکتها کاالها و خدمات خود را صرفا به بخش خصوصي مي فروشند،
با محدودیت قانوني مواجه نبوده و به طور طبیعي مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و
کارمندان در معامالت دولتي و کشوری نخواهند بود.
سوال  )2چه شرکتهایی مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی نیستند؟
جواب :با توجه به ماده 88قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت  -مصوب
 ،93/18/7اعضای هیأت علمي آموزشي و پژوهشي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي شاغل در
سمتهای آموزشي و پژوهشي با اطالع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهمالشرکه و عضویت در
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هیأتمدیره شرکتهای دانشبنیان ،مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در
معامالت دولتي و کشوری مصوب  1331نیستند.
بنابراین در مواردی که اعضای هیئت علمي اقدام به مشارکت در مدیریت یا تأسیس شرکتي کنند که هنوز به
عنوان شرکت دانش بنیان به تایید « کارگروه ارزیابي و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و
نظارت بر اجرا» نرسیده ،اقدام خالف قانوني صورت نگرفته است .مگر آنکه این شرکتها قصد داشته باشند در
معامالت یا داوری در دعاوی با اشخاص ذکر شده در زیر شرکت نمایند که در این صورت برخالف «قانون
راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتي و کشوری» عمل شده است:
 دولت یا مجلسین یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آنها و یا هر سازمان یا موسسهای که اکثریتسهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت و یا شهرداریها و یا
دستگاههای وابسته به آنها باشد.
 اشخاصي که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات مذکور در باال حقوق یا مقرری یاحق الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به طور مستمر (به استثنا حقوق بازنشستگي و وظیفه و مستمری
قانوني) دریافت مي دارند.
 مدیران و کارکنان بنگاههای خیریه ای که از دولت یا از شهرداریها کمك مستمر دریافت مي دارند.سوال  )3به جز شرکتهای دانش بنیان ،چه شرکتهایی مشمول قانون منع مداخله کارمندان
دولت در معامالت دولتی نیستند؟
جواب :طبق بند  1ماده  1قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتي و
کشوری ،شرکت ها و موسساتي که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر این که
هیچ یك از اشخاص مذکور در ماده  1قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در
معامالت دولتي و کشوری ،بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا
بازرسي آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد ،مشمول این قانون نیستند و مي توانند کاال و خدمات خود را به
بخش دولتي به فروش برسانند.
همچنین شرکتهای تعاوني کارمندان موسسات مذکور در ماده  1قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان
مجلسین و کارمندان در معامالت دولتي و کشوری ،در امور مربوط به تعاون نیز از شمول این قانون مستثني
هستند.
سوال  )4آیا دانشگاهها امکان مشارکت در تأسیس و اداره شرکتهای دانش بنیان را دارند؟ و
آیا این شرکتها مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی هستند؟
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جواب :بر اساس ماده 73قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت  -مصوب
 ،93/18/7دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي (دولتي و غیردولتي) مجازند با ایجاد و مشارکت در
شرکتهای دانشبنیان که حداکثر چهل و نه درصد ( )%79سهام آن متعلق به دانشگاهها ،مؤسسات پژوهشي و
دیگر واحدهای دولتي و مابقي سهام متعلق به اعضای هیأتعلمي و دانشجویان و سایر سهامداران بخش
خصوصي است ،نتایج تحقیقات اعضای هیأتعلمي و دانشجویان خود را تجاریسازی نمایند .ایجاد شرکت و
درصدهای سهام و دیگر شرایط مربوط بهتصویب هیأتامنای مؤسسه مربوط خواهد رسید .این شرکتها مشمول
قا نون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتي و کشوری مصوب 1331
نیستند.
سوال  )1شرکتهای متقاضی چگونه می توانند از مزایای عدم شمول قانون منع مداخله
کارمندان در معامالت دولتی استفاده نمایند؟
جواب :شرکتهای متقاضي پس از ثبت نام و ارائه اسناد مربوطه در سامانه  ،daneshbonyan.irتوسط
«کارگروه ارزیابي و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا» ،موضوع ماده ()3
آیین نامه اجرایي قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوریها و اختراعات ،مورد
ارزیابي قرار مي گیرند و در صورت تأیید ،از مزایای عدم شمول «قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان
مجلسین و کارمندان در معامالت دولتي و کشوری» استفاده مي کنند.
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ماده ( )7قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالی کشور

ماده ( )4قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 5334/2/5
ماده  -4به دولت اجازه داده ميشود از محل اعتبارات بودجههای سنواتي تا پنجاه درصد ( )%71آن بخش از
هزینههای تحقیقاتي یا ارتقای وضعیت محیط زیستي به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهرهبرداری را
که منجر به کسب حق امتیاز تولید کاال یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذیصالح داخلي یا بینالمللي شده
است ،کمك نماید .آییننامه اجرائي این ماده ظرف مدت سهماه از تاریخ ابالغ این قانون بهپیشنهاد
وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایي ،صنعت ،معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران
ميرسد.

تصویب نامه هیات وزیران

آییننامه اجرایی ماده ( )4قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
شماره /111134ت78171هـ
مورخ1397/2/11 :
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت ،معدن و تجارت
وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
هیأتوزیران در جلسه  1397/2/4به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایي ،صنعت ،معدن و
تجارت و جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران و ماده ()7
قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالي کشور ـ مصوب 1397ـ  ،آییننامه اجرایي ماده یادشده را
به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی ماده ( )4قانون رفع موانع تولید رقابتپذیرو ارتقای نظام مالی کشور
ماده5ـ در این آییننامه اصطالحات زیر در معاني مشروح مربوط بهکار ميروند:
الف ـ قانون :قانون رفع موانع تولیـد رقابتپذیـر و ارتقـای نظـام مالـي کشـور ـ مصوب 1397ـ
ب ـ واحد تولیـدی :بنگاه دارای پروانه بهـرهبرداری یا مجوز از دستگاههای اجرایي ذیربط.
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پ ـ هزینه تحقیقاتي و ارتقای وضعیت زیست محیطي :هزینههای طرحهای پژوهشي و مطالعاتي مصوب
واحدهای تحقیق و توسعه نزد دستگاههای اجرایي مربوط که سبب کاهش یا رفع آالیندگي و یا منجر به ثبت
اختراع یا حق امتیاز شده باشد.
ت ـ حق امتیاز تولید کاال یا خدمات :امتیاز ،مجوز یا گواهینامهای که واحد تولیدی برای تولید کاال یا خدمات
جدید و یا ارتقای فرآیندهای تولید و ارائه خدمات از دستگاههای اجرایي ذیربط در اثر فعالیتهای تحقیق و
توسعه دریافت ميکند.
ث ـ ثبت اختراع :گواهینامه ثبت اختراع (پتنت) از مراجع ذیصالح ملي یا بینالمللي زیست محیطي.
ماده2ـ دستگاههای اجرایي ذیربط مجازند تا پنجاه درصد ( )71%هزینههای تحقیقاتي یا ارتقای وضعیت زیست
محیطي واحدهای تولیدی را در حدود منابع پیشبیني شده در بودجههای سنواتي ،در قالب کمك و در
چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور پرداخت نمایند.
تبصره ـ کمك موضوع این ماده به مأخذ پرداخت ،هزینه قطعي شده برای دستگاه اجرایي ذیربط محسوب
ميگردد.
ماده3ـ دستگاههای اجرایـي ذیربـط طـرحهای تحقیـق و توسعـه و ارتقـای زیستمحیطي مشمول را با توجه به
منابع اعتباری مصوب ،براساس ماهیت ،میزان اثر درونبنگاهي و فرابنگاهي طرح ،رسوخ فناوری در بخش،
ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید ،پیچیدگي و تنوع عوامل مؤثر بر طرح و میزان هزینهبری آنها ،اولویتبندی
نموده و کمكهای مذکور را براساس سرفصلهای مقرر در ماده ( )7این آییننامه به واحد یا واحدهای تولیدی
(طرحهای مشترک) ذیربط اختصاص ميدهند .میزان کمكها به نسبت اعتبار تخصیص یافته به دستگاههای
اجرایي موضوع ماده ( )8این آییننامه خواهد بود.
ماده4ـ هزینههای زیر به عنوان هزینههای تحقیقاتي مرتبط قابل قبول ميباشد:
الف ـ هزینههای آزمایشگاهي ،آزمون نمونه اولیه و آزمایشهای بالیني ،هزینه استانداردهای ایمني و ارتقای
زیستمحیطي.
ب ـ هزینههای ثبت و حفاظت از حق اختراع داخلي و خارجي.
پ ـ هزینههای مربوط به همکاریهای تحقیقاتي با دانشگاهها ،مراکز پژوهشي و شرکتهای دانشبنیان.
ت ـ هزینه های خرید یا اخذ حق استفاده از اختراعات ،حق امتیاز و دانش فني از سایر اشخاص حقیقي و حقوقي
که به ثبت حق اختراع داخلي و خارجي مشروح در ادعانامه منجر شده است.
تبصره5ـ کمكهای موضوع این آییننامه در سقف بودجههای سالیانه تنها شامل آن دسته از هزینههای تحقیقاتي
یا ارتقای وضعیت زیست محیطي ميشود که حق امتیاز کاال یا خدمات یا ثبت اختراع حاصل از آن پس از
تصویب قانون صورت گرفته باشد.
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تبصره2ـ اعطای کمكهای موضوع این آییننامه به هر واحد تولیدی منوط به عدم استفاده از مزایا یا کمكهای
مشابه برای هر حق امتیاز یا هر ثبت اختراع فقط یك بار مجاز خواهدبود .
ماده 1ـ دستگاههای اجرایي حسب مورد با استفاده از تمامي ظرفیتهای ساختاری و نهادی موجود کشور مسئول
اجرای این آییننامه بوده و مکلفند گزارشهای مربوط را ساالنه به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و
معاونت علمي و فناوری رئیس جمهور و شورای عالي علوم ،تحقیقات و فناوری ارایه نمایند.
ماده 6ـ دستگاهها ی اجرایي مجازند از محل منابع داخلي خود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با تأیید
باالترین مقام دستگاه تا پنجاه درصد ( )71%هزینههای تحقیقاتي واحدهای تولیدی ذیربط را که منجر به کسب
حق امتیاز تولید کاال یا خدمات یا ثبت اختراع یا ارتقای وضعیت زیستمحیطي شده در قالب کمك پرداخت
نمایند .این پرداخت به عنوان هزینه قطعي شده برای دستگاه اجرایي ذیربط محسوب ميشود.
ماده1ـ واحدهای تولیدی مشمول این آییننامه مکلفند درخواست خود را در سامانه جامع وزارت صنعت ،معدن
و تجارت که به این منظور راهاندازی ميشود ،ثبت نمایند تا وزارتخانههای مربوط ظرف سه ماه درخواست را
بررسي و نتیجه ارزیابي و میزان کمك به هر واحد مشمول را براساس دستورالعملهای مندرج در سامانه اعالم
نمایند.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
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ماده ( )43قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 5334/2/5
ماده  -43دولت موظف است بهمنظور افزایش تولید محصوالت دانشبنیان و کسب و گسترش سهم بینالمللي
ایران در صادرات این محصوالت و افزایش تقاضای داخلي از این محصوالت ،حداکثر ظرف مدت ششماه پس
از تصویب این قانون ،برنامه توسعه تولید محصوالت دانشبنیان را تدوین کند و فهرست انواع حمایتها از
شرکتهای تولیدکننده این محصوالت را بهخصوص در حوزه فناوریهای نوین از قبیل :هوا فضا ،ریزفناوری
(نانو) ،زیستفناوری (بایو) و زیست مهندسي را منتشر کند.
کلیه دستگاههای موضوع ماده( )7قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده( )7قانون محاسبات عمومي کشور
مصوب  1344/4/1و اصالحات بعدی آن و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتي مکلفند با رعایت قانون
حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتي در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح
ماده( )117قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  ،1391/7/1در برگزاری مناقصهها از تولیدکنندگان داخلي موضوع
مناقصه با اولویت محصوالت مذکور دعوت و در شرایط مساوی بهلحاظ قیمت و کیفیت بین تولیدکنندگان
داخلي و خارجي موظف به خرید و عقد قرارداد با تولیدکننده داخلي هستند.
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تصویب نامه هیات وزیران

آیین نامه اجرایی ماده ( )43قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
شماره/114979ت78873هـ
مورخ 1397/9/7
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری  -وزارت صنعت ،معدن و تجارت-
معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور
هیأت وزیران در جلسه  1397/2/11به پیشنهاد مشترک وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و معاونت علمي و
فناوری رئیسجمهور و به استناد ماده ( )73قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالي کشور ـ
مصوب1397ـ برنامه توسعه تولید محصوالت دانشبنیان را به شرح زیر تصویب کرد:
برنامه توسعه تولید محصوالت دانشبنیان
آیین نامه اجرایی ماده ( )43قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
فصل اول ـ اصطالحات
ماده5ـ در این برنامه اصطالحات زیر در معاني مشروح مربوط به کار ميروند:
الف ـ قانون :قـانون رفع موانع تولید رقابـتپذیر و ارتـقای نظام مالي کشور ـ مصوب1397ـ.
ب ـ معاونت :معاونت علمي و فناوری رئیسجمهور
پ ـ برنامه :برنامه توسعه تولید محصوالت دانشبنیان
ت ـ کارگروه :کارگروه توسعه تولید ،تقاضا و صادرات محصوالت دانشبنیان موضوع ماده ( )8این برنامه.
ث ـ قانون دانشبنیان :قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات
ـ مصوب1329ـ.
ج ـ محصوالت دانشبنیان :مجموعه کاالها و خدماتي که در فهرست مصوب کارگروه بوده و دارای
ویژگيهای زیر ميباشد:
1ـ در طبقه فناوریهای باال و متوسط به باال باشند؛
8ـ عمده ارزش افزوده آن ناشي از دانش فني و نوآوری فناورانه باشد؛
3ـ تولید آن دارای پیچیدگي فني بوده و نیازمند تحقیق و توسعه مداوم باشد.
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چ ـ امتیاز دانشی محصول :میزان داخليسازی ویژگيهای سه گانه مذکور در بند (ج) این ماده که در محصول
موردنظر عینیت یافته است.
ح ـ شرکت دانشبنیان :شرکتها و مؤسسات دارای تأیید صالحیت از کارگروه ارزیابي و تشخیص صالحیت
شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا ،موضوع ماده ( )3آییننامه اجرایي قانون حمایت از شرکتها
و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات موضوع تصویبنامه شماره /171418ت74713هـ
مورخ .1391/2/81
خ ـ تجاریسازی :فعالیتهای مرتبط با عرضه محصول یا خدمت جدید مبتني بر ایدهها یا فناوریهای جدید که
شامل یکي یا ترکیبي از فرآیندهای مرتبط از جمله ثبت اختراع ،ارزشگذاری فناوری ،اعطای امتیاز ،انتقال و
انتشار و کسب سایر فناوریهای موردنیاز (مکمل) و پرداخت حقاالمتیازهای مرتبط ،جذب سرمایه و منابع
(نمونهسازی ،طراحي صنعتي فرآیند یا محصول جدید ،انجام آزمونها و دریافت تأییدیههای الزم ،تولید
آزمایشي ،بازاریابي و رفع اشکال) ،خدمات پشتیباني تخصصي تجاریسازی (شامل فعالیتهای مشاوره ،مدیریت
فناوری ،طراحي محصول و فرآیند ،خدمات استانداردسازی ،اندازهسنجي و خدمات آزمایشگاهي) ميشود.
د ـ سرمایهگذاری خطرپذیر :شکل ویژهای از واسطهگری مالي که توسط آن سرمایه مالي موردنیاز شرکتهای
نوآور که دارای ظرفیت رشد باالیي بوده و در مراحل اولیه شکلگیری خود قرار دارند ،تأمین ميشود با این
هدف که طي چند سال این سرمایه به عالوه سود آن از شرکت خارج شود.
ماده2ـ در اجرای ماده ( )73قانون و به منظور هماهنگي امور اجرایي و بهروزرساني برنامههای توسعه تولید،
تقاضا و صادرات محصوالت دانشبنیان ،تصویب دستورالعملهای موردنیاز و نظارت بر اجرای آن ،کارگروه
توسعه تولید ،تقاضا و صادرات محصوالت دانشبنیان متشکل از معاون علمي و فناوری رئیسجمهور (رئیس
کارگروه) ،نمایندگان وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری ،دفاع و پشتیباني نیروهای مسلح ،بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکي ،صنعت ،معدن و تجارت ،امور اقتصادی و دارایي ،جهاد کشاورزی ،ارتباطات و فناوری
اطالعات ،سازمان حفاظت محیط زیست ،سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،اتاق بازرگاني ،صنایع ،معادن و
کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل ميگردد.
تبصره5ـ دبیرخانه کارگروه در وزارت صنعت ،معدن و تجارت مستقر ميباشد.
تبصره2ـنمایندگان سایر دستگاههای مرتبط حسب موضوع مورد بررسي به جلسات کارگروه دعوت خواهندشد.
تبصره3ـکارگروه مذکور موظف است هر شش ماه یکبار گزارشي از نحوه اجرای این برنامه را به شورای عالي
علوم ،تحقیقات و فناوری ارایه نماید.
فصل دوم ـ چشمانداز ،افق زمانی و اهداف کمی و عینی
ماده3ـ چشمانداز برنامه به شرح زیر است:
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الف ـ دستیابي به جایگاه اول اقتصادی ،علمي و فناوری در سطح منطقهی آسیای جنوب غربي (شامل آسیای
میانه ،قفقاز ،خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرمافزاری و تولید علم ،رشد پرشتاب و مستمر
اقتصادی ،ارتقای نسبي سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل (سند چشمانداز جمهوری اسالمي ایران در
افق .)1717
ب ـ افزایش سهم تولید محصوالت و خدمات مبتني بر دانش پیشرفته و فناوری داخلي در تولید ناخالص (نقشه
جامع علمي کشور و سیاستهای کلي علم و فناوری).
پ ـ افزایش سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلي با تأکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقای بهرهوری
(نقشه جامع علمي کشور و سیاستهای کلي علم و فناوری).
ماده4ـافق زماني برنامه سال  1717ميباشد و الزم است کلیه اقدامات به نحوی اجرا شوند که اهداف کمي
موضوع ماده ( )7این برنامه در افق زماني تعیینشده محقق شود.
ماده 1ـبراساس چشمانداز ترسیمشده در ماده ( )3این برنامه و برای گذر از وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت
مطلوب ،اهداف کمي برنامه ) (GOALSبه شرح جدول زیر تعیین ميشود:
وضعیت کنونی
ردیف

براساس دادههای

عنوان اهداف کمی

موجود

هدفگذاری در
انتهای برنامه

 1درصد محصوالت با فناوری متوسط به باال از کل محصوالت ساختهشده (صنعتي)

34/3

 71حداقل

 8درصد ارزش افزوده محصوالت با فناوری متوسط به باال از تولید ناخالص داخلي

محاسبه نشده است

81

 3درصد صادرات محصوالت با فناوری باال از کل صادرات غیرنفتي

کمتر از یك درصد

11

 7رتبه صادرات محصوالت با فناوری باال از کل صادرات در منطقه

1

1

1/1

7

11

71

 7نسبت به هزینه کرد تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلي
4

درصد هزینه کرد بنگاههای تجاری در بخش تحقیق و توسعه به کل هزینهکرد
تحقیق و توسعه کشور

ماده 6ـبه منظور تحقق اهداف کمي موضوع ماده ( )7این برنامه ،اهداف عیني ) (OBJECTIVESپنجگانه و
برنامههای اقدام متناظر با آنها به شرح بندها و جدول زیر تعیین ميشود:
الف ـ بکارگیری سیاستهای بازرگاني و تحریك تقاضای محصوالت دانشبنیان (برنامههای اقدام ( )1و ()8
فصل چهارم)
ب ـ ساماندهي و ارتقای نظام استاندارد و آزمون محصوالت دانشبنیان (برنامههای اقدام ( )3و ( )7فصل چهارم)
پ ـ طراحي و اجرای سیاست صنعتي و فناوری متناسب با تولید محصوالت دانشبنیان (برنامههای اقدام ( )7و
( )4فصل چهارم)
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ت ـ شفافسازی و ایجاد نظام جامع آمار مربوط به تولید محصوالت دانشبنیان (برنامههای اقدام ( )1و ( )2فصل
چهارم)
ث ـ نهادسازی مناسب نظام مالي و پولي تخصصي موردنیاز تولید محصوالت دانشبنیان (برنامههای اقدام (،)9
( )11و ( )11فصل چهارم)
ماده1ـ تطابق اهداف کمي و عیني برنامه به شرح جدول زیر تعیین ميشود:
تطابق اهداف کمی و اهداف عینی برنامه
درصد محصوالت با

درصد ارزش افزوده

اهداف فناوری متوسط به باال از

محصوالت با فناوری

کل محصوالت ساخته

متوسط به باال از تولید

شده (صنعتي)

ناخالص داخلي

کمي

1ـ بکارگیری سیاستهای
بازرگاني و تحریك
تقاضای محصوالت
دانشبنیان
8ـ طراحي و اجرای
سیاست صنعتي و فناوری
اهداف

متناسب با تولید

عیني

محصوالت دانشبنیان

مرتبط 3ـ ساماندهي و ارتقای نظام
استاندارد و آزمون
محصوالت دانشبنیان
7ـ نهادسازی مناسب نظام
مالي و پولي تخصصي
موردنیاز تولید محصوالت
دانشبنیان

1ـ شفافسازی و ایجاد
نظام جامع آمار مربوط
به تولید محصوالت
دانشبنیان
8ـ بکارگیری
سیاستهای بازرگاني و
تحریك تقاضای
محصوالت دانشبنیان
3ـ طراحي و اجرای
سیاست صنعتي و
فناوری متناسب با تولید
محصوالت دانشبنیان
7ـ نهادسازی مناسب
نظام مالي و پولي
تخصصي موردنیاز تولید
محصوالت دانشبنیان

درصد هزینهکرد
بنگاههای تجاری در

نسبت هزینهکرد

درصد صادرات

رتبه صادرات محصوالت

محصوالت با فناوری باال

با فناوری باال از کل

تحقیق و توسعه به بخش تحقیق و توسعه به

از کل صادرات غیرنفتي

صادرات در منطقه

تولید ناخالص داخلي کل هزینهکرد تحقیق و
توسعه کشور
1ـ شفافسازی و 1ـ شفافسازی و ایجاد

 1ـ طراحي و اجرای

ایجاد نظام جامع آمار نظام جامع آمار مربوط

سیاست صنعتي و فناوری
متناسب با تولید

1ـ طراحي و اجرای

مربوط به تولید

به تولید محصوالت

محصوالت دانشبنیان

سیاست صنعتي و فناوری

محصوالت

دانشبنیان

8ـ ساماندهي و ارتقای

متناسب با تولید

دانشبنیان

8ـ بکارگیری

نظام استاندارد و آزمون

محصوالت دانشبنیان

8ـ بکارگیری

سیاستهای بازرگاني و

محصوالت دانشبنیان

8ـ ساماندهي و ارتقای سیاستهای بازرگاني

تحریك تقاضای

3ـ نهادسازی مناسب نظام نظام استاندارد و آزمون

و تحریك تقاضای محصوالت دانشبنیان

محصوالت دانشبنیان

محصوالت

3ـ ساماندهي و ارتقای

دانشبنیان

نظام استاندارد و آزمون

مالي و پولي تخصصي

موردنیاز تولید محصوالت 3ـ بکارگیری سیاستهای
دانشبنیان

بازرگاني و تحریك

3ـ طراحي و اجرای محصوالت دانشبنیان

7ـ بکارگیری سیاستهای

تقاضای محصوالت

سیاست صنعتي و

7ـ نهادسازی مناسب

بازرگاني و تحریك

دانشبنیان

فناوری متناسب با

نظام مالي و پولي

تقاضای محصوالت
دانشبنیان

تولید محصوالت تخصصي موردنیاز تولید
دانشبنیان

محصوالت دانشبنیان

فصل سوم ـ حوزهها و موضوعات کالن اولویتدار
ماده ۸ـ موضوعات کالن ملي در تدوین حوزههای فناورانه و بخشي اولویتدار توسعه محصوالت دانشبنیان
عبارتند از:
الف ـ اولویتهای (الف) سند نقشه جامع علمي کشور در بخش فناوری ،شامل فناوریهای هوافضا ،اطالعات و
ارتباطات ،هستهای ،نانو و میکرو ،فناوریهای نفت و گاز ،زیستي ،زیست محیطي ،نرم و فرهنگي.
ب ـ مسایل و اولویتهای اجتماعي و اقتصادی ملي شامل:
1ـ بهینهسازی مصرف انرژی و آب و اصالح الگوی مصرف.
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8ـ کاهش سهم سوختهای فسیلي و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر.
3ـ امنیت غذایي و غذای سالم.
7ـ ارتقای سالمت ،دارو و تجهیزات پزشکي.
7ـ رفع مشکالت کمآبي و خشکسالي.
 4ـ کنترل آالیندههای زیست محیطي و پسماند.
1ـ حمل و نقل ،کنترل ترافیك (آمد و شد) و کاهش تصادفات.
پ ـ حوزههای با ارزش افزوده باالی دانشي در زنجیره ارزش بخشهای مختلف اقتصادی با تشخیص دستگاه
مسئول و تصویب در کارگروه
تبصره ـ کارگروه و دستگاههای اجرایي موضوع این برنامه موظفند دستورالعملها ،برنامههای اقدام و مشوقهای
موضوع این برنامه را با رعایت اولویتهای این ماده تدوین و یا اجراء نمایند.
فصل چهارم ـ برنامههای اقدام
ماده3ـبرنامههای اقدام مربوط به توسعه تولید محصوالت دانشبنیان در جهت تحقق اهداف عیني موضوع ماده
( ،)4در پنج بخش و ( )11برنامه به شرح مواد ( )11تا ( )81به شرح زیر تعیین ميشود.
بخش اول ـ برنامههای اقدام مربوط به بکارگیری سیاستهای بازرگانی و تحریک تقاضای
محصوالت دانش بنیان
5ـ برنامه جهتدهی به تقاضای مواد و تجهیزات دانشبنیان به خرید از ساخت داخل
ماده5۱ـبه منظور جهتدهي به تقاضای دولتي ،عمومي و خصوصي برای استفاده هرچه بیشتر از محصوالت
دانشبنیان تولید داخل و تحریك تقاضای این محصوالت در چارچوب اولویـتهای ایـن بـرنامه و تشویق به
خریـد از فهـرست معتبـر محصـوالت دانشبنیان داخلي:
الف ـ مشوقهای خرید به متقاضیان محصوالت دانشبنیان داخلي عرضه شده در سامانه و یا نمایشگاههای
دورهای ساخت داخل تدوین و ارایه ميشود .کارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از ابالغ این برنامه،
دستورالعمل اجرای آن را مشتمل بر ایجاد سامانه عرضه محصوالت دانش بنیان داخلي و برگزاری نمایشگاههای
دوره ای ،نحوه ارزیابي امتیاز دانشي محصول و میزان داخلي بودن ،قیمت ،کیفیت و خدمات پس از فروش
محصوالت ارایه شده و میزان حمایت ،واسپاری (لیزینگ) و یا سایر خدمات مالي مشوق خرید از داخل تصویب
نماید.
ب ـ باالترین مقام دستگاههای اجرایي متقاضي مشارکت در برنامه موضوع این ماده مجازند تا بیست درصد از
تخصیص بودجه طرحهای تأمین تجهیزات و ماشینآالت دستگاه را منوط به مشارکت بخشهای زیرمجموعه در
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برنامه تشویقي موضوع این ماده نمایند .دستگاههای اجرایي متقاضي موظفند میزان تقاضای خود را در افق کوتاه
مدت و بلند مدت به تفکیك محصوالت دانشبنیان مورد نیاز تهیه و ساالنه به دبیرخانه کارگروه ارایه دهند.
پ ـ کارگروه با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایي ابزارهای مناسب برای حمایت از خریداران غیردولتي
محصوالت دانشبنیان مشمول این برنامه ،به ویژه واسپاری (لیزینگ) خرید محصوالت دانش بنیان را ظرف شش
ماه پس از ابالغ این برنامه فراهم آورده و به صورت عمومي اطالعرساني مينماید.
ت ـ دبیرخانه کارگروه موظف است با همکاری دستگاههای عضو ،برنامه ساالنه برگزاری نمایشگاههای ساخت
داخل و سامانه مجازی آن را تدوین و منابع آن را پیشبیني نماید.
2ـ برنامه توسعه صادرات محصوالت دانشبنیان
ماده55ـ به منظور حمایت از توسعه صادرات محصوالت دانشبنیان در چارچوب اولویتهای این برنامه و
افزایش سهم بینالمللي کشور در این حوزه ،کارگروه موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ حمایت از ایجاد و توسعه واسطههای بازرگاني خصوصي و غیردولتي از جمله شرکتهای مدیریت
صادرات ،کنسرسیومهای صادراتي ،پایگاهها و پایانههای صادراتي ،خوشههای صادراتگرا ،صادرات
پارکهای علم و فناوری و شرکتهای زایشي دانشگاههای کشور و سایر هزینههای مرتبط با افزایش توان
بازاریابي و فروش محصوالت دانشبنیان.
ب ـ حمایت از ایجاد و توسعه نشانهای تجاری (برند) مشترک صادراتي میان محصوالت دانشبنیان در
حوزههای بخشي و بین بخشي.
پ ـ حمایت از حضور مشترک شرکتهای تولیدکننده محصوالت دانشبنیان در نمایشگاههای معتبـر خارجـي
و برگـزاری نمایشگاههای داخلـي با حضور شرکتهای معتبر خارجي.
ت ـ طراحي و اعطای جایزه صادراتي ویژه شرکتها و محصوالت دانشبنیان و تسهیل فرایند اعطای جوایز
صادراتي شرکتهای دانشبنیان.
ث ـ حمایت از سرمایهگذاری شرکتهای دانشبنیان داخلي در کشورهای خارجي در قالبهای مختلف از قبیل
توسعه تولید ،کارگزاری و فروش ،ثبت نشان تجاری (برند) بینالمللي ،مشارکت با طرفهای خارجي.
ج ـ حمایت از فروش اختراعات داخلي در بازارهای بینالمللي.
چ ـ ارایه حمایتهای الزم در دعاوی حقوقي شرکتها و محصوالت دانشبنیان داخلي در محاکم بینالمللي و
حمایتهای مرتبط با مدیریت پتنت.
ح ـ حمایتهای مرتبط با کسب مجوزهای بینالمللي برای تسهیل ورود در بازار کشورهای مختلف.
خ ـ جهتدهي به کمكهای خارجي و توسعهای ایران و ایجاد خطوط اعتباری صادراتي در جهت توسعه بازار
صادراتي محصوالت دانشبنیان تولید داخل.
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تبصره ـ معاونت علمي و فناوری رئیس جمهور ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات در چارچوب قوانین و مقررات مربوط ميتوانند از محل منابع داخلي خود با هماهنگي کارگروه ،جهت
اجرای مفاد این ماده هزینه نمایند.
بخش دوم ـ برنامههای اقدام مربوط به ساماندهی و ارتقای نظام استاندارد و آزمون
محصوالت دانشبنیان
3ـ برنامه توسعه استانداردسازی موردنیاز محصوالت دانشبنیان
ماده 52ـ به منظور ساماندهي زیرساخت استاندارد مورد نیاز توسعه تولید ،بازاریابي و فروش محصوالت
دانشبنیان در کشور به خصوص ارزیابي کیفي و فني محصوالت دانشبنیان داخلي:
الف ـ سازمان ملي استاندارد ایران موظف است نسبت به کسب اعتبار بینالمللي گواهینامههای نهادهای ارزیابي
انطباق از طریق بازنگری و اصالح ساختار مرکز ملي تأیید صالحیت ایران براساس استانداردها و ضوابط
بینالمللي اقدام نماید.
ب ـ سازمان ملي استاندارد ایران موظف است عضویت مجامع بینالمللي اندازهشناسي (مترولوژی) و واسنجي
(کالیبراسیون) و نیز گسترش همکاریهای بینالمللي در حوزه اندازهشناسي به خصوص در حوزه ریزفناوری
(فناوری نانو) جهت برقراری قابلیت ردیابي و کسب اعتبار بینالمللي در نتایج اندازهگیریها با هدف کسب
تأییدیههای بینالمللي و توسعه صادرات محصوالت دانشبنیان داخلي را پیگیری نماید.
پ ـ معاونت موظف است با نظارت سازمان ملي استاندارد نسبت به تهیه پیشنویس استاندارد محصوالت
دانشبنیان اقدام و در جهت پیادهسازی استانداردهای تدوین شده در حوزه فناورانه پیگیریهای الزم را معمول
نماید.
4ـ برنامه توسعه زیرساختهای آزمایشگاهی و آزمون محصوالت دانشبنیان
ماده 53ـ به منظور به اشتراکگذاری و استفاده بهینه از ظرفیت آزمایشگاههای داخلي و حمایت از نهاد ملي
تأیید صالحیت ایران در تأیید صالحیت آزمایشگاههای آزمون و واسنجي (کالیبراسیون) و نهادهای گواهيکننده
داخلي و ایجاد و تجهیز آزمایشگاههای تأیید شده در کشور:
الف ـ معاونت مجاز است با همکاری دستگاههای مسئول نسبت به حمایت از شکلگیری و توسعه شبکه
آزمایشگاهي فناوریهای راهبردی و شبکه آزمایشگاههای علمي ایران ،حمایت از مراکز عضو آن و ارتقای
توانمندیهای آزمون و صدور گواهي کشور به منظور تأمین آزمونهای موردنیاز بررسي و ارزیابي فني و کیفي
محصوالت دانشبنیان توسط نهاد تأیید صالحیت ایران ،به ویژه ارزیابي کیفي آنها ،در قالب یارانه حمایتي یا
تسهیالت اقدام نماید.
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ب ـ معاونت مجاز است از طریق حمایتهای شبکه آزمایشگاهي فناوریهای راهبردی و شبکه آزمایشگاههای
علمي ایران ،ایجاد و توسعه آزمایشگاههای تأیید شده آزمون و واسنجي (کالیبراسیون) محصوالت دانشبنیان را
تسهیل نماید .دستورالعمل چگونگي حمایت از شکلگیری و توسعه آزمایشگاههای مربوط در حوزههای
تخصصي توسط معاونت تدوین و برای تصویب به کارگروه ارایه ميشود .نتایج آزمایشگاههای تأیید صالحیت
شده برای کلیه دستگاههای دولتي معتبر خواهد بود.
تبصره5ـکلیه دستگاههای اجرایي مشمول ماده ( )74قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات
مالي دولت ( )8ـ مصوب 1393ـ  ،ميتوانند پس از تصویب شورای عالي علوم ،تحقیقات و فناوری ،از محل
اعتبارات موضوع ماده مذکور با هماهنگي شبکه آزمایشگاهي فناوریهای راهبردی و شبکه آزمایشگاههای
علمي ایران به منظور تأمین زیرساخت آزمایشگاهي کشور برای تحقیق و توسعه ،بررسي و ارزیابي فني و کیفي
محصوالت دانشبنیان ،هزینه نمایند.
تبصره2ـ حمایتهای موضوع این برنامه مانع از انجام وظایف نظارتي دستگاههایي که به موجب قانون مسئولیت
نظارت بر آزمایشگاههای مختلف را برعهده دارند ،نخواهد بود.
بخش سوم ـ برنامههای اقدام مربوط به طراحی و اجرای سیاست صنعتی و فناوری متناسب با
تولید محصوالت دانشبنیان
 1ـ برنامه شبکهسازی بین تولیدکنندگان محصوالت دانشبنیان و شرکتهای صنعتی و
خدماتی
ماده54ـ به منظور تقویت همکاری شرکتهای دانشبنیان با شرکتهای صنعتي و خدماتي در تولید محصوالت
دانش بنیان ،معاونت موظف است دستورالعمل حمایت از پیوندهای شرکتي را مبتني بر موارد زیر با تأکید بر
استفاده از ظرفیت صندوق نوآوری و شکوفایي ،ظرف شش ماه پس از ابالغ این برنامه تهیه و برای تصویب به
کارگروه ارایه ميهد:
الف ـ حمایت از قراردادهای فروش و انتقال فناوری میان شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای صنعتي و
خدماتي
ب ـ حمایت از تملك شرکتهای دانشبنیان توسط شرکتهای صنعتي و خدماتي
پ ـ حمایت از انعقاد قراردادهای بلندمدت همکاری میان شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای صنعتي و
خدماتي
ت ـ حمایت از ایجاد و توسعه پارکها و شهرکهای تخصصي فناوری غیردولتي توسط شرکتهای صنعتي و
خدماتي واجد شرایط.
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ث ـ حمایت از ایجاد پیوندهای جمعي میان شرکتهای دانشبنیان در قالب خوشههای فناوری و نوآوری،
کنسرسیومهای اقتصادی و برندسازی مشترک تولیدی و توزیعي.
ج ـ حمایت از ارتقای همکاریهای بینالمللي شرکتهای دانشبنیان داخلي.
 6ـ ارتقای کارآفرینی و شکلگیری و توسعه تجاریسازی در دانشگاهها و مراکز پژوهشی
ماده51ـبه منظور گسترش پژوهشهای کاربردی و ارتقای سطح تجاریسازی تحقیقات ،به دانشگاهها و مراکز
پژوهشي که شرکتهای دانشبنیان منشعب (زایشي) آنها موفق به تجاریسازی و فروش محصوالت خود
شدهاند ،متناسب با حجم فروش محصوالت تجاری شده ،اعتبار تشویقي به عنوان جایزه تجاریسازی از محل
اعتبارات مصوب مربوط اعطاء خواهد شد .دستورالعمل این ماده تا سه ماه پس از ابالغ برنامه توسط دبیرخانه
کارگروه و با همکاری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و آموزش پزشکي تهیـه و به
تصویب کارگروه خواهد رسید .دبیرخانه کارگروه موظف است با همکاری دستگاههای عضو ،برنامه ساالنه
موضوع این ماده را تدوین و منابع آن را پیشبیني نماید.
بخش چهارم ـ برنامههای اقدام مربوط به شفافسازی و ایجاد نظام جامع آمار مربوط به تولید
محصوالت دانشبنیان
1ـ برنامه ایجاد شفافیت در تعیین میزان تقاضای محصوالت دانشبنیان
ماده56ـبه منظور ایجاد شفافیت در حجم بازار حال و آینده محصوالت دانشبنیان برای سرمایهگذاران و
تولیدکنندگان ،کلیه دستگاههای دولتي و عمومي موظف هستند در چارچوب اولویتهای تعیین شده در
کارگروه ،حجم بازار (تقاضای کل کشور در حوزههای خصوصي ،نیازهای طرحهای توسعه ملي و خریدهای
دولتي) بخش موردنظر خود را در افق کوتاه مدت و بلند مدت برای انتشار عمومي به صورت ساالنه به کارگروه
ارایه نمایند.
 ۸ـ برنامه ارزیابی و پایش تولید ،بازار و صادرات محصوالت دانشبنیان
ماده51ـ به منظور رصد مداوم پیشرفتهای کشور و ایجاد هماهنگي میان دستگاههای اجرایي در ارایه آمار و
اطالعات به هنگام تولید ،بازار و صادرات محصوالت دانشبنیان ،معاونت موظف است با همکاری وزارت امور
اقتصادی و دارایي (گمرک جمهوری اسالمي ایران) ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت)،
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ،وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری ،مرکز آمار ایران ،اتاق بازرگاني ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران ،دستورالعمل
ارزیابي و پایش تولید ،بازار و صادرات محصوالت دانشبنیان مشتمل بر تعریف شاخصها ،تقسیم کار ملي در
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ثبت و پایش شاخصهای تخصصي و عمومي و به خصوص چارچوب آماری دستگاههای بخشي را تهیه و به
تصویب کارگروه برساند.
تبصره5ـدبیرخانه کارگروه موظف است گزارش پیشرفت تولید ،بازار و صادرات محصوالت دانشبنیان در کل
کشور را مبتني بر ارایه آمارهای معین و ارزیابي عملکرد کلیه دستگاههای اجرایي به صورت ساالنه منتشر نموده
و نتایج آن را در اختیار عموم قرار دهد.
تبصره2ـ سایر دستگاههای اجرایي حسب مورد برای ارتقای ارزیابي و پایش شاخصهای عملکردی در تدوین
دستورالعملهای موضوع این ماده و ارایه گزارش مشارکت خواهند نمود.
بخش پنجم ـ برنامههای اقدام نهادسازی مناسب نظام مالی و پولی تخصصی مورد نیاز تولید
محصوالت دانشبنیان
3ـ برنامه ساماندهی نظام مالی فناوری و نوآوری محصوالت دانشبنیان
ماده5۸ـ به منظور تأمین مالي مناسب برای توسعه تولید ،بازار و صادرات محصوالت دانشبنیان ،دبیرخانه
کارگروه موظف است با همکاری دستگاههای عضو کارگروه ،نسبت بهتهیه گزارش در موارد زیر اقدام نموده و
نتیجه را به کارگروه گزارش نماید:
الف ـ وضعیت نهادهای مالي و پولي تخصصي موجود در کشور متناسب با دوره رشد شرکتها از ایده تا توسعه
بازار و الزامات ارتقای آن
ب ـ توسعه جایگاه الگوهای جدید تأمین مالي نوآوری همچون سرمایهگذاری خطرپذیر و تأمین مالي جمعي در
نظام مالي کشور
پ ـ راهکارهای ارتقای حمایت نظام بانکي کشور از توسعه محصوالت دانشبنیان
ت ـ تسهیل نحوه ورود شرکتهای دانشبنیان به بازار بورس و مسایل مرتبط با ارزشگذاری دارایيهای نامشهود
ث ـ تبیین نقش صندوق نوآوری و شکوفایي ،صندوقهای تخصصي مربوط و صندوقهای پژوهش و فناوری در
نظام مالي و پولي کشور با رویکرد حمایت از اقتصاد دانشبنیان
 5۱ـ برنامه توسعه خدمات مالی تخصصی در حوزه تولید و صادرات محصوالت دانشبنیان
ماده53ـ به منظور ارتقای وضعیت تأمین مالي تولیدکنندگان محصوالت دانشبنیان داخلي ،صندوق نوآوری و
شکوفایي مجاز است:
الف ـ خـدمات مالي تخصصي توسعـه صادرات محصـوالت دانشبنیان مشتمل بر تسهیالت سرمایه در گردش،
تسهیالت سرمایه ثابت ،یارانه سود تسهیالت ،تسهیالت حمایت از صادرات ،تسهیالت توانمندساز ،تسهیالت
توسعه بازار صادراتي ،ضمانتنامه بانکي و تسهیالت حمایت از انتقال فناوری را ارایه نماید.
11

ماده ( )74قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالی کشور

ب ـ خدمات مالي تخصصي ارتقای تولید محصوالت دانشبنیان مشتمل بر ضمانتنامه پوشش ریسك
بکارگیری محصوالت دانشبنیان ،کمك هزینه تحقیق و توسعه ،کمك هزینه و ضمانتنامه شرکت در
مناقصات ،پوشش کسر وثایق تولیدکنندگان محصوالت دانشبنیان ،ضمانتنامه خرید محصوالت دانشبنیان و
نیز کمك هزینه سود تسهیالت را ارائه نماید.
تبصره ـ صندوق نوآوری و شکوفایي موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه
کارگروه ارایه دهد.
55ـ برنامه ارتقای عملکرد نهادهای مالی تخصصی تولید محصوالت دانشبنیان
ماده2۱ـ در راستای توسعه خدمات مالي تخصصي حوزه فناوری و ارتقای اثربخشي صندوق نوآوری و
شکوفایي و صندوقهای پژوهش و فناوری در تأمین مالي تولید و صادرات محصوالت دانشبنیان:
الف ـ صندوق نوآوری و شکوفایي مجاز است به منظور افزایش سهم مشارکت شرکتهای بزرگ در توسعه
فعالیت شرکتهای دانشبنیان و نیز ارتقای توانمندیها و قابلیتهای شرکتهای کوچك در تعامل با
شرکتهای بزرگ ،در تأمین مالي منابع صندوقهای سرمایه خطرپذیر راهاندازی شده توسط شرکتهای
خصوصي مشارکت نماید.
ب ـ به منظور توسعه خدمات مالي صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتي موضوع ماده ( )77قانون به
تولیدکنندگان محصوالت دانشبنیان ،کارگروه ضوابط صندوقهای مجاز به عقد قرارداد عاملیت وجوه اداره
شده دستگاههای اجرایي را در چارچوب اساسنامه آنها تهیه و ابالغ مينماید.
پ ـ به منظور کاهش مخاطرات مربوط به توسعه بازار محصوالت دانشبنیان و همچنین ایجاد اعتبار برای اخذ
تسهیالت از منابع تأمین مالي ،صندوق نوآوری و شکوفایي و نیز صندوقهای پژوهش و فناوری موضوع ماده
( )77قانون مجازند با مشارکت معاونت نسبت به ارایه خدمات تخصصي مرتبط با تضمین حداقل بازار
محصوالت دانشبنیان اقدام نمایند.
فصل پنجم ـ پیادهسازی و نظارت بر اجرا
ماده25ـ دبیرخانه کارگروه موظف است جهت ایجاد فرصتهای برابر و شفافسازی حمایتهای مندرج در
این برنامه ،نسبت به انتشار آییننامهها و دستورالعملهای تصویب شده ،اسامي دستگاههای اجرایي مرتبط و بانك
اطالعاتي شرکتها و مؤسسات مشمول بندهای مختلف برنامه از طریق پایگاه جامع اطالعرساني اقدام کند.
ماده22ـ دبیرخانه کارگروه مسئولیت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این برنامه و ارزیابي پیشرفت کار را بر
عهده دارد .دبیرخانه مکلف است گزارش عملکرد و نحوه اجرای این برنامه را مشتمل بر گزارش عملکرد
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پیشرفت کلیه برنامه های اقدام و اهداف عیني مرتبط با اهداف کمي تعیین شده را پس از طرح در کارگروه به
صورت ساالنه بههیئتوزیران و مجلس شورای اسالمي ارایه کند.
ماده23ـکارگروه موظف است بر مبنای گزارشهای دورهای عملکرد ،کل برنامه را در مقاطع دو ساله مورد
بازبیني قرار داده و حسب ضرورت ،تغییرات پیشنهادی مورد نیاز را برای تصویب به هیئتوزیران ارایه نماید.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیسجمهور

13

ع
ل
م
فی
ت
ی
ج
دستورا لاهي ا را ي معا تاهي ماليا ي و
معافیتاهي گمرکي
 دستورالعمل اجرائي ماده  22آنییانهم اجرائي اقنون حمايت از ش كرتاه وموسسات دانشبنيان و تجاري سازي نوآورياه و اختراعات
 آنییانهم اجرایي ماده  9اقنون حمايت از ش كرتاه و موسسات دانشبنيان وتجاري سازي نوآورياه و اختراعات
 شیوهانهم اعطاي معافیت حقوق گمرکي ،سود بازرگاني و عوارض هب ش كرتاه وموسسات دانشبنيان
 ابالغ دستور اداري سازمان اتمين اجتماعي ردباره محاسبه حق بیمه قرارداداهيش كرتاهي دانشبنيان
-

بخشنامه مالياتی دستورالعمل اجرایی ماده  22آیين نامه اجرایی قانون
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اترخی 1398/11/14:
ویپست:دارد

/811/81327ص
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امور مالیاتي شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتي استان..
دستورالعمل اجرایی موضوع ماده  22آییننامه اجرایی قانون حمایت از

موضوع

شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات مصوب
 53۸3/۸/1مجلس شورای اسالمی

به پیوست دستورالعمل شماره  87/113897مورخ  1398/11/81موضوع ماده  88آیین نامه اجرایي قانون حمایت از شرکتهـا و
مؤسسات دانشبنیان و تجاریسـازی نـوآوریهـا و اختراعـات مصـوب  1329/2/7مجلـس شـورای اسـالمي ،بـرای اجـرا ابـالغ
ميگردد:
نظــر بــه اینکــه بــه موجــب مــاده  8دســتورالعمل اجرایــي پیوســت ،صــرفاد درآمــد مشــمول مالیــات شــرکتهــا و مؤسســات
دانشبنیانناشي از قراردادها و فعالیتهای تحقیق و توسعه ،تجاریسازی و تولید محصوالت و خدمات دانـشبنیـان

در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده فراوانبه ویـژه در تولید نرم افزارهای مربوط ،توسـط همـان شـرکتهـا و
مؤسسات دانش بنیان به مدت  17سال پس از تاریخ صدور مجوز برای هر شرکت یا مؤسسه دانشبنیان از مالیـات موضـوع مـاده
 117قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت سایر مقررات آییننامه اجرایي مربوط معاف هستند،لذا درآمد مشمول مالیـات اشخاص

حقیقی که در حوزه فعالیتهای دانشبنیان موضوع دستورالعمل مزبور به فعالیت ميپردازند و نیز درآمد حقوق کارکنان شاغل
در شرکتها یا مؤسسه دانشبنیان ،مشمول برخورداری از معافیت مالیاتي مورد نظر نخواهند بود.
در ضمن در اجرای تبصره( )1ماده  9دستورالعمل مزبور ،مقتضي است ادارات امور مالیاتي در مواردیکه در رسیدگيهـای خـود
به موارد کتمان اطالعات یا ارائه اطالعات ناصحیح از سوی شرکتهـا و مؤسسـات مـذکور در برخـورداری از معافیـت مالیـاتي
مورد نظر برخورد نمایند ضمن اقدام طبق مقررات قانوني مربوط ،موارد را ظرف یك هفته به دادستاني انتظامي مالیاتي اعـالم تـا
از طریق دادستاني انتظامي مالیاتي مراتب حداکثر ظرف یـك مـاه به دبیرخانه شورا یا صندوق گزارش گردد.الزم به ذکر است،
بخشنامه شماره  811/9113مورخ  98/7/81این سازمان موضوع آیین نامه اجرایي ماده  9قانون حمایت از شرکتها و مؤسسـات
دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات ،مستقل از این دستورالعمل ميباشد و به قوت خود باقي است.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تـاریـخ اجـراء :مطابق
دستورالعمل

مدت اجراء :مطابق دستورالعمل

مرجـــع نـــاظر :دادســـتاني انتظـــامي

نحوه ابالغ:فیزیکي /سیستمي

مالیاتي

لطفاً هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن  39913738با دفتر فني و حسابرسي مالیاتي مطرح و ییگیری نمایید.
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امور مالیاتي شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتي استان..

آیین نامه اجرایی ماده( )3قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان

به پیوست تصویب نامه شماره /818974ت74713هــ مـورخ  91/11/11هیـأت محتـرم وزیـران در خصـوص اصـالح
آییننامه اجرایي قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاری سـازی نـوآوریهـا و اختراعـات موضـوع
تصویب نامه شماره /171418ت74713هـ مورخ  91/2/81هیأت محترم وزیران و الحاق یـك تبصـره بـه مـاده  82آن،
ابالغ ميگردد:
به موجب بند  11تصویب نامه صدرالذکر ،آییننامه اجرایي ماده  71قانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتصـادی ،اجتمـاعي،
فرهنگي جمهوری اسالمي ایـران موضـوع تصـویب نامـه شـماره /82419ت38243هــ مـورخ  27/7/11هیـأت محتـرم
وزیران(تصویر پیوست) به عنوان مقررات اجرایي ماده  9قانون مذکور تنفیذ گردید .که به این ترتیب ،معافیـت مـاده 9
قانون یاد شده به شرح زیر قابل اعمال است:
 -5در اجرای ماده  82آیین نامه اجرایي قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نـوآوریهـا
و اختراعات و تبصره الحاقي آن،واحدهای فناوری(پژوهشی و فناوری و مهندسـی)مسـتقر در پـار

هـای علـم و

فناوری که با مجوز وزارت علوم،تحقیقات و فناوری ایجاد ميشوند و در جهت انجام مأموریتهای محوله بـهفعالیـت

اشتغال دارند،نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیتهای مذکور در مجوز کهصرفاً در پارکهای علم و فنـاوری
تحقق ميیابداز تاریخ صدور مجوز توسط مـدیریت(رئیس) پـار

از معافیـت مالیـاتي موضـوع مـاده( )13قـانون

چگونگي اداره مناطق آزاد تجاری صنعتي مصوب  1318و اصالحیه های بعدی آن با رعایت سایر مقررات آیـین نامـه
اجرایي ماده  71قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه برخوردار خواهند بود.
 -2با توجه به الزم االجرا شدن قانون حمایـت از شـرکتهـا و مؤسسـات دانـشبنیـان و تجـاری سـازی نـوآوریهـا و
اختراعات مصوب  1329/2/7مجلس شورای اسـالمي کـه طـي شـماره  19179مـورخ 1329/9/11در روزنامـه رسـمي
جمهوری اسالمي ایران منتشر شده است،در اجرای مقررات ماده  71قانون برنامه پـنج سـاله چهـارم توسـعه ،واحـدهای
پژوهش و فناوری و مهندسي(اعم از دولتي و خصوصي)در پارکهای علم و فناوری که مجوز خـود را از تـاریخ الزم
االجرا شدن قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه تا تـاریخ الزم االجـرا شـدن قـانون حمایـت از شـرکتهـا و مؤسسـات
دانشبنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات( )29/11/8دریافت نموده باشند،معافیت آنهـا در اجـرای مـاده 174
قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان دوره مربوط با رعایت مقررات قابل اعمال خواهد بود و مقررات موضوع ایـن بخشـنامه
صرفاً در خصوص واحدهای فناوری که مجوز الزم را پس از اجرایي شدن قـانون حمایـت از شـرکتهـا و مؤسسـات
دانشبنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات( )29/11/8دریافت نموده اند ،نافذ مي باشد .بـدیهي اسـت چنانچـه
21

آیيننامه اجرایی ماده ( )9قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنيان

شرکتهای دولتي ،مؤسسات و نهادهای عمومي غیردولتي و شرکتها و مؤسساتي که بیش از پنجـاه درصـد مالکیـت
آنها متعلق به شرکتهای دولتي ،مؤسسات و نهادهای عمومي غیر دولتي است ،مجوز فعالیت در پـارک هـای علـم و
فناوری را بعد از تاریخ الزم االجرا شدن قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نـوآوریهـا
و اختراعات( )29/11/8دریافت نموده باشند ،مشمول معافیت موضوع این قانون نخواهند بود.
 -3معافیت قانوني مذکور صـرف ًا در خصـوص فعالیتهـای پژوهشـي ،فنـاوری و مهندسـي منـدرج در مجـوز واحـدهای
فناوری مستقر در پارکهای علم و فنـاوری موضـوع مـاده  9قـانون حمایـت از شـرکتهـا و مؤسسـات دانـشبنیـان و
تجاریسازی نوآوریها قابل اجرا است و به فعالیت های خارج از پارک علم و فناوری و همچنین سـایر شـرکتهـای
تولیدی و صنعتي تسری ندارد.
 -4در صورت انتقال واحدهای فناوری به خارج از پارکهای علم و فناوری ،از تاریخ انتقـال مشـمول برخـورداری از
معافیت موضوع این ماده نخواهند بود.
 -1در اجرای تبصره  8ماده  119قانون برنامه پنجم توسعه ،عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتي در موعد مقرر قـانوني موجـب
عدم برخورداری از معافیت مالیاتي در سال مربوط خواهد شد.
 -6در اجرای ماده  11قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات و ماده
 38آیین نامه اجرایي آن،کلیه اشخاص(حقیقي یا حقوقي) که از حمایت های این قانون برخـوردار مـي شـوند چنانچـه
بر اساس گزارش دستگاه اجرایي ذیربط یا نظارت دوره ای یا موردی دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمـان اطالعـات یـا
ارائه اطالعات ناصحیح از این حمایتها برخوردار شده باشند یا حمایتها و تسهیالت اعطاء شده بر طبق این قـانون را
برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند ،با تشخیص دبیرخانه شورا یـا صـندوق مذکور،ضـمن محرومیـت از اسـتفاده
مجدد از حمایت های قانون،با ارجاع به مراجع قانوني ذیصالح،عالوه بر پرداخت اصل مالیـات متعلـق مشـمول جریمـه
نقدی برابر میزان معافیت مالیاتي اعطا شده خواهند بود که مالیات و جریمه مذکور بـدون رعایـت مـرور زمـان مالیـاتي
موضوع مواد  174و  171قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تـاریــــخ اجــــراء :مطـــابق

مـــــدت اجـــــراء :مطـــــابق

مرجع ناظر :دادستاني انتظـامي

دستورالعمل

دستورالعمل

مالیاتي

نحوه ابالغ:فیزیکي /سیستمي

لطفاً هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن  39913738با دفتر تشخیص و حسابرسي مالیاتي مطرح و پیگیری نمایید.
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تفاوتهاي اصلی بين معافيت مایاتی موضوع ماده  4و ماده  9قانون

تفاوتهای اصلی بین معافیت مالیاتی موضوع ماده  3و ماده  3قانون
بر اساس قوانین موجود ،در جدول شماره ( )4اظهارنامه مالیاتي 19 ،مورد معافیت وجود دارد که شرکتها ميتوانند
همزمان برای همه یا برخي از این معافیتها تقاضا دهند .معافیتهای مربوط به قانون حمایت از شرکتها و موسسات
دانشبنیان مندرج در جدول شماره ( )4اظهارنامه مالیاتي عبارت است از:
الف -ردیف  17جدول  4اظهارنامه :شرکتهای دانشبنیان (بخش الف ماده  3قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان)
ب -ردیف  14جدول  4اظهارنامه :واحدهای پژوهشي ،فناوری و مهندسي واقع در پارکهای علمي و فناوری (ماده 9
قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان)
تفاوتهای اصلي بین دو نوع معافیت فوق الذکر و فرآیندهای اجرایي آن به قرار زیر است:
توضیحات

معافیت مالیاتی

 -1برای شرکتهای دانشبنیان مورد تایید کارگروه ارزیابي و تشخیص
صالحیت شرکتها و موسسات دانشبنیان مي باشد.
 -8به مدت  17سال از زمان تایید شرکت اعمال خواهد شد.
معافیت مالیاتی موضوع ماده  3قانون

 -3مقررات اجرایي آن در دستورالعمل ماده  88آییننامه اجرایي قانون و
طي بخشنامه شماره /811/81327ص مورخ  1398/11/14ابالغ شده
است.
 -7برای

سال

مالي

1393

بر

اساس

بخشنامه

شماره

 27/97/811مورخ  87/12/97اقدام ميشود.
 -1برای واحدهای پژوهشي ،فناوری و مهندسي مستقر در پارک علم و
فناوری و شهرکهای فناوری ميباشد.
 -8به مدت  81سال از تاریخ صدور مجوز توسط رئیس پارک علم و
معافیت مالیاتی موضوع ماده  3قانون

فناوری با تعامل با اداره کل مالیاتي ذیربط اعمال ميشود.
 -3مقررات

اجرایي

آن

در

بخشنامه

شماره /9113/811ص

مورخ  81/17/98ابالغ شده است.
 -7کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشي ،فناوری و مهندسي از معافیت
مالیات بر حقوق با تائید مدیریت پارک برخوردار ميباشند.
شایان ذکر است که اعمال معافیت موضوع ماده ( )3قانون نسبت به درآمد ناشي از فعالیتهای دانشبنیان مطابق
مصادیق ذکر شده در فهرست ارسالي از سوی کارگروه ،مانع از اعمال معافیت موضوع ماده ( )9قانون در خصوص
واحدهای پژوهشي ،فناوری و مهندسي مستقر در پارکهای علم و فناوری از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت
(رئیس) پارک و نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیتهای مذکور در مجوز که صرفاً در پارکهای علم و فناوری
تحقق ميیابد نخواهد بود.
28

دستورالعمل تسليم اظهارنامه مالياتی در موعد مقرر

شماره :
اترخی 1391/13/83:
ویپست:
811/7972

دستورالعمل
713

تبصره  8ماده  119قانون برنامه پنجم

91

س

مخاطبین/

امور مالیاتي شهر و استان تهران

ذینفعان

ادارات کل امور مالیاتي...

موضوع

تسلیم اظهارنامه مالیاتي در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتي
است (تبصره  8ماده  119قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمي ایران)

در اجرای حکم تبصره ( )8ماده( )119قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمي ایران ،تسلیم اظهارنامه
مالیاتي در موعد مقرر قانوني شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتي مي باشد ،لذا کلیه اشخاصي
که طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم ملزم به تسلیم اظهارنامه مالیاتي مي باشند ،چنانچه نسبت به تسلیم
اظهارنامه مالیاتي سنوات  1391لغایت ( 1397سالهای اجرای قانون برنامه پنجم) در موعد مقرر قانوني
اقدام ننمایند ،مشمول برخورداری از معافیتهای مقرر قانوني (به استثنای صاحبان مشاغل وسایل نقلیه
عمومي موضوع جزء (پ) بند  12قانون بودجه سال  )91نخواهند بود .مقررات مذکور شامل مؤدیاني که
مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتي نمي باشند مانند درآمد اشخاص حقیقي بابت فعالیت های کشاورزی و
درآمد حقوق کارکنان نمي باشد.
علس عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ اجراء:از ابتدای عملکرد سال مدت اجراء :عملکرد سالهای 1391
1391

مرجع ناظر  :دادستاني انتظامي مالیاتي

لغایت 1397

نحوه
فیزیکي/سیستمي

لطفاً هر گونه ابهام وتوضیح را از طریق شماره تلفن  33941127با دفتر تشخیص و حسابرسي مالیاتي مطرح و پیگیری نمایید.
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ابالغ:

بخشنامه ابالغ فهرست شرکتها و موسسات دانشبنيان ،براي معافيت مالياتی در سال مالی 2492

27

بخشنامه ابالغ فهرست شرکتها و موسسات دانشبنيان ،براي معافيت مالياتی در سال مالی 2494

27

بخشنامه ابالغ فهرست شرکتها و موسسات دانشبنيان ،براي معافيت مالياتی در سال مالی 2494

24

بخشنامه ابالغ فهرست شرکتها و موسسات دانشبنيان ،براي معافيت مالياتی در سال مالی 2494

21

مصوبه معافيت ماليات بر حقوق کارکنان شاغل در پارکهاي علم و فناوري

22

مصوبه معافيت ماليات بر حقوق کارکنان شاغل در پارکهاي علم و فناوري
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آئيننامه اجرایی ماده ( )242اصالحی قانون مالياتهاي مستقيم

91

آئيننامه اجرایی ماده ( )242اصالحی قانون مالياتهاي مستقيم

91

آئيننامه اجرایی ماده ( )242اصالحی قانون مالياتهاي مستقيم

98

آئيننامه اجرایی ماده ( )242اصالحی قانون مالياتهاي مستقيم

93

آئيننامه اجرایی ماده ( )242اصالحی قانون مالياتهاي مستقيم

97

آئيننامه اجرایی ماده ( )242اصالحی قانون مالياتهاي مستقيم

97

آئيننامه اجرایی ماده ( )242اصالحی قانون مالياتهاي مستقيم

94

آئيننامه اجرایی ماده ( )242اصالحی قانون مالياتهاي مستقيم

91

بند (س) ماده ( )42و ماده ( )43قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالی کشور

بند (س) ماده ( )35و ماده ( )31قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
مصوب 5334/2/5
ماده -35
...
س -معادل هزینههای تحقیقاتي و پژوهشي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني در واحدهای تولیدی و صنعتي
دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشي و
آموزش عالي دارای مجوز قطعي از وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکي که در چهارچوب نقشه جامع علمي کشور انجام ميشود ،مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت ساالنه آن
بهتصویب شورای پژوهشي دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتي مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از
فعالیتهای تولیدی و معدني آنها کمتر از پنجمیلیارد ()7.111.111.111ریال نباشد ،حداکثر به میزان
دهدرصد( )%11مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده ميشود .معادل مبلغ منظورشده به حساب مالیات
اشخاص مذکور ،بهعنوان هزینه قابل قبول مالیاتي پذیرفته نخواهد شد.
دستورالعمل اجرائي این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتي کشور بهتصویب وزرای امور اقتصادی و دارایي،
صنعت ،معدن و تجارت ،علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي ميرسد.
ماده  -31الحاقات و اصالحات زیر در قانون معادن مصوب  23/3/5311و اصالحات بعدی آن
انجام میشود:
الف -چهار تبصره به شرح زیر به عنوان تبصرههای ( )11( ،)9( ،)2و( )11به ماده( )17قانون اضافه ميشود:

….
تبصره  -11بهرهبرداران معادني که جهت پژوهشهای کاربردی به منظور ارتقای بهرهوری ،فناوری ،بهینهسازی
مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدني با تأیید وزارت صنعت ،معدن و تجارت اقدام
به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزشي عالي و پژوهشي (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلي تکمیلي)
ميکنند از پرداخت حقوق دولتي معادن تا ده درصد ( )%11و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف
ميباشند.
آییننامه اجرائي این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ آن توسط وزارتخانههای صنعت ،معدن و
تجارت و علوم ،تحقیقات و فناوری به تصویب هیأت وزیران ميرسد.
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تصویب نامه هیات وزیران
بسمه تعالی

شماره/ 41877:ه78812-ت
مورخ1397/7/11 :
وزارت امور اقتصادی و دارایی  -وزارت صنعت ،معدن و تجارت  -وزارت نفت -وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی  -وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری -سازمان حفاظت محیطزیست

هیئتوزیران در جلسه  1397/7/11به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت و علوم ،تحقیقات و
فناوری و به استناد تبصره ( )11الحاقي ماده ( )17قانون معادن موضوع بند (الف) ماده ( )37قانون رفع موانع تولید
رقابتپذیر و ارتقای نظام مالي کشور  -مصوب  -1397آییننامه اجرایي تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب
کرد:
آیین نامه اجرایی تبصره ( )5۱الحاقی ماده ( )54قانون معادن موضوع بند (الف) ماده ()31
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده -1در این آییننامه ،اصطالحات زیر در معاني مشروح مربوط به کار ميروند:
الف  -قانون :قانون رفع موانع تولید رقاب-تپذیر و ارتقای نظام مالي کشور  -مصوب. -1397
ب  -مراکز علمي :دانشگاهها و مراکز آموزش عالي و پژوهشي دارای دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلي
مطابق فهرست اعالمي وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي.
پ  -پژوهشهای کاربردی :پژوهشهایي که از طریق انعقاد قرارداد با مراکز علمي به منظور شناسایي و حل
مشکالت و مسایل مرتبط با فعالیت معادن و ارتقای بهرهوری ،فناوری ،بهینهسازی مصرف انرژی و یا تولید علم
در حوزه معدن و فرآوری مواد معدني صورت ميگیرد.
ت  -طرح :طرح پیشنهادی مربوط به پژوهشهای کاربردی.
ث  -متقاضي :کلیه بهرهبرداران حقیقي یا حقوقي معادن اعم از دولتي یا غیردولتي.
ج  -کارگروه تخصصي :کارگروه موضوع ماده ( )7این آییننامه.
ماده -8طرح نهایي مورد توافق متقاضي و مرکز علمي به همراه پیشنویس اولیه قرارداد از سوی متقاضي به
دبیرخانه کارگروه تخصصي تسلیم ميشود .دبیرخانه موظف است طرح مزبور را بالفاصله با قید روز و ساعت
دریافت ،ثبت و رونوشت آن را به عنوان رسید به متقاضي ارایه کند.
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تبصره -1دبیرخانه کارگروه تخصصي موظف است ظرف دو روز اداری نسبت بهارایه طرحهای واصله با قید
زمان وصول به کارگروه تخصصي اقدام نماید.
تبصره -8ارایه دو یا چند طرح همزمان توسط متقاضي با رعایت سقف درصد معافیت از حقوق دولتي و مبلغ
ریالي آن ،طبق قانون بالمانع است.
ماده -3طرح باید کاربردی ،دارای نوآوری یا ناظر به حل مشکالت معدن مربوط بوده و امکان بوميسازی و
تجاریسازی نتایج آن میسر باشد.
تبصره  -مدت زمان اجرای طرح طبق قرارداد و حداکثر دو سال خواهد بود.
ماده -7کارگروه تخصصي برای انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این آییننامه با ترکیب زیر تشکیل
ميشود:
الف  -معاون امور معادن و صنایع معدني وزیر صنعت ،معدن و تجارت (رییس).
ب  -رییس سازمان حفاظت محیطزیست یا نماینده وی.
پ  -معاون آموزش ،پژوهش و فناوری وزیر صنعت ،معدن و تجارت یا نماینده وی.
ت  -رییس سازمان زمینشناسي و اکتشافات معدني کشور یا نماینده وی.
ث  -رییس سازمان بهینهسازی مصرف سوخت یا نماینده وی.
ج  -یك نفر از مدیران معدني وزارت صنعت ،معدن و تجارت به انتخاب وزیر صنعت ،معدن و تجارت (دبیر).
چ  -یك نفر صاحبنظر معدني عضو انجمنهای علمي مرتبط با معرفي وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری.
تبصره  -1تصمیمات کارگروه تخصصي با اکثریت آرا معتبر است.
تبصره -8محل استقرار دبیرخانه کارگروه تخصصي در وزارت صنعت ،معدن و تجارت است.
ماده - 7مصوبات کارگروه پس از تأیید وزیر صنعت ،معدن و تجارت توسط دبیر کارگروه جهت اجرا ابالغ
ميگردد.
ماده - 4وظایف و اختیارات کارگروه تخصصي به شرح زیر است:
الف  -اعالم ضوابط پذیرش و فرآیند بررسي طرحها و چارچوب قرارداد ظرف یك ماه از تاریخ
الزماالجراشدن این آییننامه از طریق پایگاه اطالعرساني وزارت صنعت ،معدن و تجارت.
ب  -بررسي طرح یا گزارش پیشرفت دورهای و یا اسناد و مدارک موضوع بند (الف) ظرف پانزده روز پس از
وصول مطابق با مفاد این آییننامه.
پ  -تشکیل جلسه و بررسي و تصمیمگیری درخصوص طرحهایي که به هر دلیل و در هر کدام از مراحل
اجرای طرح اختالفي ایجاد گردد و مانع ادامه یا انجام صحیح آن شود .تصمیم کارگروه تخصصي پس از ابالغ
توسط دبیر از سوی متقاضي الزماالجرا است.
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ماده -1متقاضي موظف است پس از تصویب طرح بالفاصله نسبت به انعقاد قرارداد با مراکز علمي اقدام کند و
طي اجرای طرح گزارشهای پیشرفت کار را طبق قرارداد بهدبیرخانه ارایه نماید .گزارشهای یادشده باید با
امضای مجری طرح و مرکز علمي باشد.
تبصره -اسامي مجری و پژوهشگران طرح ،وظایف ،شرح خدمات ،زمانبندی و مراحل اجرای آن ،نحوه
پرداخت و سایر موارد مربوط در قرارداد منعقده بین مرکز علمي و متقاضي ثبت ميگردد.
ماده - 2مراکز علمي طرف قرارداد با متقاضي باید دارای مجوز قانوني بوده و موضوع طرح با زمینه تخصصي
فعالیت آنها مرتبط باشد.
تبصره -مراکز علمي ميتوانند از خدمات کارشناسان و مراکز خارجي نیز استفاده نمایند.
ماده _9متقاضي به میزان مبلغ قرارداد منعقده با مراکز علمي از پرداخت حداکثر دهدرصد حقوق دولتي معادن،
تا سقف پنجاه میلیارد ( )71.111.111.111ریال (در سال عقد قرارداد) معاف ميباشد.
تبصره -چنانچه متقاضي نتواند در مهلت مقرر در تبصره ماده ( )3این آییننامه نسبت به اجرای تعهدات طبق طرح
مصوب اقد ام نماید ،باید پس از ابالغ وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،میزان حقوق دولتي پرداخت نشده را به
حساب حقوق دولتي معادن واریز نماید.
معاون اول رئیس جمهور
اسحاق جهانگیری

111

دستورالعمل اجرایی بند س ماده  242قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده  42قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر

118

دستورالعمل اجرایی بند س ماده  242قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده  42قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر

113

دستورالعمل اجرایی بند س ماده  242قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده  42قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر

117

ماده ( )42قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالی کشور

ماده ( )35قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 5334/2/5
ماده  -35متن زیر جایگزین ماده ( )138قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن ميشود و ماده ( )132قانون
مذکور و تبصرههای آن حذف ميگردد:
ماده  -138درآمد ابرازی ناشي از فعالیتهای تولیدی و معدني اشخاص حقوقي غیردولتي در واحدهای تولیدی
یا معدني که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا
قرارداد استخراج و فروش منعقد ميشود و همچنین درآمدهای خدماتي بیمارستانها ،هتلها و مراکز اقامتي
گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانوني ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری یا
مجوز صادر ميشود ،از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنجسال و در مناطق
کمترتوسعهیافته به مدت دهسال با نرخ صفر مشمول مالیات ميباشد.

…
د -نرخ صفر مالیاتي و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدني مستقر در شعاع
یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سي کیلومتری مراکز سایر
استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نميشود.
واحدهای تولیدی فناوری اطالعات با تأیید وزارتخانههای ذیربط و معاونت علمي و فناوری رئیسجمهور در
هر حال از امتیاز این ماده برخوردار ميباشند .همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدني مستقر در کلیه مناطق
ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتي به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و
بیست کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه ميشود و از مشوقهای مالیاتي موضوع این ماده برخوردار
ميباشند.
درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتي یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا
شهر قرار ميگیرند ،مالک تعیین محدوده به موجب آییننامهای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این
قانون با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایي و سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور و سازمان حفاظت محیطزیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران ميرسد.
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تصویب نامه هیات وزیران

آیین نامه اجرایی بند (د) ماده ( )532اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ()35
قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
شماره/29712 :هـ78319ت
مورخ1397/1/11 :
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیأت وزیران در جلسه  1397/4/2به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت و امور اقتصادی و
دارایي و سازمانهای مدیریت و برنامهریزی کشور و حفاظت محیط زیست و به استناد بند (د) ماده ()138
اصالحي قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ( )31قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالي
کشور  -مصوب  -1397آییننامه اجرایي بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی بند (د) ماده ( )532اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ( )35قانون
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده1ـ در این آیین نامه اصطالحات زیر در معاني مشروح مربوط به کار میروند:
الف ـ محدوده :شعاع (فاصله هوایي) یکصد و بیست کیلومتر برای تهران (به استثنای شهرکهای صنعتي
استانهای قم و سمنان) ،پنجاه کیلومتر برای اصفهان و سي کیلومتر برای سایر مراکز استانها و شهرهای باالی
سیصد هزار نفر جمعیت.
ب ـ شهرک صنعتي :شهرکي که به استناد قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتي ایران ـ مصوب
1348ـ با اصالحات بعدی ،ایجاد شده یا میشود.
پ ـ منطقه ویژه اقتصادی :منطقه ای که به استناد قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمي
ایران ـ مصوب 1327ـ ایجاد شده یا ميشود.
ماده8ـ مالک تعیین محدوده جهت محاسبه مالیات با نرخ صفر و برخورداری از مشوقهای مالیاتي موضوع بند
(د) ماده ( )38اصالحي قانون مالیاتهای مستقیم ،در مورد واحدهای تولیدی ،شهرکهای صنعتي و مناطق ویژه
اقتصادی که در محدوده دو یا چند شهر یا استان قرار ميگیرند ،به صورت زیر است:
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الف ـ چنانچه واحد تولیدی ،شهرک صنعتي یا منطقه ویژه اقتصادی در محدوده شهر تهران قرار گیرد (فارغ از
این که داخل یا خارج از محدوده شهر یا شهرهای دیگر قرار گرفته باشد) مشمول مقررات محدوده تهران
ميباشد.
ب ـ در سایر موارد ،چنانچه واحد تولیدی ،در محدوده دو یا چند شهر از استانهای مختلف قرار داشته باشد،
تابع مقررات مربوط به استان محل استقرار واحد تولیدی ميباشد .همچنین در مواردی که واحد تولیدی در
محدوده دو یا چند شهر از یك استان قرار گرفته باشد مشمول مقررات مرکز استان یا شهرهای بیش از سیصد
هزار نفر جمعیت آن استان حسب مورد خواهد بود.
ماده3ـ در صورت وجود اختالف بین اداره کل امور مالیاتي و واحد تولیدی درخصوص فاصله واحد مزبور با
مراکز استانها و شهرهای باالی سیصد هزار نفر جمعیت ،نظر وزارت راه و شهرسازی براساس استعالم سازمان
امور مالیاتي کشور مالک عمل خواهد بود.
ماده7ـ مالک قرار گرفتن واحد تولیدی یا معدني در محدوده ،آخرین تقسیمات کشوری و تعیین محدودههای
شهری در زمان صدور پروانه بهره برداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش از سوی وزارتخانههای ذیربط است
و تغییرات بعدی آن تأثیری بر اعمال یا عدم اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوقهای موضوع ماده ()138
قانون مالیاتهای مستقیم ندارد.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیس جمهور
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باسمه تعالي
شیوه نامه اعطای معافیت حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و عوارض
به شرکتها و موسسات دانشبنیان
(مصوبه مورخ )5334/۸/3
مقدمه :با توجه به دستورالعمل اجرایي موضوع ماده ( )88آیین نامه اجرایي قانون حمایت از شرکتها و
موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات مورخ  ،1398/11/81در خصوص نحوه ارائه
معافیتهای گمرکي به شرکتها و موسسات دانشبنیان ،شیوهنامه زیر برای اعطای معافیتهای گمرکي ،سود
بازرگاني و عوارض به شرکتهای دانشبنیان در کارگروه «ارزیابي و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات
دانش بنیان و نظارت بر اجرا» موضوع ماده ( )3آیین نامه اجرایي قانون ،تصویب ميشود:
ماده -5تعاریف:
کارگروه« :کارگروه ارزیابي و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا» ،موضوع
ماده ( )3آییننامه اجرایي «قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و
اختراعات»
قانون« :قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات»
شرکت دانشبنیان :شرکتها و موسسات مورد تأیید «کارگروه ارزیابي و تشخیص صالحیت شرکتها و
موسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا» و مشمول استفاده از مزایای «قانون حمایت از شرکتها و موسسات
دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات»
مهندسی معکوس :به فرایندی گفته ميشود که در آن ميتوان با اقداماتي بر روی محصول موجود ،به دانش فني
اولیه تولید آن دست پیدا کرد .معموال مراحل مهندسي معکوس عبارت است از :آنالیز عملکرد و دمونتاژ ،آنالیز
مواد ،اندازهگیری و آنالیز ابعادی ،بررسي فرایند ساخت ،برنامهریزی فرآیند تولید ،تهیه مستندات الزم ،ساخت
نمونه اولیه و در نهایت ساخت محصول مورد نظر.
فصل اول :معافیتهای حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و عوارض قابل اعطاء به شرکتهای
دانشبنیان
ماده -2شرکتهای دانشبنیان از پرداخت هرگونه عوارض صادراتی برای صادرات کاالها و خدمات
دانشبنیان خود معاف هستند.
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ماده -3شرکتهای دانشبنیان برای انجام فعالیتهای دانشبنیان خود ،ميتوانند از معافیت حقوق گمرکی،

سود بازرگانی و عوارض به شرح زیر برخوردار شوند:
 .1واردات ماشین آالت ،تجهیزات ،مواد اولیه ،کاالها و قطعات مورد نیاز ،به عنوان نمونه و به صورت
محدود (در حدی که نمونه تلقي شود) و صرفا برای انجام مهندسی معکوس یك کاالی دانشبنیان
(آنالیز عملکرد ،دمونتاژ ،آنالیز مواد و)...
 .8واردات مواد اولیه ،کاالها و قطعات مورد نیاز به صورت محدود و صرفا برای انجام فعالیتهای تحقیق

و توسعه تا حد ساخت نمونه اولیه و پایلوت از کاالها و خدمات دانشبنیان
 .3واردات تجهیزات آزمایشگاهي ،تجهیزات تست و کنترل کیفیت به شرط استفاده غیرتجاری و برای
تجهیز بخش تحقیق و توسعه شرکت مشروط به عدم ساخت داخل.
تبصره  -5تشخیص عدم ساخت داخل تجهیزات آزمایشگاهي و تجهیزات تست و کنترل کیفیت مورد نظر،
برعهده «دبیرخانه دائمي نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهي ساخت ایران» در معاونت علمي و فناوری رئیس
جمهور مي باشد.
ماده -4شرکتهای دانشبنیان برای واردات ماشین آالت خط تولید (موردنیاز برای تولید کاال و خدمات
دانشبنیان مورد تایید کارگروه) ،مشروط به عدم ساخت داخل ،ميتوانند از معافیت پرداخت حقوق

گمرکی ،سود بازرگانی و عوارض استفاده نمایند.
تبصره  -5آن دسته از شرکتهای دانشبنیان که دارای مجوزهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت هستند (از
قبیل جواز تأسیس ،پروانه بهره برداری ،کارت شناسایي ،گواهي فعالیت صنعتي ،گواهي کشف و پروانه
اکتشاف) ،باید برای استفاده از معافیتها و تخفیفات زیر ،به «بخش سرمایهگذاری سامانه بهینیاب»
( )www.Behinyab.irمراجعه نمایند:
 )1معافیتهای حقوق ورودی ماشین آالت خط تولید (موضوع بند (غ) ماده ( )119قانون امور گمرکي)
 )8تخفیفات موضوع ماده ( )181قانون امور گمرکي« :حقوق ورودی قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف
در ساخت یا مونتاژ یا بسته بندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد مي گردد ،در مواردی که مشمول ردیفي از
جدول تعرفه شود که مجموعاً مأخذ حقوق ورودی آن بیشتر از جمع مأخذ حقوق ورودی شيء یا ماده یا دستگاه
آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت صنعت ،معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودی شيء یا ماده یا دستگاه
آماده مربوط وصول ميشود».
تبصره -2تشخیص عدم ساخت داخل برای ماشین آالت خط تولید مورد نظر ،مشابه اجرای معافیتهای موضوع
بند (غ) ماده ( )119قانون امور گمرکي ،برعهده وزارت صنعت ،معدن و تجارت ميباشد و نتیجه بررسيها در
این خصوص ،حداکثر ظرف مدت ده روز کاری ارائه ميشود.
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تبصره  -3معافیتهای ماده ( )7مربوط به واردات ماشین آالت خط تولید ،شامل قطعات یدکی و ابزارآالت

نمي باشد.
تبصره  -4معافیت های ماده ( )7برای واردات ماشین آالت دست دوم (مستعمل) ،پس از اخذ مجوزهای الزم
موضوع ماده ( )78آیین نامه اجرایي قانون مقررات صادرات و واردات قابل استفاده مي باشد.
تبصره  -1اگر شرکت دانشبنیان ،متقاضي استفاده از معافیتهای حقوق گمرکي ،سود بازرگاني و عوارض
گمرکي برای واردات ماشین آالت خط تولید جهت تولید کاالی دانشبنیان باشد ،باید درباره کاالی
دانشبنیاني که ماشین آالت خط تولیدِ مرتبط با آن وارد ميشود ،موارد زیر توسط کارگزار اجرای معافیتهای
گمرکي بررسي و تأیید شود:
الف -در حوزه فناوریهای باال و متوسط به باال باشد.
ب -دارای پیچیدگي فني بوده و تولید آن نیاز به تحقیق و توسعه هدفمند توسط یك تیم فني خبره داشته باشد.
همچنین برای حفظ توان رقابتي آن کاال در بازار ،تحقیق و توسعه باید به صورت مداوم انجام شود.
ج -عمده ارزش افزوده آن کاالها/خدمات ،ناشي از دانش فني و نوآوری فناورانه باشد.
ماده  -1کاربری «ماشین آالت ،تجهیزات ،مواد اولیه ،کاالها و قطعات» وارداتي موضوع ماده ( )3و ( ،)7باید در
راستای تولید کاالها و خدمات دانشبنیان که توسط کارگروه تأیید شده ،قرار داشته باشد.
ماده  -6اگر درخواست استفاده از معافیتهای حقوق گمرکي ،سود بازرگاني و عوارض گمرکي برای واردات
ماشین آالت خط تولید ،تجهیزات آزمایشگاهي ،تست و کنترل کیفي برای تولید کاالی دانشبنیاني باشد که
هنوز نمونه اولیه آن در شرکت ساخته نشده ،با رعایت شرایط زیر مي تواند مورد پذیرش قرار گیرد:
الف -بدون واردات موردنظر ،امکان تولید نمونه اولیه یا نمونه آزمایشگاهي آن محصول وجود نداشته باشد و آن
شرکت تمام مراحل ساخت نمونه اولیه را تا جایي که به تجهیزات وارداتي نیاز پیدا نکرده ،طي کرده باشد( .نظیر
مطالعات و تحقیق و توسعه اولیه ،تهیه نقشه های ساخت ،طراحي ها ،و)...
ب -محصول تولیدی ،دارای ویژگیهای کاالی دانش بنیان باشد و با حوزه کلي فعالیتهای دانش بنیان شرکت
مرتبط باشد.
ج -به منظور استفاده از سایر مزایای قانون (از جمله معافیتهای مالیاتي) ،الزم است معیار «کسب دانش فني مبتني
بر تحقیق و توسعه» برای محصول تولیدی ،در دوره بعدی ارزیابي احراز شود.
ماده  -1کل کاالهای مشمول معافیت مورد نظر این شیوه نامه ،باید با زیرساخت ها و ظرفیت واقعی تولید و

برنامه های آتی توسعه شرکت دانشبنیان تناسب داشته باشد.

111

شيوه نامه اعطاي معافيت گمرکی ،سود بازرگانی و عوارض

ماده  -۸معافیت موضوع این شیوه نامه ،شامل قانون مالیات بر ارزش افزوده و هزینههای انجام خدمات و

تشریفات گمرکی (موضوع بند ل ماده یك قانون امور گمرکي) نميباشد.
ماده  -3نمایندگي شرکتهای خارجي و شرکتهای وارد کننده کاالهای دانشبنیان که به امر تجارت
ميپردازند ،از شمول این شیوهنامه خارج هستند.
ماده  -5۱معافیتهای مذکور در این شیوه نامه ،نافي سایر مزایای مترتب بر شرکتهای مستقر در پارکهای
علم و فناوری ،موضوع ماده ( )9قانون نميباشد.
فصل دوم :نحوه اعمال معافیتهای حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و عوارض گمرکی
ماده  –55شرکت دانشبنیان مي تواند پس از تهیه پروفرما یا ثبت سفارش ،درخواست خود را به همراه مدارک
اولیه و تکمیل فرم های مربوطه ،به منظور آغاز فرایند ارزیابي و دریافت «تأییدیه اولیه» ،به سامانه دانشبنیان
ارسال کند.
تبصره  -اسناد و مدارک مورد نیاز جهت واردات ماشین آالت و سایر اقالم وارداتي ،باید به نام شرکت
دانشبنیان تایید شده باشد.
ماده « -52تأییدیه اولیه» با توجه به مواد ( )7( ،)7و ( )4و سایر معیارهای این شیوه نامه ،از سوی دبیرخانه
کارگروه صادر شده و صرفا بیانگر موافقت اولیه برای ارائه معافیتهای موضوع این شیوهنامه به کاالی مورد نظر
است ،تا شرکتهای دانشبنیان بتوانند با برنامهریزی دقیق تر اقدام به واردات نمایند .تأییدیه اولیه تنها به همان
شرکت ارائه ميشود و قابل ارائه به گمرک نیست.
ماده « -53تأییدیه نهایی» پس از تطبیق مندرجات تأییدیه اولیه (که بر مبنای پروفرما یا ثبت سفارش تهیه
ميشود) با «اظهارنامه تسلیمی به گمر » و با رعایت سایر نکات این شیوه نامه ،از سوی دبیرخانه کارگروه به
گمرک ابالغ ميشود و بیانگر موافقت نهایي برای استفاده از معافیتها است.
ماده  -54در مواردی که شرکت دانشبنیان پس از ورود کاال به گمرک ،درخواست استفاده از معافیت نماید،
برای احراز عدم ساخت داخل (در صورت نیاز) و ارزیابي سایر شرایط مورد نظر این شیوهنامه« ،اظهارنامه
تسلیمی به گمر

» مبنای عمل قرار ميگیرد و نیازی به ارسال اطالعات پروفرما یا ثبت سفارش نیست.
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تبصره -با توجه به اینکه هزینه های تشریفات گمرکي (از جمله انبارداری) باید از سوی شرکتها پرداخت
شود ،توصیه ميشود به منظور جلوگیری از پرداخت هزینه های مازاد ،شرکتها درخواست خود را پیش از
ورود کاال به گمر

 ،به سامانه دانشبنیان ارسال نمایند.

ماده  -51مجوز معافیت از پرداخت حقوق گمرکي ،سود بازرگاني و عوارض گمرکي ،در صورتي که مدت
استفاده از مزایای قانوني برای شرکت به اتمام نرسیده و منقضي نشده باشد (به عبارتي تا زماني که آن شرکت بر
اساس مصوبه کارگروه ،مشمول استفاده از مزایای قانون مي باشد) ،بعد از تکمیل پرونده و بررسي نهایي ارسال
مي شود.
ماده  -56پس از اِعمال معافیتها و ترخیص کاال از گمرک ،به منظور درج در پرونده شرکت و نظارتهای
بعدی« ،پروانه سبز گمرکی» از سوی گمرک در اختیار دبیرخانه کارگروه قرار ميگیرد.
ماده  -51تبادل کلیه اطالعات و تأییدیهها با گمرک ،از طریق «سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی» انجام
ميشود.
ماده  -5۸برای اجرای معافیتهای گمرکي ،کارگروه مي تواند تعدادی از اشخاص حقوقي واجد صالحیت را
به عنوان کارگزاران اجرای معافیتهای گمرکی انتخاب نماید.
تبصره -دبیرخانه کارگروه مجاز است از پارکهای علم و فناوری منتخب که به تایید کارگروه مي رسند ،به
عنوان کارگزار اجرای معافیتهای گمرکي ،برای شرکتهای مستقر در پارک استفاده کند.
ماده  -53پیگیری حسن اجرای این معافیتها از جمله تأیید تناسب بین کاربری «تجهیزات ،مواد اولیه ،کاالها و
قطعات» وارد شده موضوع ماده ( )3و ( )7با کاالهای دانشبنیان شرکت که توسط کارگروه تأیید شده است؛
تناسب ماشین آالت خط تولید وارد شده با زیرساخت ها و ظرفیت تولید شرکت و نظارت بر نصب «ماشین
آالت خط تولید» در محل شرکت (پس از دریافت پروانه سبز گمرکي)؛ بر عهده کارگزاران اجرای معافیت
گمرکي است.
ماده  -2۱شرکت دانش بنیان موظف است «ماشین آالت خط تولید» وارداتي را صرفا در محل کارگاه یا
کارخانه خود که به اطالع دبیرخانه کارگروه رسیده است ،نصب و تا  11سال از جابجایي ،انتقال یا واگذاری آن
به غیر ،خودداری نماید؛ در غیر این صورت براساس ماده  181قانون امور گمرکي ،مستلزم پرداخت وجوه متعلقه
شامل حقوق گمرکي ،سود بازرگاني و عوارض معاف شده خواهد بود.
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ماده  -25کارگزاران اجرای معافیتهای گمرکي ،مجاز به دریافت هزینه های بررسي و ارزیابي تقاضاهای
شرکتها مي باشند.
فصل سوم :نظارت بر اجرای معافیتهای گمرکی
ماده  -22شرکتهای دانشبنیاني که از معافیتهای گمرکي موضوع این شیوهنامه برخوردار ميشوند ،چنانچه
بر اساس گزارش دستگاههای ذیربط یا نظارت های دورهای که به تایید نهایي دبیرخانه شورای عالي عتف رسیده
باشد ،با کتمان اطالعات یا ارائه اطالعات ناصحیح ،از این حمایت ها برخوردار شده باشند ،یا حمایتها و
تسهیالت اعطا شده را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند ،ضمن محرومیت از استفاده مجدد از
حمایتهای قانون ،با ارجاع به مراجع قانوني ذیصالح ،عالوه بر پرداخت اصل حقوق گمرکي و سود بازرگاني و
عوارض متعلق ،مشمول جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطا شده خواهند بود که جریمه مذکور با توجه به بند
ج ماده ( )11قانون بدون رعایت مرور زمان قابل مطالبه بوده و قابل بخشودگي نميباشد.
ماده  -23کلیه کارگزاران اجرای معافیتهای گمرکي و یا هرکدام از کارگزاران ارزیابي شرکتها ،ميتوانند
درباره نحوه استفاده شرکتها از معافیتهای گمرکي ،گزارشهای نظارتي خود را به دبیرخانه کارگروه ارایه
نمایند .دبیرخانه کارگروه موظف به بررسي و جمع بندی گزارشها و ارایه به کارگروه ميباشد.
این شیوه نامه در  83ماده و  9تبصره در تاریخ  1397/2/9به تصویب کارگروه رسید و جایگزین مصوبه مورخ
 1393/1/2کارگروه ميشود.
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پیوست  :5ماده ( )4دستورالعمل اجرایی ماده  22آیین نامه اجرایی قانون؛ مصوب 32/5۱/25
ماده -4اعطای معافیت عوارض ،حقوق گمرکي ،سودبازرگاني جهت واردات ماشین آالت ،تجهیزات ،مواد
اولیه ،کاالها و قطعات مورد نیاز برای تولید کاالها و خدمات دانشبنیان در حوزه فناوری های برتر و با ارزش
افزوده فراوان و همچنین کاالها و خدمات دانشبنیان صادراتي جهت معافیت عوارض صادراتي برای هر شرکت
و در هر مورد از طریق دبیرخانه شورا به گمرک جمهوری اسالمي ایران اعالم خواهد شد.
تبصره -1کاالهای وارداتي موضوع بند (ض) ماده یك قانون امور گمرکي مشمول معافیت موضوع این ماده
نمي باشد.
تبصره -8کاالهای وارداتي مشمول حکم این ماده ،ميبایست راساً توسط شرکتها و موسسات دانشبنیان از
خارج از کشور وارد شده باشد.
تبصره -3معافیت موضوع این ماده ،شامل قانون مالیات بر ارزش افزوده نميباشد.
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پیوست :2ممنوعیت اعطای معافیتهای حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و عوارض برای
کاالهای تجاری
بر اساس دستورالعمل اجرایي موضوع ماده  88آیین نامه اجرایي قانون مورخ  ،98/11/81کاالهایي که به صورت
تجاری وارد مي شوند ،مشمول معافیتها نميباشند:
تبصره  1ماده  7دستورالعمل اجرایي موضوع ماده  88آیین نامه اجرایي قانون :کاالهای وارداتي موضوع بند
(ض) ماده یك قانون امور گمرکي مشمول معافیت موضوع این ماده نمي باشند.
تعریف کاالی تجاری در بند (ض) ماده یك قانون امور گمرکي ،مصوب  91/9/8مجلس شورای اسالمي ،به
صورت زیر آورده شده است:
کاالی تجاری :کاالیي که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد مي گردد اعم از این که به
همان شکل یا پس از انجام عملیات اعم از تولیدی ،تفکیك و بسته بندی ،به فروش برسد.
بند (ض) ماده ( )5قانون امور گمرکی:

به طور کلي بر اساس قانون امور گمرک و قانون مقررات صادرات و واردت ،امکان ارائه معافیت گمرکي برای
کاالهای تجاری به هیچ شرکتي وجود ندارد و تبصره  1ماده  7دستورالعمل اجرایي موضوع ماده  88آییننامه
اجرایي قانون «حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و »...نیز بر همین اساس تدوین شده است.
به عنوان مثال بر اساس مواد قانوني زیر ،استفاده از معافیتهای حقوق گمرکي ،سود بازرگاني و عوارض برای
کاالهای تجاری ،قاچاق محسوب ميشود:
ماده  553قانون امور گمرکی:
موارد زیر قاچاق گمرکي محسوب مي شود:
ذ :کاالی مورد معافیتي که بدون رعایت مقررات ماده ( )181این قانون به دیگری منتقل شود.
ماده  52۱قانون امور گمرکی:
کاالهای موضوع بندها ی (ب)( ،ث)( ،ذ)( ،ر) و (ژ) ماده(  (119این قانون و کاالهایي که به موجب قوانین خاص
یا تصویب نامه های هیأت وزیران با معافیت از حقوق ورودی ترخیص مي شوند ،اگر قبل از انقضاء ده سال از
تاریخ ترخیص آن به شخص دیگری که حق استفاده از معافیت با همان شرایط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعي یا
وکالتي واگذار شود باید وجوه متعلقه را با کسر مبلغي که به تناسب فرسودگي و استهالک در نظر گرفته مي شود،
پرداخت کند.
مواردی که طبق مقررات مربوط برای واگذاری نحوه دیگری مقرر شده باشد ،مستثني است.
تبصره :واگذاری کاالی موضوع این ماده قبل از پنج سال از تاریخ ترخیص مستلزم اخذ مجوزهای ورود است.
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همچنین در ماده  11آیین نامه اجرایي قانون مقررات صادرات و واردات ،ویژگي های کاالهای غیرتجاری ذکر
شده است:
ماده  5۱آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب  12/1/4مجلس
شورای اسالمی):
 -1مالک تجاری بودن کاال:
کاالهایي که به تشخیص گمرک ایران برای فروش ،وارد یا صادر ميگردند ،اعم از اینکه به همان شکل یا
پس از انجام عملیات (تولیدی ،تفکیك و بسته بندی) به فروش برسند ،تجاری تلقي خواهند شد.
تبصره – موارد زیر تجاری تلقي نميگردد:
الف – نمونههای تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسي و آزمایش در حدی که ميتواند نمونه تلقي شود،
به تشخیص گمرک ایران.
ب  -ماشین آالت ،تجهیزات ،اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقدکارت بازرگاني که در
مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت بازرگاني رأساً وارد مينمایند.
پ  -عملیات ورود و صدور کاال توسط دستگاههای اجرایي دارای ردیف بودجه منطبق با وظایف و در
جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطالع وزارت بازرگاني که برای تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومي آن
دستگاه انجام ميشود .در موارد خاصکه وزارتبازرگاني تشخیص ميدهد ورودکاال برای عملیات تجاری
است ضمن توقف جریان ،مراتب را به هیأت دولت گزارش مينماید.
ت -صدورکاال توسط صادرکنندگان مبتدی برای یك دوره حداکثر  4ماهه درآغازکار با مجوز وزارت
بازرگاني.
ث -وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتي ،علمي ،پزشکي ،آموزشي ،آزمایشگاهي ،کاتالوگ،
بروشور ،کتابچه حاوی مشخصات فني و تجاری کاال ،نقشههای فني و نمونههای فاقد بهای ذاتي ،کاالهای
مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت بازرگاني.
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پیوست -3چگونگی واردات کاالی مستعمل (دست دوم)
بر اساس قوانین موجود ،محدودیت های زیر برای واردات کاالی مستعمل وجود دارد:

ماده  42آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات -چگونگی ورود کاالی
مستعمل:
 -1ورود خودروهای مستعمل از جمله راهسازی در چارچوب قانون مربوطه و آییننامه اجرایي آن امکانپذیر
مي باشد.
 -8ورود تجهیزات ،دستگاهها و ماشین آالت مستعمل برای خط تولید با رعایت مقررات مربوط منوط به
تأیید وزارتخانه تولیدی ذیربط مي باشد.
-3در سایر موارد ورود کاالهای مستعمل با رعایت مقررات مربوط منوط به موافقت کمیسیون موضوع

ماده یک این آیین نامه است.
تبصره  -گمرک ایران موظف است کاالهای مستعمل موضوع این ماده ،به استثنای ماشین آالت و تجهیزات
خط تولید وارده از محل سرمایهگذاری خارجي در چارچوب قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجي به
تأیید سازمان سرمایهگذاری و کمكهای اقتصادی و فني ایران را بر مبنای قیمت کاالی نو مشابه
قیمتگذاری نماید.
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پیوست -4ارزش کاالی ورودی (وارداتی)
بر اساس ماده ( )17قانون امور گمرکي ،ارزش گمرکي کاالی بدون در نظر گرفتن هزینههایي نظیر نصب،
آموزش کارکنان و ...محاسبه ميشود:
ماده ( )54قانون امور گمرکی  -ارزش گمرکي کاالی ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش
بهای خرید کاال در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینههایي که به آن کاال تا
ورود به اولین دفتر گمرکي تعلق ميگیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمي صاحب کاال تعیین
مي شود و براساس برابری نرخ ارز اعالم شده توسط بانك مرکزی در روز اظهار است.
تبصره  - 8چنانچه ارزش گمرکي کاالی ورودی از قیمت مندرج در اسناد ارائه شده متمایز باشد ،شامل
هزینه ها یا موارد زیر نمي شود:
الف -هزینه ساختن ،نصب کردن ،سوار کردن ،نگهداری یا کمك فني در مورد کاالهایي مانند دستگاهها،
ماشین آالت و تجهیزات صنعتي پس از ورود آنها
ب -هزینه حمل و نقل پس از ورود کاال
پ -هزینه سود متداول ناشي از تأمین مالي خرید کاالی وارده توسط فروشنده یا شخص ثالث
ت -هزینه اقدامات خریدار خارج ازشرایط انجام معامله ،مانند فعالیتهای بازاریابي برای کاال
ث -حق تکثیر و تولید داخلي کاالی وارده
ج -ارزش یا هزینه اطالعات و دستورالعملهای ضبط شده در نرم افزار یا روی حاملین اطالعات مانند
دیسکت ،لوح فشرده و مشابه آن برای استفاده در رایانه؛ در این موارد ارزش حامل خام محاسبه ميشود.
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پیوست -1فرایند ارائه معافیتهای حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و عوارض
به شرکتهای دانشبنیان

تقاضای شرکت

بررسي در کارگزار اجرای معافیت های گمرکي (همراستا بودن
کاربری واردات با کاالی دانش بنیان و)...

ارسال درخواست به دبیرخانه کارگروه
بررسي نهایي و جمعبندی

ارسال به گمرک
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ماده ( )3۸قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 5334/2/5
ماده  -3۸به منظور حمایت از تولید داخلي و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکي برای
واحدهای تولیدی:
....
چ -حقوق ورودی قطعات وارده تلفن همراه ،لوازم خانگي اعم از برقي و غیربرقي ،وسایل برقي به استثنای
خودرو و قطعات خودرو ،و صنایع پیشرفته)(High Techنسبت به حقوق ورودی واردات کاالهای کامل

)(CBUبراساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله(مونتاژ) کاال در داخل تعیین ميشود.

تبصره  -1جدول مربوط به میزان تسهیالت براساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله(مونتاژ) کاال در
داخل توسط کارگروه مشترکي متشکل از نمایندگان بخش صنعت و بازرگاني ،وزارتخانههای صنعت ،معدن و
تجارت و امور اقتصادی و دارایي (گمرک ایران) تهیه و ابالغ ميشود.
تبصره  -8به منظور استفاده از تسهیالت موضوع این بند رعایت مفاد ذیل ضروری است:
 -1تعیین درصد ساخت داخل و یا متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی
دارای پروانه بهرهبرداری معتبر از وزارت صنعت ،معدن و تجارت و اعالم موضوع به گمرک جمهوری
اسالمي ایران
 -8اعطای تسهیالت توسط گمرک ایران براساس مطابقت جدول مربوط به میزان تسهیالت با درصد ساخت و
یا میزان اعالم شده توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت
 -3اجزاء و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی جهت استفاده در ساخت کاالهای داخلي که به تشخیص
وزارت صنعت ،معدن و تجارت فاقد ساخت داخل ميباشد از بیست درصد ( )%81حقوق ورودی متعلقه
معاف ميباشد.
 -7ورود محصوالت کشاورزی و نهادههای دامي و تجهیزات و مواد غذایي مورد نیاز صنایع غذایي و تبدیلي،
مواد خوراکي ،آشامیدني ،آرایشي ،بهداشتي ،دارویي و تجهیزات پزشکي که با سالمت و بهداشت عمومي
دام ،گیاه و انسان مرتبط است با أخذ مجوز از دستگاههای ذیربط (وزارتخانههای جهادکشاورزی و
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي حسب مورد و سازمان ملي استاندارد) انجام ميگیرد .دستگاههای
صادرکننده و یا استعالمشونده مکلفند ظرف مدت حداکثر هفت روز پس از تسلیم مستندات و ارسال
نمونه ،پاسخ استعالم را به گمرک جمهوری اسالمي ایران ارسال کنند.
فهرست کاالهای خاص که بررسي آنها نیازمند زمان بیشتری است حسب مورد به تصویب وزیر جهادکشاورزی
یا وزیر بهداشت ،درمان و آموزشپزشکي و سازمان ملي استاندارد ميرسد و در ابتدای هرسال به گمرک
جمهوری اسالمي ایران اعالم ميشود.
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.....
ح -بند(غ) ماده( )119قانون امور گمرکي راجع به معافیت حقوق ورودی ماشینآالت خط تولید ،به شرح زیر
اصالح ميشود:
غ -واردات ماشینآالت خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت ،معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسالمي
ایران ،مورد نیاز واحدهای تولیدی ،صنعتي و معدني مجاز ميباشد.
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شماره/179371 :ت 72778هـ
اترخی1391/2/17:
بسمه تعالي
با صلوات بر محمد و آل محمد
اصالح اساسنامه صندوق نوآوري و شکوفايي
نهاد رياست جمهوري -وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،معاونت علمي و فناوري رييس جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ  1921/6/92بنا به پيشنهاد شوراي عالي علوم ،تحقيقات و فناوري و
به استناد تبصره ( )9ماده ( )۵قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاريسازي
نوآوريها و اختراعات ـ مصوب 19۸2ـ تصويب نمود:
اساسنامه صندوق نوآوري و شکوفايي موضوع تصويبنامه شماره /۵۹92۸ت۴6۴9۸هـ مورخ
 1921/9/16به شرح زير اصالح ميشود:
الف -در ماده ( )9عبارت «در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط» بعد از عبارت «هيئت امنا» اضافه
ميگردد.
ب -عبارت «يا ساير منابع» از ماده ( )۴حذف ميشود.
ج -در انتهاي بند (ث) ماده ( )2عبارت «با رعايت قوانين و مقررات مربوط» افزوده ميگردد.
د -در انتهاي بند (ج) ماده ( )2عبارت «با رعايت قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي
حسابداران ذيصالح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب19۳9ـ»اضافه ميشود.
هـ  -در بند (د) ماده ( )2بعد از عبارت «کاهش سرمايه صندوق»عبارت «مشروط براينکه موجب
کاهش سرمايه از ميزان مقرر در ماده ( )۴نگردد» اضافه ميشود.
و -در ماده ( )1۹واژه «پنج» به واژه «هفت» تغيير مييابد.
ز -ماده ( )1۵حذف ميشود و شماره ماده ( )16به شماره ( )1۵تغيير مييابد.
اين اصالحيه به موجب نامه شماره  21/9۹/۴۸9۳9مورخ  1921/۳/96شوراي نگهبان به تأييد شوراي
يادشده رسيده است.
محمدرضا رحيمي
معاون اول رييسجمهور
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شماره/18778:ت71141هـ
اترخی1393/4/89:

بسمه تعالي
"با صلوات بر محمد و آل محمد"
وزارت صنعت ،معدن و تجارت – وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
معاونت علمي و فناوري رييس جمهور – نهاد رياست جمهوري
هيئـت وزيـران در جلسـه  1929/6/9به پيشـنهاد شـوراي عـالي علـوم ،تحقيقـات و فنـاوري و
به استناد تبصره ( )9ماده ( )۵قانون حمايت از شرکتها و مؤسسـات دانـشبنيان و تجـاريسـازي
نوآوريها و اختراعات – مصوب 19۸2ـ تصويب کرد:
متن زير به عنوان بند ( )2به ماده ( )۸اساسنامه صندوق نوآوري و شکوفايي موضـوع
تصـويبنامـه شماره /۵۹92۸ت۴6۴9۸هـ مورخ  1921/9/16الحاق و شـماره بنـد ( )2قبلـي به بنـد
( )1۹اصـالح ميشود:
2ـ وزير صنعت ،معدن و تجارت.
اين متن به موجب نامه شماره  29/1۹9/9۹۹۴مورخ  1929/6/12شوراي نگهبان تأييد شده
است.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور
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آیين نامه ارزیابی و تشخيص شرکت ها و موسسات دانشبنيان

باسمه تعالي
آئیننامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانشبنیان
(مصوبه کارگروه مورخ )97/17/83
فصل :5مقدمه و تعاریف
مقدمه:

براساس ماده ( )3آئیننامه اجرایي قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و
اختراعات ،مصوب هیئت محترم وزیران به شماره /171418ت74713هـ مورخ  ،91/2/81آئیننامه حاضر برای
ارزیابي و تشخیص شرکتها و موسسات دانشبنیان به تصویب «کارگروه ارزیابي و تشخیص صالحیت
شرکتها و موسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا» رسید.
تعاریف

 .1قانون :قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات
 .8شرکت :شرکت یا مؤسسه خصوصي یا تعاوني که تمامي مراحل قانوني ثبت شرکتها را در داخل
کشور به اتمام رسانده باشد.
 .3کارگروه :کارگروه «ارزیابي و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا»
موضوع ماده ( )3آئیننامه اجرایي «قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی
نوآوریها و اختراعات»
 .7شرکت دانشبنیان :شرکت یا مؤسسه خصوصي یا تعاوني است که به منظور همافزایي علم و ثروت،
توسعه اقتصاد دانش محور ،تحقق اهداف علمي و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و
نوآوری) و تجاریسازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحي و تولید کاال و خدمات) در حوزه
فناوریهای برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل ميشود و بر
اساس معیارهای مورد نظر این آئیننامه ،به تأیید کارگروه ميرسد.
شرکتهای دولتي ،موسسات و نهادهای عمومي غیردولتي (مطابق پیوست ( ))7و نیز شرکتها و
موسساتي که بیش از پنجاه ( )71درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتي و موسسات و
نهادهای عمومي غیردولتي باشد ،مشمول حمایتهای این قانون نیستند.
 .7سامانه :درگاه الکترونیکي متمرکزی است که اطالعات شرکتهای متقاضي ،جهت بررسي در آن وارد
ميشود.
 .4کارگزاران :به آن دسته از نهادها ،سازمانها و شرکتها اطالق ميشود که به منظور ارزیابي و تشخیص
شرکتها و موسسات دانشبنیان توسط دبیرخانه کارگروه انتخاب ميشوند.
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.1

نمونه آزمایشگاهی:

نمونه اولیهای از محصول است که در محیط آزمایشگاهي کارکردهای اصلي

محصول نهایي را داشته باشد و شرکت تالش ميکند با انجام آزمایشها و طراحيهای بیشتر ،اشکاالت
آن را برطرف کند ،اگرچه ممکن است هنوز محصول نهایي ساخته نشده باشد.
 .2فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان :فهرستي که بعنوان محصوالت در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش
افزوده باال ،به تصویب کارگروه ميرسد.
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فصل : 2معیارهای ارزیابی و تشخیص «شرکتها» و «کاالها و خدمات» دانشبنیان
کاالها و خدمات ارایه شده از سوی شرکت متقاضي باید همه معیارهای مندرج در ماده ( )1را داشته باشد.
همچنین شرکتهای متقاضي نیز باید معیارهای یکي از مواد ( )3یا ( )7یا ( )7را احراز نمایند.
ماده  -5شرایط کاالها و خدمات دانشبنیان مورد تایید

سطح فناوری :کاالها و خدمات باید در حوزه فناوریهای باال یا متوسط به باالباشد به این معنا که دانش فني
طراحي و ساخت نمونهی آزمایشگاهي یا نمونه صنعتي محصول به دلیل پیچیدگي فني:
 -1به سختي قابل کپيبرداری بوده و کسب آن از موانع اصلي ورود شرکتهای دیگر به بازار باشد.
 -8نیازمند تحقیق و توسعه قابل توجه توسط تیم فني خبره برای کسب آن باشد.
 -3منجر به ایجاد بخش عمده ارزش افزوده 1محصول ،شده باشد.
تبصره  -خدمات زیر ،بعنوان خدمات دارای معیار بند  ،1-1پذیرفته ميشود؛
الف -خدمات «دانش فني ،فناوری و طراحي» بر روی کاال یا خدمت حائز معیارهای بند 1-1
ب -خدمات جانبي «نصب ،تعمیر و نگهداری تخصصي» مرتبط با کاال یا خدمت حائز معیارهای ماده  1و
ساخته شده توسط شرکت متقاضي
ج -خدمات ارایه شده با استفاده از تجهیزات یا فرآیندهای حائز معیارهای ماده  1و ساخته شده توسط
شرکت متقاضي
 -2-5مرحله تولید :کاالهای ارایه شده ،باید در حال تولید بوده یا حداقل در حد نمونه آزمایشگاهي (با قابلیت
بررسي فني) ساخته شده باشند ،همچنین خدمات ،باید دارای اسناد فروش باشند.
 -3-5تسلط بر دانش فنی مبتنی بر تحقیق و توسعه :شرکت باید «دانش فني طراحي کاالها و خدمات یا یك
زیر سیستم اصلي 8کاال و خدمات» یا «دانش فني طراحي و اجرای فرآیند تولید کاال و خدمات» را مشروط به
پیچیده بودن این فرآیند تولید ،براساس تحقیق و توسعه و مطابق با پیوست ( ،)1کسب کرده و داشته باشد.
تبصره -در صورتي که تسلط بر دانش فني مبتني بر تحقیق و توسعه بر روی کاالها و خدمات دانشبنیان توسط
افراد اصلي شرکت ،قبال در مجموعه دیگری (از جمله دانشگاهها ،مراکز پژوهشي و سایر شرکتها) انجام شده
باشد ،بند  3-1مورد تایید خواهد بود.

1ارزش افزوده ،ارزشي است که در فرآیند تولید ،به ارزش کاالها/خدمات واسطهای (مواد اولیه و قطعات مصرفي و  )...افزوده
ميشود.
 8زیرسیستم اصلي ،بخشي از محصول است که عالوه دارا بودن شرط سطح فناوری کاال و خدمت (بند  1-1ماده  1این آیین نامه)،
حداقل  %31از قیمت فروش محصول ،ناشي از آن بخش باشد.
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ماده  -2معیارهای شرکتهای دانشبنیان

شرکتهای موضوع این آئیننامه شامل سه دسته ،شرکتهای تولیدکننده کاالها و خدمات دانشبنیان،
شرکتهای نوپا و شرکتهای صنعتي دارای فعالیت دانشبنیان ميباشند و براساس دارا بودن معیارهای مواد (،)3
( )7و ( ،)7مورد تایید قرار ميگیرند.
ماده  -3شرکتهای تولیدکننده کاالها و خدمات دانشبنیان

شرکتهای تولیدکننده کاالها و خدمات دانشبنیان باید حائز همه معیارهای زیر باشند:
 -1-3حداقل ( )71درصد از درآمد یك سال مالي گذشته شرکت (که در اظهارنامه مالیاتي شرکت ذکر شده
است) ،ناشي از فروش کاالها و خدمات دانشبنیان دارای همه معیارهای ماده ( ،)1باشد.
 -8-3شرکت دارای حداقل معادل ( )3نفر نیروی انساني تمام وقت باشد.
 -3-3نسبت کارکنان تماموقت در بخشهای اصلي شرکت مطابق با پیوست ( )8با حداقل مدرک کارشناسي،
به کل کارکنان تمام وقت فعال در بخشهای اصلي شرکت ،برای شرکتهای دارای کمتر از ( )71نفر نیروی
انساني حداقل ( )31درصد و برای سایر شرکتها حداقل ( )81درصد باشد.
ماده  -4شرکتهای نوپا

به منظور حمایت از شرکتهای تازه تأسیس« ،شرکتهای نوپا» با دارا بودن معیارهای زیر ،تایید ميشوند:
« -1-7کاالها و خدمات دانشبنیان» مورد تایید را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهي و مشروط به دارا بودن همه
معیارهای ماده ( )1ساخته و ارایه نماید.
 -8-7حداکثر ( )3سال از زمان تاسیس شرکت گذشته باشد.
 -3-7شرکت دارای حداقل ( )8نفر نیروی انساني پاره وقت بوده که حداقل یك نفر از آنها ،در حوزه کاال و
خدمات دانشبنیان شرکت ،متخصص باشد.
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ماده  -1شرکتهای صنعتی دارای فعالیت دانشبنیان

با توجه به اهمیت توسعه فعالیتهای دانشبنیان در شرکتهای بزرگ صنعتي و رسوخ فناوریهای برتر در
صنایع و شرکتهای بزرگ ،شرکتهای متقاضي با دارا بودن یکي از شرایط بندهای  1-7یا  ،8-7بصورت
شرکت صنعتي دارای فعالیت دانشبنیان ،تایید ميشوند:
 -5-1حداقل ( )11درصد از درآمد یك سال مالي گذشته شرکت (که در اظهارنامه مالیاتي شرکت ذکر شده
است) ،ناشي از فروش کاالها و خدمات دانشبنیان دارای همه معیارهای ماده ( ،)1باشد.
تبصره  -شرکت دارای حداقل معادل ( )3نفر نیروی انساني تمام وقت باشد.
 -2-1حداقل ( )71درصد از درآمد یك سال مالي گذشته شرکت (که در اظهارنامه مالیاتي شرکت ذکر شده
است) ،از محل فروش کاال(که لزوما در فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان نبوده و معیارهای ماده  1را ندارد)
با استفاده از تجهیزات یا فرآیندهای حائز همه معیارهای ماده ( ،)1باشد.
تبصره -شرکت دارای حداقل معادل ( )3نفر نیروی انساني تمام وقت باشد.
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فصل :3ضوابط اجرایی
ماده  -6تاییدیه دانشبنیان و حمایتهای مربوط
 -1-4به منظور حمایت از شرکتهای مستعد ،دبیرخانه کارگروه ميتواند بندهای  8-3و  3-3ماده  3و
تبصرههای بندهای  1-7و  8-7ماده  7را ،با توجه به دارا بودن شرایط فناورانه شرکتهای متقاضي ،مورد اغماض
قرار دهد.
 -8-4شرکتهای موضوع این آییننامه (تولیدکننده کاالها و خدمات دانشبنیان ،نوپا و صنعتي دارای فعالیت
دانشبنیان) برای مدت ( )8سال مشمول حمایتهای مورد نظر قانون ميباشد .تمدید این زمان منوط به تداوم
معیارهای مورد نظر آیین نامه ارزیابي و تشخیص شرکتها و موسسات دانشبنیان است.
تبصره -شرکتهای نوپا در صورت تمدید ،عالوه بر دارا بودن معیارهای آیین نامه ارزیابي و تشخیص شرکتها
و موسسات دانشبنیان  ،باید دارای اظهارنامه مالیاتي باشند.
« -3-4شرکتهای صنعتي دارای فعالیت دانشبنیان» مشمول معافیتهای مالیاتي نميباشند.
 -7-4حمایتهای مورد نظر قانون ،صرفا برای توسعه و تولید کاالها و خدمات دانشبنیان حائز همه معیارهای
ماده ( )1خواهد بود.
 -7-4شرکتهای تأیید شده ،جهت استفاده از هر یك از حمایتها و تسهیالت مد نظر قانون ،باید معیارهای
خاص مورد نظر برای آن نوع حمایتها و تسهیالت را نیز احراز نمایند.
 -4-4حمایتهایي که به هر دسته از شرکتها تعلق ميگیرد ،از سوی کارگروه یا سایر مراجع ذیصالح تعیین
ميشود.
« -1-4واحد تحقیق و توسعه یا طراحي مهندسي» و شرکتهای منشعب از شرکتها ،موسسات یا مراکز علمي و
پژوهشي ،چنانچه به صورت یك شرکت مستقل حقوقي ثبت شود ،ميتواند مستقال در سامانه ثبت نام نموده و
فرآیند ارزیابي روی آنها انجام شود.
ماده  -1فرآیند اجرایی
 -1-1دبیرخانه کارگروه ميتواند براساس بند  1-1ماده ( ،)1فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان را اصالح و به
روز رساني نماید.
 -8-1دبیرخانه کارگروه ميتواند شرکتهای تایید شده را بر مبنای معیارهای این آییننامه و سایر مصوبات
کارگروه ،بصورت دورهای یا تصادفي مورد ارزیابي قرار داده و اقدامات الزم برای خروج شرکتهایي که
دارای این معیارها نباشند ،از فهرست شرکتهای مشمول مزایای قانون ،به عمل آورد.
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 -3-1درصورت عدول شرکت از معیارهای مندرج در این آئیننامه در هر زمان ،آن شرکت امکان استفاده از
تسهیالت مورد نظر قانون را از دست خواهد داد و دبیرخانه کارگروه ميتواند اقدامات الزم برای خروج
شرکتهایي که دارای این معیارها نباشند ،از فهرست شرکتهای مشمول مزایای قانون ،به عمل آورد.
 -7-1پس از ورود اطالعات توسط شرکتهای متقاضي در سامانه ،دبیرخانه کارگروه آنها را برای کارگزاران
مربوطه ارسال ميکند .نتایج بررسي کارگزاران ،توسط دبیرخانه برای تصمیمگیری نهایي به کارگروه ارجاع
داده ميشود.
 -7-1همه شرکتهایي که از تاریخ تاسیس آنها بیش از ( )3سال گذشته باشد ،باید در مرحله ارائه تقاضا ،دارای
اظهارنامه مالیاتي باشند.
 -4-1شرکتهای متقاضي موظف به ارایه تعهدنامه دارا بودن نظام نامه مالي ،مصوب در هیات مدیره یا مجمع
عمومي شرکت یا موسسه ،ميباشند.
 -1-1صورتهای مالي شرکتهای متقاضي ،حسب مورد (بر مبنای مصوبه کارگروه) باید به تأیید حسابرسان
رسمي (موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ایران) برسد.
 -2-1پرونده شرکتهایي که برخي از معیارهای این آیین نامه را احراز نميکنند در موارد خاص به پیشنهاد
اعضای کارگروه یا دبیرخانه کارگروه ،در کارگروه مورد بررسي قرار ميگیرد.
 -9-1پروندة شرکتهایي که در عمل به تعهدات خود دارای سابقه سوء هستند (در زمینه تسهیالت ،حمایتها،
مالیات ،بیمه و  ،)...طبق دستورالعمل پیوست ( )3بررسي خواهد شد.
 -11-1در صورت هرگونه تخلف شرکت در عمل به تعهدات خود و استفاده از حمایت های قانون برای مقاصد
دیگر ،ضمن محرومیت از استفاده مجدد از این حمایتها ،مشمول مجازات های موضوع ماده ( )11قانون نیز
ميباشد.
این آئیننامه در ( )1ماده و ( )7تبصره در جلسه مورخ  97/17/83کارگروه به تصویب رسید و جایگزین آئیننامه
ارزیابي و تشخیص شرکتها و موسسات دانشبنیان در مصوبات کارگروه مورخ  ،1397/18/88مورخ
 ،1393/11/14مورخ  ،1398/18/11مورخ  1391/18/81و «شیوهنامه معیارهای کاالها /خدمات دانشبنیان برای
بررسي کاالها /خدمات در کارگزاران ارزیابي شرکتهای دانشبنیان» مصوبه کارگروه مورخ 1393/3/31
ميشود.
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پیوست ( :)5معیارهای تسلط بر دانش فنی مبتنی بر فعالیتهای تحقیق و توسعه
شرکت باید «دانش فني طراحي کاالها و خدمات یا یك زیر سیستم اصلي 3کاال و خدمات» یا «دانش فني
طراحي و اجرای فرآیند تولید کاال و خدمات» را مشروط به پیچیده بودن این فرآیند تولید ،براساس تحقیق و
توسعه کسب کرده و داشته باشد .دانش فني مذکور ،بایستي از یکي از روشهای زیر یا ترکیبي از روشهای زیر
و مبتني بر فعالیتهای تحقیق و توسعه ،توسط شرکت کسب شده باشد:
 -1عمدتاً به صورت داخلي توسعه داده باشد به این معنا که بخش عمده دانش فني طراحي و ساخت (حداقل در
حد نمونه آزمایشگاهي) ،از طریق توانمندیهای فني خود شرکت حاصل شده باشد.
 -8دانش فني مربوط به طراحي و ساخت (حداقل در حد نمونه آزمایشگاهي) از محصولي که قبالً توسط افراد
یا شرکتهای دیگر تولید شده است را به صورت نسبتاً کاملي از طریق فرآیند مهندسي معکوس کسب کرده
باشد.
 -3هر چند شرکت دانش فني محصول یا فرآیند پیچیده تولید را از مجموعه های بیروني (از طریق روشهایي
نظیر خرید لیسانس ،کلید در دست ،خرید تجهیزات و )...کسب کرده است ،اما در محصول یا فرآیند پیچیده
تولید محصول ،تغییرات اساسي ایجاد کرده باشد.
در فرآیند ارزیابي دانش فني ،دانش فني شرکت بر روی تك تك محصوالت شرکت ،مورد ارزیابي قرار
ميگیرد؛ لذا ممکن است دانش فني شرکت برای یك کاال یا خدمت تایید و برای کاال یا خدمت دیگرش تایید
نشود.

 3زیرسیستم اصلي ،بخشي از محصول است که عالوه دارا بودن شرط سطح فناوری کاال و خدمت (بند  1-1ماده  1این آیین نامه)،
حداقل  %31از قیمت فروش محصول ،ناشي از آن بخش باشد.
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پیوست ( :)2فهرست فعالیتهای اصلی و فعالیتهای پشتیبانی در شرکتهای دانشبنیان
فعالیتهای پشتیبانی

فعالیت های اصلی
 .1بخش مدیریت ارشد و برنامهریزی راهبردی

 .1بخش منابع انساني شامل جذب ،آموزش و ارتقاء /مدیریت

 .8بخش تولید کاال/خدمت (شامل مدیریت یا انجام تولید)

دانش از جمله مستندسازی دانش

 .3تعامل و مذاکره با تامین کنندگان (از جمله تدوین

 .8بخش اداری و عمومي (شامل حسابداری IT ،و پشتیباني شبکه

برنامههای خرید)

داخلي شرکت ،امور دفتری ،روابط عمومي ،تبلیغات عمومي ،امور

 .7بخش بازاریابي و اخذ پروژهها ،انجام مذاکرات و

حقوقي)

برنامهریزی مشتریان

 .3نگهباني ،تعمیرات و نگهداری عمومي و امور خدماتي از جمله

 .7طراحي ،تحقیق و توسعه و آزمایش و کنترل کیفیت

نظافت ،آبدارخانه

 .4بخش تامین مالي و مطالعات امکان سنجي

 .7بسته بندی یا توزیع و سازماندهي شبکه توزیع

 .1بخش خدمات تخصصي پس از فروش و ارائه خدمات

 .7فعالیتهای مربوط به سالمت ،ایمني و محیط زیست

آموزشي به مشتریان

 .4بخش انبار و کنترل موجودی /خدمات گمرکي و بازرگاني/

 .2بخش مربوط به فناوری از جمله انتقال و تجاریسازی آن کارپردازی و خرید تجهیزات ،مواد اولیه ،ملزومات اداری
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پیوست ( :)3دستورالعمل بررسی سوء سابقه شرکتها
ماده -5شرکتهایي که سوء سابقه و تخلفات مکرر در عمل به تعهدات خود داشتهاند (در زمینه تسهیالت،
حمایتها ،مالیات ،بیمه و  ،)...از شمول بررسي در قالب «آئیننامه ارزیابي و تشخیص شرکتهای دانشبنیان»
خارج ميباشند.
ماده -2اعضای کارگروه مشخصات شرکتهایي را که در تعامل با آنها از انجام تکالیف قانوني و تعهدات
خودداری کردهاند ،در اختیار کارگروه قرار ميدهند.
تبصره :صندوق نوآوری و شکوفایي از طریق اخذ اطالعات از سایر نهادهای مالي ،سابقه مالي شرکتهای
دارای سوء سابقه را استخراج و در اختیار کارگروه قرار ميدهد.
ماده -3در صورت تشخیص کارگروه ،دبیرخانه کارگروه ميتواند از سایر مراجع ذیربط نیز استعالمهای الزم
را دریافت دارد .دبیرخانه کارگروه ميتواند برای این منظور از کارگزار یا کارگزارن معتمد و صاحب صالحیت
استفاده نماید.
ماده -4در صورت اعتراض شرکتها ،دبیرخانه کارگروه بررسي و تصمیمگیری نهایي را انجام خواهد داد.
ماده  -1تاییدیه شرکتهای دانشبنیان که تخلفات مکرر در عمل به تعهدات خود داشته باشند (تسهیالت مالي
و حمایتها) ،لغو ميشود.
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پیوست ( :)4فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی
بر اساس قوانین موجود ،فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غیردولتي به شرح زیر ميباشد:
 – 1شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از  71درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها
باشد - 8 .بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمي  - 3هالل احمر  - 7کمیته امداد امام  - 7بنیاد شهید انقالب
اسالمي - 4بنیاد مسکن انقالب اسالمي  - 1کمیته ملي المپیك ایران  - 2بنیاد  17خرداد  - 9سازمان تبلیغات
اسالمي  - 11سازمان تأمین اجتماعي  - 11فدراسیون های ورزشي آماتوری جمهوری اسالمي ایران - 18
مؤسسههای جهاد نصر ،جهاد استقالل و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگي  -13شورای هماهنگي تبلیغات
اسالمي -17کتابخانه حضرت آیتاهلل مرعشي نجفي (قم)  -17جهاد دانشگاهي  -14بنیاد امور بیماریهای خاص
 -11سازمان دانشآموزی  -12صندوق بیمه اجتماعي روستاییان و عشایر  -19صندوق تأمین خسارتهای بدني
قوانین مرتبط با تعیین نهادها و مؤسسات عمومي غیردولتي عبارتند از :قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي
غیر دولتي؛ قانون الحاق بندهای ( )11و ( )18به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غیر دولتي؛ قانون الحاق
دو بند به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غیر دولتي مصوب 19 .7 .1313؛ قانون الحاق جهاد دانشگاهي
به فهرست قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غیردولتي؛ قانون الحاق بنیاد امور بیماریهای خاص به
فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غیر دولتي مصوب 1313؛ قانون الحاق سازمان دانش آموزی
جمهوری اسالمي ایران به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غیردولتي مصوب 1313؛ قانون
الحاق صندوق بیمه اجتماعي روستاییان و عشایر به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غیردولتي؛ ماده واحده
قانون بودجه سال 91
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فرآیند تشخيص شرکت هاي دانش بنيان

فرآیند تشخیص صالحیت شرکتهای دانشبنیان
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شيوه نامه انتخاب و فعاليت شرکتهاي ارزیاب

باسمهتعالي
شیوهنامه انتخاب و فعالیت شرکتهای ارزیاب
بهمنظورانجام فرآیند ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانشبنیان
ماده  )5تعاریف
قانون :قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات مصوب 1329
مجلس شورای اسالمي.
سامانه :سامانه الکترونیکي متمرکز «ارزیابي و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانشبنیان»
شرکت متقاضی :شرکت یا موسسهای که ضمن ثبتنام و ورود اطالعات و اسناد مورد نیاز در سامانه ،متقاضي
استفاده از تسهیالت مورد نظر قانون ميباشند.
کارگروه :کارگروه «ارزیابي وتشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا» موضوع
ماده ( )3آییننامه اجرایي «قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و
اختراعات».
کارگزار :به آن دسته از نهادها ،سازمانها و دستگاهها اطالق ميشود که به منظور ارزیابي و تشخیص صالحیت
شرکتها و موسسات دانشبنیان توسط کارگروه انتخاب شدهاند.
شرکت ارزیاب :شرکت یا موسسهای که وظیفه ارزیابي تخصصي شرکتهای متقاضي بهرهمندی از تسهیالت
قانون را برعهده دارند و بر اساس این شیوهنامه توسط کارگروه انتخاب ميشوند.
سرارزیاب :کارشناس ارزیابي مستقر در شرکت ارزیاب که مسئولیت اصلي ارزیابي شرکتهای متقاضي و
ارائه و دفاع از نتایج ارزیابي را بر عهده دارد.
ماده  )2شرایط و وظایف شرکتهای ارزیاب

 سابقه ارزیابي شرکتها (فعالیت در زمینه فرایندهای ارزیابي ،رتبهبندی و )...را داشته باشند.
 در فرآیند ارزیابي و تشخیص صالحیت شرکتهای متقاضي ارجاعشده ذینفع نباشد.

 دارای حسن سابقه ،امانتداری و صالحیتهای الزم برای دسترسي به اطالعات شرکتهای متقاضي
باشند.

 شرکت ارزیاب باید توان کارشناسي و منابع انساني الزم برای ارزیابي فني ،حسابداری و سازماني
شرکتهای متقاضي ارجاعشده را داشته باشند و تیمهای ارزیابي را مطابق ماده  3این شیوهنامه شکل
دهد.
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 انجام مراحل فرآیند ارزیابي موضوع ماده  7این شیوهنامه

 رعایت اصول فرآیند ارزیابي موضوع ماده  7این شیوهنامه
ماده  )3شرایط و وظایف تیم ارزیابی
 -1-3تیمهای ارزیابي مورد استفاده متشکل از سه نقش سرارزیاب ،کارشناس حسابداری و کارشناس فني با
شرایط زیر هستند:

 یك نفر به عنوان سرارزیاب ،مستقر در شرکت ارزیاب به دبیرخانه کارگروه ،با شرایط زیر:
 دارا بودن تحصیالت در حد کارشناسي و شرط سني زیر  37سال در هنگام پذیرش
 آشنایي کامل با آییننامه تشخیص صالحیت و سایر دستورالعملهای مصوب کارگروه
 آشنایي با مفاهیم مربوط به مدیریت فناوری و ارزیابي فني ،حسابداری و سازماني شرکتها
 دارای سابقه کار به یکي از دو شکل(:الف) حداقل دو سال سابقه کار در زمینه ارزیابيهای مرتبط
شرکتها ،ب) حداقل یك سال سابقه کار در زمینه ارزیابيهای مرتبط شرکتها و حداقل یك سال
اشتغال در بخشهای اصلي شرکتهایي که ماموریت مرتبط با حوزههای تولید و فني-مهندسي
دارند.
تبصره  :5به منظور توسعه منابع انساني در حوزه ارزیابي ،شرکتهای ارزیاب ميتوانند با هماهنگي
دبیرخانه کارگروه نسبت به آموزش ضمن خدمت نیروهای شایسته خود اقدام کنند .این
آموزش جایگزین یك سال سابقه ارزیابي در حاالت (الف) و (ب) ميشود .همچنین دارا
بودن مدرک کارشناسي در حوزه فني و تحصیل در دوره کارشناسي ارشد در رشتههای
گروه صنایع و مدیریت(پس از سال اول) ميتواند جایگزین یك سال سابقه کار در زمینه
ارزیابيهای مرتبط شرکتها در حالت (الف) و یك سال اشتغال در بخشهای اصلي
شرکتهایي که ماموریت مرتبط با حوزههای تولید و فني-مهندسي دارند در حالت (ب)
گردد.

 یك نفر کارشناس حسابداری ثابت ،در تعامل نزدیك با شرکت ارزیاب و با شرایط زیر:
 با تحصیالت حداقل کارشناسي مرتبط و یا آشنایي با صورتهای مالي ،تحلیل اظهارنامه مالیاتي و
اصول حسابداری
 دارای سابقه حداقل ( )8سال کار ارزیابي مالي و حسابداری شرکتها

 یك نفر کارشناس فني (متناسب با حوزه تخصصي فناوری شرکت متقاضي) در جلسات کارشناسي و
بازدیدها
 با تحصیالت حداقل کارشناسي مرتبط با حوزه فعالیت شرکتهای متقاضي ارجاع شده
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 دارای حداقل ( )7سال سابقه فعالیت در حوزه فني تخصصي مرتبط
 -8-3سرارزیاب وظایف زیر را برعهده دارد:

 تکمیل فرمهای ارزیابي و تکمیل پرونده شرکت متقاضي
 تعامل با کارشناس حسابداری و فني و تبیین آییننامه و شاخصهای ارزیابي برای آنها

 حضور در بازدید از شرکت متقاضي و جلسات ارزیابي و اخذ اطالعات و نظر خبرگي کارشناسان
حسابداری و فني و درج آن در فرم ارزیابي شرکت متقاضي
 مسئولیت ارایه معیارهای ارزیابي شده شرکت متقاضي به دبیرخانه کارگروه
 مسئولیت رابط کارشناسي میان معاونت و کارگزار و شرکت متقاضي

تبصره  :2با توجه به آموزشها و تعامالتي که بین دبیرخانه کارگروه و افراد فوقالذکر برقرار ميشود ،و
ضرورت انباشت دانش و تجربه ارزیابي شرکتهای متقاضي ،شرکتهای ارزیاب باید از افراد
ثابتي به عنوان سرارزیاب و کارشناس حسابداری استفاده کنند و رزومه این افراد باید در اختیار
دبیرخانه کارگروه قرار بگیرد.
تبصره  :3شرکتهای ارزیاب مجاز نیستند در سرمایه و منافع شرکتهای متقاضي ارجاعشده ،شریك و
سهیم بوده ،و یا از طرف آن شرکت ،وکالت حضور در جلسات هیئت مدیره داشته باشند.
شرکتهای ارزیاب باید هرگونه تغییر در شرکاء و مدیران خود را ظرف مدت یك ماه کتباً به
دبیرخانه کارگروه اعالم نمایند.
تبصره  :4همة کارشناسان فوق پس از تأیید دبیرخانه ميتوانند در تیمهای ارزیابي آغاز به کار کنند.
تبصره :1پذیرفتن دو نقش از سه نقش فوق در تیم ارزیابي توسط یك فرد واحد در تیم ارزیابي بالمانع
است.
ماده )4فرآیند ارزیابی توسط شرکتهای ارزیاب

 بازدید از شرکتهای متقاضي ،بررسي اسناد مالي و حسابداری و ارزیابي اولیه صالحیت آنها
 برگزاری جلسه مشترک و اخذ و بررسي نظرات نماینده شرکت متقاضي در صورت لزوم
 استعالم ازمراجع تخصصي مرتبط جهت ارزیابي شرکتهای متقاضي در صورت لزوم

 اعالم سریع و محرمانه نتایج ارزیابي مبني بر پیشنهاد تأیید یا رد صالحیت شرکتهای ارزیابيشده به
دبیرخانه کارگروه
 تکمیل فرمهای ارزیابي براساس بررسيها ،جلسات و بازدیدهای انجام شده و تهیه مستندات پشتیبان
مورد نیاز
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 ارتباط مستمر با شرکت متقاضي در طول دوره ارزیابي و درخواست اصالح و تکمیل اطالعات در
صورت لزوم

 تحویل فرمها و مستندات ارزیابي براساس چارچوب مورد نظر دبیرخانه کارگروه
تبصره :6در صورتي که شرکت ارزیاب امکان ارزیابي تخصصي شرکتهای متقاضي ارجاعي را نداشته
باشد ،موظف است طي  7روز کاری ،مراتب را به دبیرخانه کارگروه اعالم ميکند.
ماده  )1اصول فرآیند ارزیابی:
شرکت ارزیاب باید اصول زیر را در فرآیند ارزیابي رعایت نماید:
 حفظ محرمانگي و امانتداری اطالعات شرکتهای متقاضي و انعقاد قرارداد عدم افشای اطالعات با آنها

 بکارگیری نیروهای انساني امین ،مرتبط و دارای سابقه اجرایي در ارزیابي و تعامل با شرکتها و مسلط
به حوزه تخصصي مربوط به فعالیت شرکتها
 مستندسازی فعالیتها و ارائه گزارشهای الزم بر مبنای تقاضای دبیرخانه کارگروه
 حضور در برنامههای هماهنگي و آموزشي دبیرخانه کارگروه

 دخالت ندادن منافع شخصي و نهادی در تشخیص صالحیت شرکتها
 سایر موارد مرتبط با امور بررسي شرکتهای متقاضي
ماده  )6انتخاب شرکتهای ارزیاب
شرکتهای ارزیاب متقاضي همکاری در فرایند تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانشبنیان ،ابتدا باید
رزومه خود را در اختیار دبیرخانه کارگروه قرار دهند .انتخاب ،تمدید و لغو همکاری با شرکتهای ارزیاب ،بر
مبنای شرایط مواد ( )8و ( )3این شیوهنامه و سایر معیارهای مرتبط با عملکرد شرکتهای ارزیاب و با تصویب
کارگروه انجام ميشود و قرارداد همکاری بین دبیرخانه کارگروه و شرکتهای ارزیاب منعقد خواهد شد.
ماده  )1گردش کار ارزیابیشرکتهایمتقاضی
 -1-1شرکتهای ارزیاب ،حوزههای فناوری و صنعتي مورد نظر خود را که سابقه و دانش بیشتری برای ارزیابي
در آن حوزهها در اختیار دارند ،به دبیرخانه کارگروه معرفي کرده و دبیرخانه کارگروه ،ارجاع
شرکتهای متقاضي را متناسب با آن انجام خواهد داد.
 -8-1شرکتهای متقاضي که از سوی دبیرخانه کارگروه و کارگزاران به شرکتهای ارزیاب معرفي ميشوند،
توسط شرکتهای ارزیاب از طریق بازدید و بررسي اسناد و مدارک مالي و حسابداری و ،...بر اساس
شاخصهای موردنظر «آییننامه تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانشبنیان» مصوب کارگروه،
بررسي شده و نتایج آن در اختیار کارگزاران یا دبیرخانه کارگروه قرار ميگیرد.
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 -3-1دبیرخانه کارگروه ميتواند با تشکیل یك یا چند کمیته تشخیص صالحیت به صورت مرکزی ،نتایج
شرکتهای ارزیاب را بررسي نموده و مستقیماً در اختیار کارگروه قرار دهد.
تبصره  :1شرکتهای ارزیاب نباید اطالعات مربوط به «نتایج ارزیابي» را در اختیار شرکتهای متقاضي و
ارزیابي شده قرار دهند .همچنین افراد بازدیدکننده ،نباید در کسب اطالعات از شرکتها ،ذینفع باشند.
ماده  )۸نحوه محاسبه هزینههای ارزیابی
عوامل موثر برای محاسبه هزینه ارزیابي شرکتهای متقاضي عبارت است از:

 اندازه شرکت متقاضي (بر اساس شاخصهایي نظیر تعداد کارکنان ،حجم و تعداد اسناد مالي و)...
 مکان شرکت متقاضي(داخل یا خارج شهر ،میزان فاصله و مسافت بازدیدها و)...

 عملکرد کلي شرکت ارزیاب در فرایندهای ارزیابي (نظم ،دقت ،سرعت عمل و)...
تبصره  :۸هزینه ارزیابي شرکتهای متقاضي ،بر اساس معیارهای فوق به صورت سالیانه از طرف کارگروه تعیین
و در اختیار شرکتهای ارزیاب قرار ميگیرد.
تبصره  :3در صورت تصویب کارگروه ،تمام هزینههای ارزیابي یا بخشي از آن ،از شرکتهای متقاضي دریافت
خواهد شد.
ماده  )3نظارت بر عملکرد شرکتهای ارزیاب
دبیرخانه کارگروه موظف است بر عملکرد شرکتهای ارزیاب بطور مداوم نظارت نموده و نتایج آن را در
اختیار کارگروه قرار دهد .نظارت بر عملکرد بر مبنای معیارهای مواد ( )8و ( )3این شیوهنامه و سایر معیارهای
مرتبط با عملکرد شرکتهای ارزیاب ،انجام ميشود .تداوم و تعداد و نوع شرکتهای متقاضي قابل ارجاع،
تمدید قرارداد و هزینههای پرداختي برای ارزیابي ،متناسب با نتیجه این ارزیابيها تنظیم خواهد شد.
تبصره:5۱در صورت همکاری مناسب و عمل به مفاد قرارداد و پاسخگویي سریع و منظم به درخواستهای
دبیرخانه کارگروه ،تمدید مدت قرارداد بالمانع است .تمدید قرارداد با شرکتهای ارزیاب ،منوط به
کسب حداقل امتیاز ارزیابي است.
تبصره:55دبیرخانه کارگروه ميتواند نظارت بر عملکرد شرکتهای ارزیاب و رتبهبندی آنها را از طریق
برونسپاری انجام دهد.
ماده  )5۱حل اختالفات
اختالفات میان دبیرخانه کارگروه و شرکت ارزیاب در خصوص نحوه همکاری و اجرای قرارداد ،ابتدا از طریق
گفتگو میان طرفین برطرف ميشود و در نهایت امور حقوقي معاونت علمي و فناوری ریاستجمهوری ،داور
مرضيالطرفین برای رفع اختالف خواهد بود.
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ماده  )55فسخ قرارداد

 در صورتي که شرکت ارزیاب برای یك یا چند بار مرتکب تخلف شود ،دبیرخانه کارگروه پس از
تایید کارگروه ،ميتواند قرارداد را یك طرفه فسخ نماید .در صورت فسخ یا پایان زمان قرارداد ،شرکت
ارزیاب موظف است نتیجه بررسي نهایي خود را در خصوص شرکتهایي که فرایند تشخیص صالحیت
آنها را آغاز کرده ،به دبیرخانه کارگروه ارائه دهد.

 هرگونه تخلف شرکتهای ارزیاب به گونهای که موجب متضرر شدن و از دست رفتن حقوق
شرکتهای متقاضي باشد (نظیر انتشار اطالعات محرمانه شرکتها و )...منجر به فسخ قرارداد و مستلزم
پرداخت جریمه خواهد بود.
این شیوهنامه در  11ماده و  11تبصره در تاریخ  1393/19/13به تصویب کارگروه رسید.
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فهرست ارزیابان شرکتهای دانشبنیان و تذکرات الزم
به اطالع عموم شرکتهای متقاضي استفاده از مزایای قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان
ميرساند ،ارزیابان مجاز که از سوی دبیرخانة کارگروه ارزیابي و تشخیص صالحیت شرکتهای دانشبنیان و
نظارت بر اجرا تایید شدند ،به شرح زیر ميباشند:
نام کارگزاری

نام مدیر عامل/رییس

استان

نام سرارزیاب (ها)

نام ارزیاب مالی

شماره تماس

پارک علم و فناوری استان کرمان

جناب آقای دکتر قوام

کرمان

رضا زارع پور

سارا حری

137-38887311

محمد ساجدی

مسعود میرزایي فرد

174-38737272

سید مهدی مظلوم زاده

علیرضا کامیارفر

171-37113333

پارک علم و فناوری استان
خراسان جنوبي
پارک علم و فناوری استان
خراسان رضوی

جناب آقای دکتر دوستي
جناب آقای دکتر علم الهدی

خراسان
جنوبي
خراسان
رضوی

سعید ورشاویان

پارک علم و فناوری استان همدان

جناب آقای دکتر کزازی

همدان

مجتبي فرهانچي

پارک علم و فناوری استان سمنان

جناب آقای دکتر جاللي

سمنان

فرشته ساعدی

خلیل راحتي

سید حمزه حسني

سیدعلي سیدمرتضي

سید علیرضا طباطبایي

حامد سمیر کرم

کامران وفایي

محمد گودرزی

181-22177472

مصطفي ملکي

جاسم قطراني

181-22134372

سمیه شاه حسیني

123-31131

شرکت راهبر سیستم دانش

شرکت توسعه بنای هوم
شرکت پیشبران خدمات فناوری
یاسان

جناب آقای مهندس
طباطبایي
جناب آقای
مهندس اتفاق
جناب آقای مهندس آزادی

تهران

تهران

کرمانشاه

محسن آزادی
زینب پورطهماسبي

علي شیرواني

121-32381419
183-38311892
181-77721121

شرکت مدیریت دانش محور
پروژه های اقتصادی اندیشه پویا

جناب آقای مهندس ولي پور

محمود ولي پور

تهران

سمیه واثقي

181-22377312

(مدپا)
منصوره کاظمي

شرکت ارزیابان فناوری ظهور
امیرکبیر

جناب آقای
مهندس سلیمي

سعید سلیمي
مصطفي عرب

تهران

یاسر شادان

بیدختي
آزاده زرودی
فاطمه علي بخشي
مجتبي باقری
مصطفي عاطفت
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نام کارگزاری

نام مدیر عامل/رییس

استان

جناب آقای مهندس حقیقي

قزوین

نام سرارزیاب (ها)

نام ارزیاب مالی

شماره تماس

محبوبه پورقلمبر
ابوذر امیدی
شرکت مشاوران نیك پندار
شریف

مجید حقیقي

رضا براری

جواد آراستي

مهدی صفاری

182-33471711

اسماعیل فدایي
کیهان فالح
سامان یاری
سید علي سادات حیات شاهي

شرکت کارآفریني و فناوری ایران

جناب آقای مهندس سادات

(کفا)

حیات شاهي

شرکت مهندسي مواد آرای آویسا

جناب آقای مهندس منتظری

تهران

شرکت بوم رنگ هم آرا

جناب آقای مهندس متقیان

تهران

شرکت آتیه پردازان ظهور شریف

جناب آقای مهندس قانعي

تهران

جناب آقای مهندس

خراسان

صادقپور

رضوی

سید حمیدرضا ایزدپناه

تهران

محمدرضا کشاورزی
مهدی آریاني

حمیدرضا کشاورز
محمدیان
مسعود حیدری
سیروس قلي پور

181-44777287

اصغر حیراني
رضا شعباني

علي برادران گوراني
پریسا امیني شریفي

حسین احمد آبادی

181-44934871

مریم مهرابي
مجتبي عبادتي

181-22379728

فاطمه علي بخشي

181-22734874

علي اصغر صادق پور

علي رضا کامیارفر

171-14149113

جناب آقای مهندس سروی

یزد

سید مسعود سروی

وحیده زائرالحسیني

جناب آقای مهندس صفری

تهران

عبداله غالم ابوالفضل

علیرضا باقری

سرکار خانم مهندس دانش

اصفهان

اعظم دانش

مصطفي دانش

احسان حیدری

مریم زمان وزیری

جناب آقای مهندس ارجمند

فارس

میالد دوست فاطمه

روح اهلل نوذری

111-38319119

سرکار خانم مهندس پورمند

فارس

محمدمهدی رجا

وحید جعفریان

111-37341111

خوزستان

مهران آقاخاني زیالبي

لیال زراسوندی

141-33332337

صندوق پژوهش و فناوری کریمه

جناب آقای مهندس باباخان

قم

سید روح اهلل فاطمي

محمدمهدی وفاجو

38214371 - 187

مهندسین مشاور رسا

جناب آقای مهندس نوبهار

مازندران

الیاس عطایي نژاد

آقای جانباز

111-33391118

موسسه راهبردی بشری پژوه شرق
شرکت درایت ورزان نوین کویر
یزد
مؤسسه رده بندی ایمني صنعت
ایرانیان
شرکت سنجش و دانش آیریك
شرکت توسعه سنجش فناوران
سلمان
شرکت فني مهندسي اطالع افزار
آویژه
شرکت پویا پژوه اکسین

جناب آقای مهندس
زراسوندی

میثم شیخلر
علي اکبر احمدی
موسيالرضا ابوچناری
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نام کارگزاری
شرکت بهبود دانش سینا
نوین پژوهان دانش راستین

نام مدیر عامل/رییس
جناب آقای مهندس سلیمان
شرفي
جناب آقای مهندس
درخشان

موسسه پژوهش و فناوری رها

جناب آقای مهندس اصیل

داده پردازان بهینه امید خلیج فارس

جناب آقای مهندس مزارعي

هفت صنعت پاشا
مهندسین مشاور وسایط نقلیه
(خودرو) ایران

جناب آقای مهندس
محمودی ساعتي
جناب آقای مهندس راشدی

استان

نام سرارزیاب (ها)

نام ارزیاب مالی

شماره تماس

همدان

محمدرضا سلیمان شرفي

جواد اسدی

32877114 - 121

تهران

پیمان درخشان

رویا قرباني

عاطفه اصیل

هانیه اصیل

33341118 - 171

بوشهر

حسن مزارعي

مصیب بهیان نژاد

111-33377338

تهران

شیدا محمدی

ناهید باورساد

84711271-79

تهران

محمد معصومي

تهمینه ناصری

181-222117797

آذربایجان
شرقي

7717811977132237

صندوق غیر دولتي پژوهش و
فناوری پارک علم و فناوری استان

جناب آقای مهندس آقایان

حکیمه لطفي

سمنان

محمد مودی

183-38311311

سمنان
شرکت کیفیت سازان سبز

جناب آقای مهندس حسیني

گلستان

سیده حانیه حسیني

نفیسه حزیني

111-38878819

شرکت پاالیش ساخت

جناب آقای طاهری

مرکزی

محمد صادق جوکار

سمیرا باقری

124-38877179

تذکرات الزم:

 .1شرکت های متقاضي استفاده از مزایای قانون ،الزم است پیش از اجازه دادن به شرکتها جهت بازدید،
مجاز بودن شرکت و شخص ارزیاب معرفيشده را در این صفحه مشاهده نمایند.
 .8شرکتها و افراد مذکور از تاریخ  17شهریور  97به مدت یك سال مجاز به ارزیابي شرکتهای
متقاضي هستند.
 .3بر اساس ارزیابي دبیرخانه کارگروه ،ممکن است برخي افراد و شرکتها به جدول فوق اضافه یا کم
شوند.
 .7با توجه به پویایي سبد کارگزاران ارزیابي دانشبنیان ،دبیرخانه به طور مستمر فهرست فوق را روزآمد
ميکند.
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ساری حمايتاه از ش كرتاهي دانشبنيان
 -1حمايت از صادارت و تبادل فناوري ش كرتاهي دانشبنيان
تخ
ص
ص
 -2تسهيالت نظام وظیفه ي رباي افراد فعال رد ش كرتاهي
دانشبنيان
 -3خدمات شبکه آزمااگشیهي فناوري اهي راهبردي
 -4كاهش آورده نقدي رد واگذا ري زمين شهرکاهي صنعتي

 -5امتياز اضاهف پخش تشویقي (تخفیف) آگهياهي صدا وسیما رباي
ش كرتاهي دانشبنيان

حمایت از صادرات و تبادل فناوري شرکتهاي دانشبنيان

حمایت از صادرات شرکتهای دانشبنیان

کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری با هدف توسعه بازار صادراتي محصوالت شرکتهای دانشبنیان و
گسترش همکاریهای بینالمللي آنها در سال  1393توسط معاونت علمي و فناوری ریاست جمهوری راهاندازی و
مورد بهرهبرداری قرار گرفت .معاونت علمي و فناوری ریاست جمهوری به منظور ایجاد و خلق ثروت برای
جامعه از طریق صادرات محصوالت با فناوری باال ،اقدام به حمایت از خدمات این کریدور نموده و این امکان را
فراهم نموده است تا صادرات شرکتها از طریق اینگونه خدمات تسریع یابد.
در واقع کریدور نظیر یك مجموعه برای حل مشکالت صادرات محصوالت دانشبنیان ایجاد و طراحي شده
است تا بتواند شرکتهای دانشبنیان را در مسیر صادرات قرار دهد .خدمات توسعه صادرات از طریق
شرکتهای خدماتي متخصص هر حوزه (کارگزاران خدمات توسعه صادرات و تبادل فناوری) صورت ميگیرد.
همچنین در توافق بعمل آمده با معاونت علمي و فناوری ریاست جمهوری ،بخش عمده هزینههای ارایه این
خدمات نیز از طریق منابع معاونت حمایت خواهد شد .میزان حمایتها و فهرستي از خدمات قابل ارایه توسط
کریدور صادرات به شرح جدول زیر است:
ردیف
1

عنوان خدمات

ریز خدمات

ارزیابي آمادگي

ارزیابي مقدماتي و تفصیلي میزان آمادگي شرکت برای

صادرات

ورود به بازار بین المللي

میزان حمایت

سقف حمایت

 111درصد

رایگان

مشاوره بازرگاني و صادرات ،عقد قراردادهای
8

مشاوره صادراتي

بینالملل ،نقل و انتقاالت ارزی ،حمل و نقل بینالمللي،

رایگان

طراحي صنعتي ،رصد بازار ،اخذ استانداردها و مجوزها
آموزشهای
3

بازرگاني و
صادرات

7

تهیه اقالم تبلیغاتي

 81ساعت در سال برای هر
شرکت

آموزش بازرگاني و صادرات ،بازاریابي بینالملل ،نقل و

 81میلیون ریال در سال

انتقاالت مالي بینالملل ،تدوین قراردادهای بینالملل،

(داخل کشور)

طراحي صنعتي ،استانداردها و مجوزها ،حضور موثر در

 11درصد

نمایشگاههای بین المللي

 71میلیون ریال در سال
(خارج کشور)

طراحي و چاپ کاتالوگ ،بروشور و  CDتبلیغاتي و
وب سایت
119

 11درصد

 111میلیون ریال

حمایت از صادرات و تبادل فناوري شرکتهاي دانشبنيان

 31میلیون ریال (داخلي)

تبلیغات در وبسایتهای B8B
7

طراحي صنعتي و
بستهبندی صادراتي

 11میلیون ریال (خارجي)

مشاورهطراحي و ساخت ،طراحي محصول ،بسته بندی،

 21درصد

قالبسازی و ساخت نمونه

تسهیالت

انواع گواهینامههای سیستمي و مدیریتي،GMP :
اخذ گواهینامهها و
4

) ISO(sو ...

مجوزهای بینالمللي انواع گواهینامههای محصول GOST ،CE،CoC :و
...
تهیه گزارشهای

1

تحقیقات بازار و
تدوین طرح کسب
و کار صادراتي
حضور انفرادی در

2

نمایشگاههای
خارجي

9

اعزام و پذیرش
هیاتهای تجاری

 1111میلیون ریال

 71درصد
 1111میلیون ریال
 11درصد

پیشنهاد بازارهای هدف و روشهای نفوذ ،پیش نیازهای
مجوز و استانداردهای محصول ،آنالیز رقبا و بخش بندی
بازار ،الگوی خرید مصرف کنندگان ،استراتژی
بازاریابي ،استراتژی قیمتگذاری ،تحوالت منطقهای و

 111درصد
تسهیالت

 1111میلیون ریال

جهاني ،استراتژی توسعه برند)
حضور در نمایشگاههای معتبر خارجي مورد تایید
کریدور صادرات به صورت غرفهدار
رصد فناوری در نمایشگاه و بازدید از پارکهای
فناوری

 11درصد

 21درصد

 711میلیون ریال
 71میلیون ریال برای هر
نفر (حداکثر  8نفر)

حضور در پاویون
11

ایران در
نمایشگاههای

حضور شرکتهای منتخب هر حوزه در پاویونهای
مرتبط در نمایشگاههای تخصصي

 11درصد

بدون سقف

خارجي
11
18

13

17
17

ثبت عالمت تجاری
ارسال موقتي نمونه
محصول

ثبت عالمت تجاری در کشورهای خارجي ،بر اساس
طبقهبندیهای مختلف بر اساس معاهدات بینالمللي
ارسال نمونه کاال برای حضور در نمایشگاهاهي دائمي
در خارج از کشور

صادرات از طریق

بهرهگیری از شرکتهای مدیریت صادرات و بازرگانان

واسطه های

ایراني و خارجي جهت انجام بازاریابي و فروش

صادراتي

محصوالت در سطح بین الملل

جذب نیرو

بکارگیری نیروهای متخصص و با تجربه در حوزه

بازرگاني تخصصي
مشاوره قراردادهای
تبادل فناوری

تجارت بینالملل
مذاکرات قراردادها و مشاوره های حقوقي
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 11درصد
 %71تسهیالت

 7درصد

 71درصد
 111درصد

 711میلیون ریال برای هر
کشور (حداکثر  3کشور)
 1111میلیون ریال

 87111دالر
 31میلیون ریال در ماه
(برای یك سال)
 111میلیون ریال

حمایت از صادرات و تبادل فناوري شرکتهاي دانشبنيان

14

خدمات تخصصي
تبادل فناوری

تطابق و جذب فناوری ،تأمین مالي انتقال فناوری،
ارزشگذاری فناری ،منبع یابي فناوری و رصد فناوری

 11درصد

 311میلیون ریال

نحوه دریافت خدمات از کریدور صادرات

ارایه خدمات و حمایتها بر اساس آییننامه حمایتي تصویب و ابالغ شده از سوی معاونت علمي و فناوری بوده
و داشتن "تاییدیه دانشبنیان" یکي از شرایط الزم برای حمایت از شرکتهای متقاضي بوده و در ادامه
ارزیابيهای تکمیلي توسط کریدور پیش از ارایه خدمت صورت ميگیرد .برای دریافت آییننامه و
دستورالعملهای اجرایي و نیز یافتن روال دریافت خدمات ،به وبسایت کریدور مراجعه نمایید .فرآیند دریافت
خدمات به شرح زیر است:
ورود به پرتال و تکميل
اطالعات شرکت

اختصاص نام کاربري و کلمه
عبور ورود اطالعات

ارسال نامه درخواست
رسمي به کريدور

درخواست خدمات از طريق
پرتال  /مکاتبه با کريدور

ارزيابي شرکت جهت
دريافت خدمات

ارجاع به کارگزاران  /ارايه
خدمت در صورت تاييد

برای دریافت اطالعات بیشتر به سایت کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری به
آدرس www.tesc.irمراجعه و یا از طریق شماره تلفنهای  635۱3553الی  635۱355۸تماس حاصل
فرمایید.
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بسمهتعالي
تسهیالت نظام وظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکتهای دانش بنیان
(دانشآموختگانبرترِ فنّاور)
بنیاد ملّي نخبگان به منظور پشتیباني از فعالیتهای تخصصي دانشآموختگان برترِدانشگاهي که به فعالیتهای فنّاورانـه در
شرکتهای دانشبنیان اشتغال دارند ،تسهیالت نظاموظیفة تخصصي را در نظر گرفته است.
شرایط اعطای تسهیالت نظام وظیفة تخصصـیبه افراد فعال در شرکتهای دانشبنیان(دانشآموختگانبرترِ

فنّاور)به شرح زیر است:
 -1متقاضي باید دانشآموختة دورة کارشناسي ،کارشناسيارشد یا دکتـری تخصصـي از یکـي از مراکزآموزشـي عـالي،
پژوهش و فنّاوری داخل یا خارج ازکشور باشد که صحت مـدارک صـادرة آن بـه تأییـد وزارت علـوم ،تحقیقـات و
فنّاوری؛ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي؛ یا شورای عالي انقالب فرهنگي رسیده باشد.
 -8از زمان دانشآموختگي متقاضي بیش از سه سال (برای دانشآموختگان دانشگاههای داخل کشـور) و بـیش از شـش
سال (برای دانشآموختگان دانشگاههای خارج از کشور) نگذشته باشد.
یادآوری : 5دانشجویان دورة دکتری تخصصي مراکزآموزشـي عـالي ،پـژوهش و فنّـاوری داخـل کـه از پیشـنهاد رسـالة
دکتری خود با موفقیت دفاع کردهاند،نیز در صورت موافقت استاد راهنما و تأیید دانشگاه محل تحصـیل خـود
ميتوانند از این تسهیالت بهرهمند شوند.
یادآوری  :2متقاضي دانشآموخته دوره کارشناسي باید عضو مؤسسان شـرکت دانـشبنیـان (عضـو اولـین دورة هیئـت
مدیرة شرکت) یا مدیرعامل فعلي آن باشد و همچنان در شرکت فعالیت تمام وقت داشته باشد.
 -3شرط الزم:متقاضیان برای نام نویسي در سامانه باید شرایط زیر را داشته باشند:
الف .دانشآموخته باید در یکي از شرکتهای دانشبنیانِ مورد تأیید معاونت علمي و فنّاوری به مدت دسـت کـم شـش
ماه (بر اساس فهرست بیمة شرکت) به طور تماموقت به فعالیت مشغول بوده باشد .فهرست شـرکتهـای مـورد تأییـد
در صفحة اول سامانة  www.daneshbonyan.irقرار دارد.
ب .میــانگین کــلِ دورة کارشناســيِ متقاضــیان بایــد بــیش از  17و میــانگین کــلِ دورة تحصــیالت تکمیلــي آنــان
(کارشناسيارشد و دکتری تخصصي) بیش از  17باشد.
-4شرط کافی :متقاضـي بایـد حـائز بیشـترین امتیـاز از فعالیـتهـای نخبگـاني (شـامل فعالیـتهـای فنّاورانـه ،پژوهشـي و
آموزشي) بر اساس معیارهای بنیاد در میان متقاضیان باشد.
 -7مهمترین مصادیق فعالیتهای نخبگاني به شرح زیر است:
الف .موفقیتهای علمي در دانشگاه (آموزشي ،پژوهشي ،فنّاورانه و )...
ب .کسب جایزههای تحصیلي بنیاد
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ج  .برگزیده شدن در جشنوارههای علمي،پژوهشي ،فنّاورانة مورد تأیید بنیاد
د .برگزیده شدن در جشنوارههای معتبر ادبي و هنری یا فعالیتهای قرآني مورد تأیید بنیاد
ه .اشتغال در شرکتهای دانشبنیان (عضو هیئت مدیره ،مدیرعامل و فعالیت تمام وقت در شرکت دانشبنیان)
 -4شرکت دانشبنیان بایـد دارای اظهارنامـة مالیـاتي باشـد و کاالهـا و خـدمات دانـشبنیـان خـود را بـر اسـاس
اطالعات اظهارنامة مالیاتي به فروش رسانده باشد.
 -1هر یك از شرکتهای دانشبنیان ميتواند یك نفر و به ازای هر پنج میلیارد ریال فـروش سـاالنه (بـر اسـاس
ل تمـام وقـت در شـرکت (بـر اسـاس فهرسـت
اظهارنامة مالیاتي) یا به ازای هر ده نفر نیروی کارشناسي شـاغ ِ
بیمه) ،یك نفر دیگر را معرفي کند .سهمیة مذکور تا سقف ده نفـر بـرای هـر شـرکت در سـال ،بـرای مـدت
یکسال تعیین ميشود و صرفاً برای همان سال قابل استفاده است.
 -2الزم است متقاضیان معرفي نامة شرکت متبوع خـود را براسـاس الگـوی مـذکور در سـامانة ثریـا()soraya.bmn.ir

تهیه و بارگذاری کنند.
 -9هیچ نیازی به مراجعه حضوری فرد یا ارایه تقاضای مکتوب به بنیاد ملّي نخبگـان /معاونـت علمـي و فنـاوری نیسـت و
فرد متقاضي باید اطالعات خود و شرکت متبوع خود را در سـامانة soraya.bmn.irثبـت و بـهصـورت الکترونیکـي
مراحل آن را پیگیری کند .پیامهای الزم درباره وضعیت تقاضـا (نقـص مـدارک و تأییـد ویـا عـدم تأییـد) در همـین
سامانه قابل مشاهده است.
 -11باتوجه به اینکه امتیازهای دانشآموختگان به کمك نرم افزار تخصصي محاسبه ميشود الزم است:
 .1-11همة اطالعات به طور کامـل در سـامانه()soraya.bmn.irبارگـذاری شـود .بـدیهي اسـت تـا تکمیـل نهـایي
اطالعات ،فرایند بررسي آغاز نميشود.
 .8-11زمان بررسي پرونده (از زمان تکمیل نهایي پرونده) در سامانه  77روز است و صـرفاً پـس از پایـان ایـن زمـان،
امکان پاسخگویي وجود خواهد داشت.
یادآوری مهم :چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضـی اطالعـاتی خـالف واقـع را بارگـذاری
کرده است ،متقاضی نهفقط از این درخواست بلکه از تمامی تسهیالت بنیاد محروم مـیشـود و
عدم صداقت وی به دستگاههای ذیربط اعالم و به لحاظ حقوقی موضوع پیگیری میشود.

 -11چنانچه با درخواست متقاضي موافقت نشود ،متقاضي مجاز است با ارتقای فعالیتهای نخبگاني خود صرفاً یك بـار
دیگر درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند.
 -52از ابتدای مهرماه سال  ،5334تمامی ارتباطات بنیاد با مخاطبان برای اسـتفاده از تسـهیالت نظـام وظیفـه،
صرفاد از طریق شبکه (و به شکل غیرحضـوری) انجـام خواهـد پـذیرفت .از ایـن رو چنانچـه متقاضـیان
پرسش /درخواستی دربـار ایـن موضـوع داشـته باشـند بایـد بـا مراجعـه بـه بخـش «پاسـخگویی بـه
درخواستهای شما» در وبگاه بنیاد (به نشانی ،)www.bmn.ir :درخواست خود را ارسال کنند تـا مـورد
بررسی قرار گیرد.
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خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوریهاي راهبردي

تخفیف  1۱درصدی شرکتهای دانشبنیان از خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی
یکي از اهداف فعالیت شبکه آزمایشگاهي ،تسهیل در دسترسي پژوهشگران و صنایع به خدمات آزمایشگاهي
است .در همین راستا ،شبکه سامانهی ارایه طرحهای ویژهی تخفیف در خدمات آزمایشگاهي به شرکتهای
دانشبنیان را از طریق پایگاه اینترنتی خود راهاندازی نمودهاست .شرکتهای دانشبنیان با ورود به این
سامانه ميتوانند پس از ثبت نام از تخفیف  71درصدی تا سقف  81میلیون ریال در سال استفاده نمایند.
فرایند استفاده از طرحهای تخفیف خدمات آزمایشگاهی شبکه

مراحل کلي استفاده از یك طرح تخفیف در سامانه اینترنتي شبکه به شرح زیر مي باشد.
 -1ثبت نام در سامانه شبکه آزمایشگاهي فناوری راهبردی)(www.Labsnet.ir
 -8انتخاب طرح
 -3تایید شرایط
 -7ثبت اعتبار

شرکتهای دانش بنیان برای برخورداری از طرحهای حمایتي شبکه ،باید در سامانه شبکه ثبتنام کند و عضو
باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهي گردد.

)(www.Labsnet.ir
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امتياز اضافه پخش تشویقی (تخفيف) آگهیهاي صداوسيما براي شرکتهاي دانشبنيان

بسمه تعالی

امتیاز اضافه پخش تشویقی (تخفیف) آگهیهای صداوسیما برای شرکتهای دانشبنیان
بر اساس پیگیریهای معاونت علمي و فناوری رئیس جمهور و با همکاری صدا و سیمای جمهوری اسالمي ایران،
اضافه پخش تشویقي آگهيهای صداوسیما برای تبلیغات صرفاً کاالها و خدمات دانشبنیان اجرایي ميشود.
بر اساس ضوابط ابالغي سازمان صدا و سیما ،شرکتهای دانشبنیان برای تبلیغات در رسانههای زیر مشمول استفاده
از اضافه پخش تشویقي (تخفیف) ميشوند:
 -1رادیو و تلویزیون سراسری
 -8رادیو و تلویزیون شبکه های استاني
 -3شبکه های برون مرزی
 -7برنامههای مشارکتي
 -7روزنامه جام جم
بر اساس ماده  2ضوابط ابالغي سال  ، 97محصوالت دانشبنیان با معرفي معاونت علمي و فناوری رئیس جمهور ،از
( )21درصد اضافه پخش تشویقي برخوردار ميشوند:

همچنین بر اساس ماده ( )11ضوابط ابالغي سال  ،97صاحبان کاالها و خدمات دانش بنیان در حوزه کاهش مصرف
انرژی با معرفي معاونت علمي و فناوری رئیس جمهور از ( )31درصد اضافه پخش تشویقي (تخفیف) برخوردار
هستند.
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شرکتها و موسسات دانشبنیان کشور با پر کردن فرم تقاضای استفاده از مزایای اضافه پخش و ارسال آن به امور
شرکتهای دانشبنیان معاونت علمي و فناوری رئیس جمهور ،ميتوانند از این مزایا استفاده کنند.
پس از بررسي پرونده شرکت متقاضي ،از سوی امور شرکتهای دانشبنیان معاونت علمي و فناوری رئیس جمهور
نامه تاییدیه به اداره کل بازرگاني صدا و سیمای جمهوری اسالمي ارسال ميشود.
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فرآيند ثبتانم ش كرت و
سواالت متدا ول

اسناد مورد نياز ارزیابی

بسمه تعالي
اسناد مورد نیاز ارزیابی
دسته بندی اسناد

اسناد حقوقي
اسناد مربوط به
نیروی انساني
اسناد مالي و
حسابداری
اسناد مربوط به

نوع مدر

 تصویر آگهي تاسیس شرکت در روزنامه رسمي
 و سایر اسناد حقوقي بسته به درخواست کارگزار ارزیابي
 آخرین لیست بیمه
 قراردادهای مربوط به نیروی انساني
 خالصه وضعیت دستمزد/حقوق و مزایای کل شرکت
 قراردادها ،فاکتورها و سایر اسناد مالي مربوط به فروش کاال/خدمات شرکت
 اظهارنامه مالیاتي شرکت (برای شرکتهای نوپا اختیاری است)
 تاییدیه ها ،استانداردهای و رضایت نامه های کارفرما برای کاال/خدمات

کاال/خدمات
 سایر اسنادی که بسته به نیاز کارگزار از شرکت تقاضا ميشود یا شرکت جهت ارزیابي بهتر،
سایر اسناد

ارایه ميکند مانند ثبت اختراع یا مجوزها ،یا قراردادهای همکاری که شرکت با شرکتهای
دیگر یا مراکز علمي دارد.
 رزومه یا کاتالوگ شرکت و محصوالت(اختیاری) و نمودار سازماني(اختیاری)
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فرآیند ثبت نام شرکت

فرآیند ثبت نام شرکت به شرح زیر می باشد:
 -5ورود به سامانه ثبت نام:
شرکتهای متقاضي بایستي ابتدا از قسمت "ورود به سامانه ثبت نام" وارد سامانه ثبت نام شوند.

 -2ثبت نام اولیه شرکت:

شرکتهایي که برای اولین بار وارد سامانه ارزیابي و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان ميشوند الزم
است با انتخاب گزینه " ثبت نام" و سپس تایید تعهدات و آگاهي های الزم بایستي نام شرکت ،شناسه ملي و
همچنین پست الکترونیك شرکت فرآیند ثبت نام را تکمیل نموده تا لینك فعالسازی سامانه به پست الکترونیك
وارد شده ارسال گردد.

شرکت متقاضي پس از تایید لینك فعال سازی مي تواند از طریق شناسه ملي و رمز انتخابي وارد سامانه شده و به
ترتیب زیر اطالعات خود را وارد نماید.
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 -3شروع ثبت اطالعات شرکت :
متقاضي الزم است جهت ثبت اطالعات شرکت ابتدا از نوار ابزار باال فیلد " ثبت اطالعات " و سپس " ثبت
اطالعات شرکت " را انتخاب نماید.

 -4تکمیل اطالعات :
متقاضي الزم است در هفت بخش  :مشخصات کلي -هیئت مدیره -سهامداران  -مجوزها  ،استانداردها  -منابع
انساني موجود-کاال و خدمات -اطالعات مالي که فیلدهای هر قسمت در سمت راست صفحه نمایش داده شده
است ،را تکمیل نماید.
الزم به ذکر است در تمامي قسمتهای فرآیند تکمیل اطالعات ،شرکت ،پس از ثبت اطالعات بایستي به روی
دکمه "ذخیره" که در انتهای صفحه قرار گرفته است کلیك نماید .در غیر اینصورت اطالعات تکمیل شده
ذخیره نخواهد شد.

 -1کاال و خدمات دانش بنیان :
شرکتهای متقاضي با توجه به تعاریف ارائه شده در آییننامه ارزیابي و تشخیص صالحیت شرکتها و
موسسات دانشبنیان در رابطه با کاال و خدماتي که مبتني بر فناوریهای برتر و با ارزش افزوه فراوان بوده و به
تصویب کارگروه در فهرست حوزههای کاالها و خدمات دانشبنیان رسیده است و همچنین فعالیت تحقیق و
191
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توسعه و یا خدمات طراحي مهندسي شرکت ،مرتبط با «فهرست کاالهای دانشبنیان» مصوب کارگروه جهت
درج کاال و یا خدمت دانش بنیان خود مي توانند از فیلد "درج" در نوار ابزار نشان داده شده اقدام نمایند.

 -6ارسال درخواست بررسی دانش بنیان :
شرکت بعد از تکمیل اطالعات خود و بارگذاری اسناد مربوط بایستي به قسمت ارسال درخواست دانش بنیان
مراجعه نماید و به روی درخواست نهایي کلیك نماید .در صورت تایید ارسال درخواست ،رسید پذیرش به شما
ارائه خواهد شد.
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کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات
دانشبنیان و نظارت بر اجرا

فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان

(ویرایش سوم)
اسفند 3149

بسمهتعالی

مقدمه
یکی از معیارهایی که در فرایند ارزیابی و شناسایی شرکتهای دانشبنیان موردتوجه قرار میگیرد ،بررسیی
دانشبنیان بودن کاالها و خدمات ارائهشده توسط آن شرکتها است .برای این منظور از سال  3113کیه فراینید
اجرای قانون با جدیت دنبال شد ،فهرستی از مصادیق کاالها و خدمات دانشبنیان تهیه و مبنای عمل قرار گرفت.
برای تهیه این فهرست ،منیاب متتفییی موردتوجیه و بررسیی قیرار گرفتنید .یکیی از ایین منیاب  ،تیربییات و
دستهبندیها و فهرستهای مشابه خارجی بود که در طول سالهای متتفف و توسط صاحبنظران ،کشیورها ییا
سازمانهای بینالمففی تهیه و ارائهشده بود .از آن جمفه میتوان به دستهبندیهای برخی مراکز انتقال تکنولیویی
3

1

در دنیا مانند  APCIT ،Yet2و  ، RTTNچارچوب پیشنهادی سازمان جهیانی مالکییت فکیری  ،و برخیی
دیگر از مطالعات بینالمففی ازجمفه تحقیقات سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه و دستهبندی آمار سازمان
مفل اشاره نمود .فهرست کاالهای مشمول تحریمهای اتحادیه اروپا و شورای امنیت سیازمان مفیل نییز از اسیناد
مهمی بود که در همین زمینه موردتوجه قرار گرفته است .
در ادامه این فرایند ،فناوریها ،صنای و کاالهای معرفیشده در اسناد مفی مرتبط نظیر موارد زیر نییز بررسیی
شد:
 اولویتهای فناوری «نقشه جام عفمی کشور» فهرست صنای نوین برای استقرار در شعاع تهران (جهت اجرای مصوبه هیئتوزیران مورخ )11/ /311. Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology
)2. The Russian Technology Transfer Network (RTTN
3. WIPO
4. Hatzichronoglou, T. (1997), “Revision of the High-Technology Sector and Product
Classification”, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, OECD
Publishing.
5. UN (United Nations) (2011). UN Commodity Trade Statistics (Comtrade) database.

.همچنین در حوزههای «بتشی» مرتبط با هر یک از فناوریها نیز برخی اسناد معتبر خارجی ،حسب مورد ،بررسی شیده
است .به عنوان مثال میتوان به دستهبندی کاالهای فوتونیک توسط انیمن بینالمففی فوتونیک اشاره نمود.

ب

 «سیاستها و اولویتهای پژوهش و فناوری کشور» تهیهشده توسط دبیرخانه شورای عالی عفوم ،تحقیقاتو فناوری – سال 3113
 «طرح آمایش صنعتی و معدنی» ،بتش فناوریهیای پیشیرفته ،تهییهشیده توسیط وزارت صینعت ،معیدن وتیارت
 دستهبندی سازمان گسترش و نوسازی صنای در خصوص صنای پیشرفتهعالوه بر دستهبندیهای فوقالذکر ،برخی تیربیات داخفی مرتبط ،بهویژه تیربیات مربیو بیه حماییتهیای
قبفی از شرکتهای دانشبنیان و طرحهای برگزیده کشور در جشنوارههای مفی نیز موردبررسی قرار گرفت.
اما بهمنظور تهیه فهرست مناسبی که عالوه بر لحاظ نمودن تحوالت اخییر فنیاوری در سیط جهیانی و سیایر
اسناد و تیرب یات مفی ،تناسب الزم با آخرین اقتضیائات بیومی و مفیی را نییز داشیته باشید ،شیبکه گسیتردهای از
صاحبنظران تشکیل و نظرات ایشان اخذ شد .ترکیب صاحبنظران مورد مشاوره بیهگونیهای انتتیاب شید کیه
حتی المقدور در هر یک از حوزههای فناوری یا صینعتی ،متتصصیانی از  )3دانشیگاههیا و مراکیز پژوهشیی) ،
صنای و تشکلهای بتش خصوصی ،و  )1دستگاههای دولتی متولی و مرتبط با آن حوزه ،حضور داشیته باشیند.
در این مرحفه ،ویژگیها و معیارهای زیر (که طی جفسات کارشناسیی اسیتتراش شید) بیرای گیزینش کاالهیای
دانشبنیان موردتوجه قرار گرفت:
 نیاز به فعالیتهای تحقیق و توسعه متمرکز و برنامهریزیشده توسط گروههای متتصص اهمیت راهبردی و حیاتی برای کشور وابستگی به خارش در کنار دشواریهای ناشی از تحریم و ارزبری باال نوآوری در سط مفی و شکل نگرفتن بازار عرضه (و بعضاً تقاضا) در کشور در آن محصول دارای ارزشافزوده باالکسب نظرات از افراد در هر یک از حوزههیا ،بیهصیورت مکیرر و طیی فراینیدهای رفیت و برگشیتی انییام
پذیرفت و در هر مرحفه نظرات هر یک از صاحبنظران ،توسط سایر مشیاوران آن حیوزه بیازنگری و تکمییل و
نهایتاً به جم بندی نهایی رسید .جم بندی نهایی در دو مرحفه به اطالع کفییه دسیتگاههیای حیاکمیتی میرتبط بیا
صنعت و بتشهای تولیدی کشور و تعدادی از صاحبنظران حوزههای سیاستگذاری و فناوری نییز رسییده و
نظرات ایشان نیز اخذ شد .بهاینترتیب فهرست اولیه ،متناسب با آخرین تحوالت و راهبردهای صنعتی و فنیاوری
کشور ،مورد بازنگری جدی و عمیق قرار گرفت.
درمیموع و بهمنظور تهیه فهرست محصوالت دانشبنیان ،بیش از  3 1تن از صاحبنظران و متتصصان فعال

ت

در وزارتتانیههییا و سییازمانهیای دولتییی ،سییتادهای فنییاوریهیای راهبییردی ،انیمیینهیا و اتحادیییههییای صیینیی،
پژوهشگاهها و مراکز پژوهشی ،دانشگاهها و شرکتهای برتر فعال در بتش خصوصی مورد مشورت قرار گرفته
و نهایتاً کاالهای دانشبنیان موردنیاز کشور ذیل  33حوزه اصفی ،معرفی شدند .این حوزهها بر اساس دو رویکرد
زیر مشتص شده است:
 -3حوزههیایی کیه وجیود کاالهیای دانیشبنییان و بیا فنیاوری برتیردرآنهیا وجیه االیب را دارد و متوسیط
فعالیتهای تحقیق و توسعه در آنها بیشتر از سایر حوزههای فنیاوری و صینعتی اسیت .نظیرحیوزههیای فنیاوری
زیسییتی ،فنییاوری نییانو ،فوتونیییک و اپتیییک ،فنییاوری اطالعییات و ارتباطییات ،انییرییهییای تیدییید پییذیر ،دارو،
الکترونیک ،مواد پیشرفته ،ساخت و تولید پیشرفته ،و هوافضا.
 سایر حوزهها و بتشهایی که وجود کاالهای دانشبنیان در آنها افبه ندارد اما رسوخ فناوریهای برتیرو ظهور محصوالت دانشبنیان در آنها مشاهده میشود .نظیر نیت و گیاز ،عمیران و حمیلونقیل ،بیرق ،معیدن،
کشاورزی ،آبوهوا و ....
ویرایش دوم فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان
با توجه به اینکه ویرایش اول فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان در نیمه دوم سال  3113تدوین شده بود ،و
با عنایت به ماهیت متغیر فناوری و تحیوالت زییاد در نیازهیا و اقتضیائات کشیور ،الزم بیود کیه نسیته اول ایین
فهرست مورد تیدیدنظر و تکمیل و اصالح قرار بگیرد .در این مدت بازخوردهای متعددی نیز از سوی ذینیعیان
متتفف قانون ازجمفه شرکتها و متقاضیان ،اعضای هیئتعفمی ،دستگاههیای متتفیف کشیور و ...بیه دبیرخانیه
«کارگروه ارزیابی و تشتیص صالحیت شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا» ارائیه شیده بیود کیه
ضرورت این بازنگری را بیشازپیش نمایان میکرد.
از سوی دیگر رجوع به این فهرست از سوی نهادهای متتفف و بیرای ارائیه جهیتدهییهیا و حماییتهیای
گوناگون ،بهتدریج بر اهمیت آن افزوده و آن را به یک سند مفیی تبیدیل کیرده و دبیرخانیه کیارگروه را بیرای
اصالح و تکامل آن ،مصممتر نمود .لذا تهیه ویرایش دوم این فهرست در دستور کیار دبیرخانیه کیارگروه قیرار
گرفت .در این راستا تیربیات تدوین ویرایش اول و شبکه گسترده صاحبنظران مرتبط ،بیار دیگیر بیه خیدمت
ویرایش دوم فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان درآمد .همچنین تقاضاهایی که در طول بییش از ییک سیال و
نیم از سوی تعداد بیش از 11

شرکت متقاضی که در این مدت ارزیابی گردیده و نظرات آنها برای اصالح و

ث

تکمیل فهرست ارائه شده بود ،بهعنوان یکی دیگر از مناب ورودیهای این فرایند موردتوجه قرار گرفت.
الزم به ذکر است با توجه به وجود اسناد باالدستی ازجمفه «شیوهنامه معیارهای کاال  /خدمات دانشبنیان» در
فرایند بررسی موارد پیشنهادی و تکمیل فهرست به مالحظات اسناد مزبیور توجیه وییژه گردیید تیا بیدین طرییق
جامعیت این سند تا حد ممکن تأمین گردد.
در این مرحفه ،فهرست کاالها و خدمات مربو به  7گروه فناوری و صنعتی که بیشترین مییزان تقاضیا را در
میان شرکت های متقاضی به خود اختصاص داده بودنید ،میورد بیازنگری و تکمییل قیرار گرفیت .ایین دسیتههیا
عبارتاند از:
● زیستفناوری
● تیهیزات پیشرفته ساخت و تولید آزمایشگاهی
● نیت و گاز و پتروشیمی
● فناوری اطالعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای
● برق و الکترونیک و ستتافزارهای رایانهای
● مواد پیشرفته
● داروهای پیشرفته و مهندسی پزشکی
فرآیند گامبهگام ویرایش فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان را اجماالً میتوان به شرح زیر توصیف نمود:
 )3تعیین موضوع موردبحث در هر دسته اصفی فناوری در فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان
) اییاد کارگروههای مربوطه از متتصصان و صاحبنظران صنعتی و دانشگاهی مرتبط و برقیراری تعامیل
الزم با اعضاء.
 )1برگزاری جفسه اولیه معارفه اعضاء گروه؛ تشری موضوع و تبیین دستورالعملهای مربیو بیه کاالهیای
دانشبنیان در کارگروههای تتصصی بهعنوان محور کار
) معرفی و ارتبا با سایر متتصصین و صاحبنظران میرب در موضوعات فنی هرکارگروه توسط اعضا
) تعیین سردبیران فنی برای هر گروه تتصصی بهمنظور جهتدهی و جم بندی مباحث
) تهیه مطالب و پیشینهادهای اولییه بیرای طیرح در هیر کیارگروه تتصصیی و نییز تهییه پییشنیوی هیای
موردبحث در هر جفسه توسط سردبیران فنی و ارائه به اعضا
 )7برگزاری جفسات کارگروههای تتصصی
 )1پیگیری مشاورههای خارش از جفسه و انیام مطالعات و تحقیقات مرتبط بهصورت فشرده
ج

 )1تعیین دستههای اصفی و زیر دستههای مربوطه و مرتیبسیازی چییدمان کاالهیا و خیدمات تأییدشیده در
کارگروههای تتصصی در فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان
 )31جم بندی نهایی
در این مرحفه و در طول انیام فرایند وییرایش فهرسیت ،حیدود

جفسیه بحیث و تبیادلنظیر تتصصیی در

کارگروههای متتفیف برگیزار شید و درآن از نظیرات  1مشیاور و متتصیص فنیی و صیاحبنظیر بیهصیورت
حضوری ،و  31مشاور و متتصص فنی بهصورت میازی یا شیاهی بهره گرفته شد.
درمیموع و در طول انیام ویرایش دوم ،بیش از  3111نیر -ساعت کارکارشناسی برای اصیالح و وییرایش
میاد فهرست انیام شد که بیانگر حیم باالی تالشهای صورت گرفته در این زمینه میباشد.
تالشهای صورت گرفته در این مرحفه ،بهطورکفی پیامدهای زیر را در راسیتای اصیالح و تکمییل فهرسیت
کاالها و خدمات دانشبنیان در پی داشت:
● ورود محصوالت جدید به فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان
● حذف برخی محصوالت قبفی
● اصالح برخی عناوین محصوالت
● بیان تیصیفی و دقیقتر زیر دستههای فناوری و محصوالت
●تنظیم ارتباطات داخفی فهرست (با توجه به پیوستگی برخی حوزههای فناوری و صنعتی با یکدیگر)
ویرایش سوم فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان
با توجه به محدودیتهایی که بیرای بیازبینی تمیامی حیوزه هیای فنیاوری در وییرایش دوم فهرسیت کاالهیا و
خدمات دانشبنیان کشور وجود داشت و نیز ضرورت ویرایش و بهروزرسانی ایین سیند مفیی متناسیب بیا رشید
سری کشور در عرصههای فناوری ،تدوین و ویرایش آن در  7حوزه فناوری دیگر در دست اقدام قرار گرفت.
تالش در این بازنگری معطوف به حوزههای فناوری :
 صنای اذایی
 فناوریهای آب ،خاک و هوا
 فناوریهای دریایی
 فناوریهای کشاورزی
ح

 فناوریهای دامپروری
 گیاهان دارویی و طب سنتی
 فناوریهای نرم و هویتساز و فرهنگی
 فناوری اطالعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای
بود که درمیموع طی  111نیر -ساعت کار کارشناسی در  7جفسه تتصصی با حضور اساتید و خبرگیان
دانشگاه و صنعت و هنر  ،منیر به وییرایش دسیتههیای اصیفی صینای ایذایی ،فنیاوریهیای آب خیاک و هیوا،
فناوریهای دریایی ،فناوریهای کشاورزی ،گیاهان دارویی – تدوین و افزوده شدن فناوریهای دامپیروری بیه
این دسته فناوری -و همچنین تدوین دسته اصفی فناوریهای نرم و هویتساز و فرهنگی گردید.
در این میان دسته اصفی فناوری "اطالعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای" نیز فراخور نیاز در گروههای
کاری میزا مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت.
آن چیزی که در بازنگریهای قبفی فهرست کاالها و خدمات دانیشبنییان کشیور رخ نمیود وحیائز توجیه و
اهمیت ویژهای واق گردید ،حیم گسترده نوآوری در شرکتهای دانیشبنییان کشیور بیود کیه لیزوم توجیه و
برنامهریزی برای حمایت از محصوالت و خدمات یکایک این شرکتها بهعنوان هسته تحول صینعتی کشیور را
میطفبید  ،تا آنیایی که ایین مهیم موجیب شید امکیانی جدیید در سیامانه تعیامفی بیا شیرکتهیای دانیشبنییان
( )daneshbonyan.isti.irبرای تسری و تسهیل ارزیابی کاالها و خدمات پیشنهادی ایین شیرکتهیا ایییاد
گردیده تا این امر عالوه بر تسهیل پاستگویی به تقاضای شرکتهای دانشبنیان موجب تسیری و تسیهیل بیروز
رسانی این سند بهعنوان یکی از بسترهای بانکهای داده و تصمیمیار مدیران فناوری و صنای پیشرفته در کشیور
باشد.
در این ویرایش از فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان کشور بیش از  11دسته و کاال/خدمت دانش بنییان
به این سند افزوده شد و  311مورد ازکاالها و خدمات مورد ویرایش و اصالح قرار گرفت.
همچنین نظر به اهمیت تعریف کاالها و خدمات دانش بنییان در شناسیایی ایین کاالهیا و خیدمات در صینای
کشور ،هم زمان با فرآیند ویرایش سوم فهرست کاالها و خدمات دانیش بنییان کشیور ،تعیاریف ایین کاالهیا و
خدمات توسط تیمهای فنی خبره دانشگاهی و صنعتی کشور مورد بازنگری جدی قیرار گرفیت و در فصیل دوم
آییننامه ارزیابی و تشتیص شرکتها و موسسات دانشبنیان به شرح زیر به تصویب رسید:

خ

- 1شرایط کاالها و خدمات دانشبنیان مورد تایید:
 -1-1سطح فناوری :کاالها و خدمات باید در حوزه فناوریهای باال یا متوسط به باال بوده به این معنا که دانش
فنی طراحی و تولید نمونهی آزمایشگاهی یا صنعتی محصول به دلیل پیچیدگی فنی:
 -3به ستتی قابل کپیبرداری بوده و کسب آن از موان اصفی ورود شرکتهای دیگر به بازار باشد.
 نیازمند تحقیق و توسعه قابل توجه توسط تیم فنی خبره برای کسب آن باشد. -1منیر به اییاد بتش عمده ارزش افزوده محصول ،شده باشد.
تبصره -خدمات جانبی « نصب ،تعمیر و نگهداری تتصصی» مرتبط با کاالها و خدماتی که توسط شرکت
متقاضی ساخته شده و حائز معیارهای بند  3-3باشند؛ همچنین خدمات «دانش فنی ،فناوری و طراحی» بر روی
کاالها و خدمات حائز معیارهای بند  ،3-3بعنوان خدمات دارای معیار این بند ،پذیرفته میشوند.
در اینیا الزم است از کفیه صاحبنظران و همکارانی کیه بیا تیالش هیا و دییدگاههای خیود ،میا را در تیدوین و
تکمیل این فهرست یاری داده اند سپاسگزاری نماییم .امید است با یاری خداوند متعال و استیاده از دییدگاههای
ارزشمند دانشمن دان و فناوران کشور ،تالش های صورت گرفته در فراینید ارزییابی و حماییت از شیرکت هیای
دانش بنیان ،منیر به ارتقاء توانمندی های داخفی و تحقق اهداف اقتصاد دانش بنیان در کشور شود.

اسفند 1931
دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت
شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا

د

دسته
اصلی

حوزههای کاال و خدمات دانشبنیان

صفحه

فناوری زیستی
1

(غذایی ،کشاورزی دامی و گیاهی ،صنعتی محیطزیست ،زیستفناوری مولکولی)

1

2

فناوری نانو (محصوالت و مواد)

5

3

اپتیک و فوتونیک (مواد ،قطعات و سامانهها)

6

4

مواد پیشرفته (پلیمرها ،سرامیکها  ،فلزات ،کامپوزیتها)

9

5

سختافزارهای رایانهای ،برق قدرت ،الکترونیک ،کنترل و مخابرات

14

6

فناوری اطالعات و ارتباطات و نرمافزارهای کامپیوتری

25

7

تجهیزات پیشرفته ساخت ،تولید و آزمایشگاهی

33

8

داروهای پیشرفته

47

9

وسایل ،ملزومات و تجهیزات پزشکی

49

13

هوافضا (پرندهها ،ماهوارهها ،موشکها)

54

11

انرژیهای نو

57

12

تجهیزات و مواد پیشرفته نفت ،گاز و پاالیش و پتروشیمی

63

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها (معدن)

67

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها
(فناوریهای ساختمان و مسکن،راهسازی ،ریلی و دریایی)

68

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها (کشاورزی ،دامپروری و گیاهان دارویی)

71

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها (هوا و اقلیم ،آب ،خاک و فرسایش)

75

13

14

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها (علوم شناختی)

79

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها (محصوالت شیمیایی پیشرفته)

83

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها (صنایع و فناوریهای غذایی)

81

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها
(فناوریهای نرم و هویتساز ،فرهنگی و تجهیزات وابسته)

84

خدمات تجاریسازی

86

ضمیمه



88

کد دسته اصلی

فناوری زیستی

کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم

10

10

غذائی

10

تولید پروتئینهای تکیاخته پیشرفته
بهعنوان مکمل غذائی با استفاده از سویه جداشده

11

10

تولید انواع مکملهای دامی و خوراكی

10

اسیدآمینهها ،مواد رنگی

10

10

تولید كیتهای پیشرفته تشخیص سریع در صنایع غذائی

10

كیت تشخیص تقلبات غذایی

11

10

تولید انواع خمیرمایه با استفاده از سویههای جداشده

10

عصاره مخمر

11

10

تولید اسیدهای آلی با استفاده از صنایع تخمیری

10

اسیدسیتریک ،اسید استیک ،اسیدالكتیک ،اسید پروپیونیک

11

10

تولید نهالها

11

10

تولید محصوالت و فرآوردههای بیوتکنولوژی با استفاده از تکنیکهای كشت سلول و بافت گیاهی

10

تولید گیاهان زراعی و باغی

11

10

تولید بذرها

11

10

تولید ماده مؤثرهی دارویی

11

10

تولید آفتکشهای پیشرفته بیولوژیک با استفاده از سویه جداشده

 10کشاورزی ،دامی و گیاهی



کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

10

تولید كودهای پیشرفته بیولوژیک با استفاده از سویه جداشده

10

تولید ارقام بیولوژیک هیبرید و پربازده و یا مقاوم به تنشهای زیستی و محیطی

فناوریهایزیستی–صفحه1


11
10

كودهای زیستی فسفاته

11

10

كودهای زیستی نیتراته

11

10

كودهای زیستی گوگردی

11

10

برای انواع بیماریها ،خشکی ،شوری و...

11

زیر دسته چهارم

نگهدارندههای زیست فناورانه

کد دسته اصلی

فناوری زیستی

کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم

10

10

کشاورزی،
دامی و
گیاهی

10

ساخت كیتهای پیشرفته بیولوژیک تشخیصی بیماریهای
گیاهی ،دام ،طیور و آبزیان

11

10

تولید حیوانات و گیاهان تراریخت

11

10

تولید زیست حسگرهای پیشرفته كشاورزی

11

10

تولید بیوكامپوست پیشرفته

11

10

تولید ماهیان و سایر موجودات آبزی بهروشهای پیشرفته
بیوفناوری

11

01

كشاورزی مولکولی (مولکوالرفارمینگ) Molecular
Farming

10

00

نژادگیری مولکولی (مولکوالربریدینگ) Molecular
Breeding

10

00

بیوسنتز هورمونهای گیاهی

11

00

بیوسنتز فرمون حشرات

11
10

00

تولید كودهای زیستی به همراه فرموالسیون با كارایی یا
اثربخشی باال

10

تولید مواد زیستی یا بیومتریالها

10
10

10

صنعتی و
محیط
زیست

تولید محصوالت اصالح نژاد شده

مایه تلقیح عنصری كه حاوی تعداد مکفی از یک یا چند ریز سازواره
(میکروارگانیسم) زنده مفید خاكزی كه به نحوی در تأمین عناصر غذایی مورد نیاز
گیاه مؤثر باشد
كودهای میکروبی كه حاوی تعداد مکفی از یک یا چند ریز سازواره (میکروارگانیسم)
زنده مفید خاكزی كه به نحوی در تأمین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه مؤثر باشد
مایه تلقیح بهبود دهنده رشد گیاهان كه حاوی تعداد مکفی از یک یا چند ریز
سازواره (میکروارگانیسم) زنده مفید خاكزی كه به نحوی در تأمین عناصر غذایی
مورد نیاز گیاه مؤثر باشد

تولید بیوسنسورها

11
11

11
11
11

10

پلیمرهای زیستتخریبپذیر پیشرفته

11

10

مواد بستهبندی هوشمند

11

10

10



تولید پروتئینهای نوتركیب

کد زیر دسته چهارم

دسته
اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

11

فناوریهایزیستی–صفحه2


تغلیظ كنندهها

زیر دسته چهارم

10

آگاروز

10

زانتان

10

ژالن

10

آلژینات

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

فناوری زیستی

کد زیر دسته دوم



10

تولید انواع كاتالیستهای پیشرفته زیستی با كاربرد غیرپزشکی

10

بهرهگیری از فناوریهای زیستی پیشرفته در استخراج فلزات سمی یا گرانبها

10

بهرهگیری از فناوریهای زیستی در استحصال و برداشت نفت

10

تولید مواد شیمیایی صنعتی پیشرفته به روش زیستی

10

طراحی و پیادهسازی سامانههای زیست پاالیی پیشرفته
()Bioremidiation

فناوریهایزیستی–صفحه3


کد زیر دسته سوم

10

10

صنعتی و محیطزیست

10

تولید انواع سوختهای زیستی پیشرفته

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

10

بیودیزل

11

10

بیو اتانول

11

10

بیوگاز

11

10

بیو هیدروژن

11

10

تولید انواع آنزیمها با كاربرد صنعتی

11

10

فروشویی زیستی دامپ ()Dumpleaching

11

10

فروشویی زیستی هیپ()Bioheap

11

10

فروشویی زیستی تانک همزده

11

10

استفاده از میکروارگانیسمهای پیشرفته در استحصال نفت

11

10

استفاده از بیو پلیمرها و فراوردههای زیستی پیشرفته در استحصال نفت

11

10

تولید رنگدانه(پیگمانها)

11

10

تولید حاللها

11

10

تولید اسیدهای آلی

11

10

تولید آلکالوئیدها

11

10

تولید بیوسورفکتانت

11

10

تولید آغازگرها و بهبود دهندههای پیشرفته

11

10

بیو فیلترها

11

10

گیاهپاالیی

11

زیر دسته چهارم

کد دسته اصلی

فناوری زیستی

کد زیر دسته اول

10

كومپوست با كاربرد رفع آلودگی

11

10

طراحی و ساخت بیو رآكتورها

11

10

طراحی و اجرای روشهای القا زیستی

11

تولید محصوالت مبتنی بر فناوری بیوتکنولوژی مورد مصرف در هوافضا

11
11

10

کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم

10

10

صنعتی و محیط
زیست

کد زیر دسته چهارم

دسته
اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته سوم

زیر دسته دوم

10

طراحی و پیادهسازی سامانههای زیست پاالیی پیشرفته
()Bioremidiation

10

فناوریهای زیست فضا

10

10

تولید محصوالت بر پایه سلول

10

تولید محیط كشتهای سلولی و داربستهای سلولی و مغذیهای سلولی

10

تولید محصوالت بر پایه مطالعات ژنومیکس

10

تولید محصوالت بر پایه مطالعات سیستم بیولوژی

10

تولید محصوالت بر پایه مطالعات بیوانفورماتیک

11

10

تولید محصوالت بر پایه مطالعات متابولومیکس

11

10

تولید محصوالت بر پایه مطالعات متابولومیکس و مهندسی متابولیک

11

10

10

زیستفناوری
مولکولی

تولید محصوالت بر پایه مطالعات پروتئومیکس و مهندسی پروتئین

11

10

تولید حسگرهای اپتیکی و مکانیکی زیستی ()Biosensors

10

تولید سنسورهایی كه در تشخیصهای مولکولی بکار میروند.

11

10

تولید كیتهای مولتی پلکس جهت تشخیصهای مولکولی

10

كیتهای مولتی پلکس جهت تشخیصهای  IVDو Forensic

11

هایزیستی–صفحه4
فناوری 


زیر دسته چهارم

تولید دستگاههای مبتنی بر تکنولوژی ژنومیکس مانند
Next generation , Genetic Analyser , thermo
cycler, Real Time

کد زیر دسته اصلی

فناوری نانو

کد زیر دسته اول

10

پوششها و
روکشها

10

پزشکی

10

محصوالت
پیشرفته
نانویی

کد زیر دسته دوم

10

10

مواد

کد زیر دسته سوم

دسته
اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

10

تولید نانو مواد پیشرفته ضد خوردگی فوالد

11

10

تولید نانو فیلمهای پیشرفته عایق حرارت

11

10

تولید نانو مواد پیشرفته حفاظت از آثار باستانی

11

10

تولید نانو بتنهای پیشرفته مقاوم در برابر محیطهای
خورنده

11

10

تولید نانو بتنهای پیشرفته سبک سازهای و غیر سازهای

11

10

تولید نانو مواد پیشرفته مقاوم در برابر تشعشعات هستهای

11

10

تولید نانو مواد پیشرفته مقاوم در برابر اشعه  UVویژه نماها
و
پروفیل پنجرهها

11

10

تولید پوششهای پیشرفته نانو ساختار فلزی

10

10

تولید نانو پوششهای پیشرفته مقاوم در برابر حرارت و صوت

11

10

تولید نانو پوششهای پیشرفته مقاوم در برابر سایش و
ترکخوردگی

11

10

تولید نانو پوششهای پیشرفته آنتی باكتریال

10

كاشی ،سرامیک و ...

10

تولید نانو پوششهای پیشرفته با كاربرد در نمای بیرونی و
داخلی ساختمانها

10

ضد آالیندگی

10

تولید نانو پوششهای پیشرفته ضد آب و لک و تمیز شونده

10

بر روی بتن ،پارچه و ...

10

تولید نانو رنگهای پیشرفته

10

عایق ،ضد خش

10

تولید نانو عایقهای پیشرفته

10

آئروژل

10

تولید نانو داروها

11

10

تولید محصوالت پیشرفته نانو پزشکی

10

آرایشی و بهداشتی ،پانسمان،
ضدعفونیكننده و ...

10

تولید نانو سیالهای پیشرفته

10

خنکكنندهها

10

تولید نانو الیافهای پیشرفته

10

فیلتر نیروگاهی ،ماسک و ...

10

تولید نانو غشاهای پیشرفته

10

از نوع پلیمری ،كامپوزیتی ،سرامیکی،
زئولیتی ،آكواپورین

10

تولید نانو ذرات پیشرفته فلزی و اكسید فلزی

10

با كاربردهای بسیار متنوع ازجمله نانو افزودنی

10

تولید نانو حسگرها و نانو ترانزیستورهای پیشرفته

11

10

تولید نانو جاذبهای پیشرفته مبتنی بر زئولیت

10

10

تولید فولرین و نانو لولههای كربنی پیشرفته

11

10

تولید نانو كاتالیستهای پیشرفته

11

هاینانو–صفحه5
فناوری 


زیر دسته سوم

پوششهای سخت ،مقاوم به خوردگی ،مقاوم
به سایش

مورداستفاده در صنعت نفت ،كشاورزی و ...

کد دسته اصلی

اپتیک و فوتونیک (مواد ،قطعات و سامانهها)

کد زیر دسته اول



10

سامانههای تشخیصی
و اندازهگیری

10

سامانههای اپتیکی،
نجومی و خورشیدی

10

مواد نوری

کد زیر دسته دوم

10

10

سامانههای محاسباتی ،ذخیرهسازی اطالعات و مخابراتی

10

كامپیوترهای نوری

10

تجهیزات نوری ذخیرهسازی اطالعات

کد زیر دسته سوم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

طراحی و ساخت سنسورهای پیشرفته فیبر نوری

10

طراحی و ساخت ادوات پیشرفته تست هولوگرافی

10

طراحی و ساخت سنسورهای پیشرفته نوری مغناطیسی

10

سنجش از راه دور

10

طراحی و ساخت ادوات پیشرفته لیدار و فاصله سنجی

10
10
10
10
10
10
10
10
10

طراحی و ساخت ادوات پیشرفته آنالیز و شبیهسازی

مواد تلفیقی ()MOEMS

11
10
11
11
11
10
11
10
11

10

كریستالهای فوتونیک

10

تجهیزات مخابرات نوری

10

سامانههای تصویربرداری نوری

10

اسپکتروسکوپی و طیفسنجی

10

سنجش ،بازبینی و تستهای غیر مخرب

سامانههای امنیتی
طراحی و ساخت ادوات پیشرفته مکاترونیک نوری
طراحی و ساخت ادوات پیشرفته اپتیک فضائی
طراحی و ساخت ادوات پیشرفته برهمكنش لیزر با مواد
سلولهای انرژی خورشیدی
طراحی و ساخت تلسکوپها و رادیوسکوپهای پیشرفته
مواد پیشرفته لیزری (محیط لیزری)

اپتیکوفتونیک–صفحه

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته كامپیوتری نوری
طراحی و ساخت تجهیزات ذخیرهسازی اطالعات با ظرفیت باال (هارد و )DVD
طراحی و ساخت ادوات پیشرفته ذخیرهسازی اپتیکی هولوگرافی
طراحی و ساخت مدوالتورهای پیشرفته
تولید فیبر نوری
طراحی و ساخت قطعات پیشرفته نوری
طراحی و ساخت سامانههای پیشرفته تشخیص
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تصویربرداری صنعتی
طراحی و ساخت ادوات پیشرفته لیتوگرافی
طراحی و ساخت میکروسکوپهای پیشرفته
طراحی و ساخت اداوت پیشرفته مادونقرمز ( )IRو ایکس ()XRAY
طراحی و ساخت ادوات پیشرفته طیفسنجی لیزری و پزشکی
طراحی و ساخت ادوات پیشرفته سامانههای هوشمند و ایمنی
طراحی و ساخت ادوات پیشرفته مترولوژی اپتیکی (روشهای  NTDو)D0

طراحی و ساخت هولوگرامX ray ،

طراحی و ساخت سلول با راندمان باال
بلور ،سرامیک ،كامپوزیت
تولید كریستالهای مایع  LCDو LED

کد دسته اصلی

اپتیک و فوتونیک (مواد ،قطعات و سامانهها)

کد زیر دسته اول



10

تجهیزات اپتیکی

10

الیه نشانی

10

لیزرهای پزشکی

10

اپتیک پزشکی

10

لیزرهای صنعتی

کد زیر دسته دوم

10

10

مواد نوری

کد زیر دسته سوم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

10

مواد مغناطیسی نوری

11

10

مواد نوری آلی و پلیمر

10

سیلیکون

11
10
10
10
10
10
10
10
10
11
10
10
11
11
11
10

برش لیزری (چاقوی لیزری) ،بخیه كاری لیزری ،اورولوژی ،چشمپزشکی ،زنان ،پوست ،الپاراسکوپی
لیزر جوانسازی ،رفع ضایعات سطحی پوست
فیزیوتراپی،كاهش درد ،بهبود سریعتر انواع زخمها

10

نانو فوتونیک و میکرو نانو اپتیک

10

بیو مواد فوتونیکی

10

تولید ادوات پیشرفته اپتو الکترونیک ،لنزها و عدسیهای ویژه

10

تولید ادوات پیشرفته میکرو اپتیک و اپتو مکانیک

10

تصویرسازها

10
10
10
10

طراحی و ساخت دستگاههای پیشرفته الیه نشانی لیزری

طراحی و ساخت لیزرهای پیشرفته جراحی

10

طراحی و ساخت لیزرهای پیشرفته زیبایی

10

10
10
10
10
10
10
10
10
10

طراحی و ساخت دستگاههای پیشرفته لیزرتراپی

طراحی و ساخت دستگاههای پیشرفته میکرو ماشینكاری لیزری

10
11
11
11
11
11
10
11
10

10

طراحی و ساخت دستگاههای پیشرفته الیه نشانی و پوشش دهی لیزری

11

10

طراحی و ساخت دستگاههای پیشرفته تصویربرداری سهبعدی

11

طراحی و ساخت دستگاههای پیشرفته الیه نشانی قطعات اپتیکی
طراحی و ساخت لیزرهای پیشرفته دندانپزشکی

طراحی و ساخت لیزرهای پیشرفته تشخیصی
طراحی و ساخت دستگاه فوتودینامیک تراپی
طراحی و ساخت دستگاه تموگرافی همدوس اپتیکی
طراحی و ساخت دستگاه آنالیز اپتیکی
طراحی و ساخت دستگاه اسپکتروسکوپی پزشکی
طراحی و ساخت دستگاههای پیشرفته برش و جوش لیزری
طراحی و ساخت دستگاههای پیشرفته سختكاری لیزری

اپتیکوفتونیک–صفحه7

زیر دسته سوم

مواد بر پایه سیلیکون
طراحی و ساخت قطعات پیشرفته سیلیکونی (سلولهای خورشیدی)
كریستالهای فوتونیکی ،لیزرهای پایه سیلیکونی ،تشدیدگر نوری برای دتکتورهای حساس)
طراحی و ساخت قطعات پیشرفته )pain( MMI,Grating
بیوسنسورهای پیشرفته
طراحی و ساخت ابزارهای دقیق پزشکی
عینکهای سهبعدی پیشرفته
دوربینهای حرارتی و فرماندهی
المپهای طیفی
تصویرسازهای كروی

فلزات ،سرامیکها و كامپوزیتها
سوراخكاری ظریف

کد دسته اصلی

اپتیک و فوتونیک (مواد ،قطعات و سامانهها)

کد زیر دسته اول



01

لیزرهای تحقیقاتی

00

لیزرهای دفاعی

00

سامانههای مربوط
به فناوریهای نوین

کد زیر دسته دوم

10

10

لیزرهای صنعتی

کد زیر دسته سوم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

10
10

طراحی و ساخت دستگاههای پیشرفته اسپکتروسکوپی لیزری

11
11

10

طراحی و ساخت سیستم پیشرفته گداخت و شکافت لیزری

11

10

طراحی و ساخت میکروسکوپ لیزری

11

10

طراحی و ساخت لیزرهای پرتوان و پرانرژی

10

10

طراحی و ساخت شتابدهندههای لیزری

11

10

طراحی و ساخت سامانههای پیشرفته خنکكننده لیزری

11

10

طراحی و ساخت سامانههای لیزری تخریبی ( )TLW

11

10

طراحی و ساخت سیستم لیزری ناوبری لخت ()INS

11

10

طراحی و ساخت سیستم انتقال اپتیکی اطالعات در فضای آزاد ()FSO

11

طراحی و ساخت دستگاههای پیشرفته هولوگرافی لیزری

10

طراحی و ساخت فاصلهیاب لیزری()RFL

11

10

طراحی و ساخت رادار لیزری()LADAR

11

10
10
10
10
10
10

طراحی و ساخت شبیهسازی لیزری اهداف ()LES

طراحی و ساخت سامانههای پالسمونیک و پالسمون سطحی

10

طراحی و ساخت سامانههای اپتیکی غیرخطی و اپتیکی كوانتمی

11
11
11
11
11
11
10
10
10
10

طراحی و ساخت آشکارساز لیزری گازهای شیمیایی()GDS
تولید لیزر و پالسما
تولید متا مواد
طراحی و ساخت لیزرهای فوق كوتاه ()Femto

اپتیکوفتونیک–صفحه8

زیر دسته سوم

لیزرهای فوقسریع ،لیزرهای فیبری ،لیزرهای  SLABو لیزرهای با دمش دیودی

اپتیک كوانتمی و پدیده چگالش ()Bose-Einstein
اطالعات كوانتمی ()Quantum information
پدیده و اثر اپتیک غیرخطی
Quantum entag lement

دسته اصلی

کد زیر دسته اول

مواد پیشرفته (پلیمرها ،سرامیکها ،فلزات ،کامپوزیتها)

مواد پلیمری

کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم

10

10

10

تولید پلیمرهای خودترمیمشونده
()self-healing

11

10

تولید غشاهای پلیمری

10
10
10
10

10

تولید ابر جاذبهای پلیمری
()Super Absorbent Polymers

11

10

تولید سازههای متخلخل حجمی پلیمری

10

تولید سنسورهای پلیمری

10

تولید پلیمرهای زیستی

10

تولید پلیمر با خواص الکتریکی/اپتیکی
ویژه

10

تولید رنگ و رزین

10

تولید آمیزههای پالستیکی

11

ژئو ممبرینها

11

غشاهای اسمزی و اسمز معکوس جهت آبشیرینكن ،تصفیه

11

الیاف توخالی پلیمری جهت فیلتراسیون گاز و مایعات

11

10
10
10
10
10
10
10

داربستهای پلیمری ()scaffolds

11

اسفنج/فومهای پلیمری با خواص ویژه

11

محرکهای پلیمری ()Polymer Actuator

11

سنسور فشار ،دما ،گاز

11

پلیمرهای زیستتخریبپذیر ()Bio-degradable

11

پلیمرهای زیست سازگار ()Bio-compatible

11

پلیمرهای رسانا و نیمهرسانا

11

10

پلیمرهای الکتروكرومیک

10

پلیمرهای فتوكرومیک

10

سلولهای خورشیدی پلیمری
پلیمرهای دیالکتریک یا اپتو الکترونیک

11

چسبها و مواد چسبنده پیشرفته و خاص

11

10

كریستالهای مایع

10

پلی آنیلین

10

azobenzene

10

spiropyran

10

diarylethene

10

مواد الکترونیکی آلی ()OPEs

10

سلولهای خورشیدی حساس شده به رنگ ()DSCs

10
10
10
10

مواد پیشرفته درزگیر و عایق

11

بتونهها ،رنگها و آئروژلهای پیشرفته

11

10

آمیزههای پالستیکی گرمانرم (ترموپالست) با خواص ویژه

10



الیههای نازک ()Thin films

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

آمیزههای پالستیکی گرماسخت (ترموست) با خواص ویژه

موادپیشرفته–صفحه9

زیر دسته چهارم

10

پلیمرهای فعال و هوشمند در صنایع بستهبندی ( پلیمرهای چقرمه)

10

پلیمرهای مقاوم به خراش ،سایش و خستگی با كاربرد در صنایع خودروسازی

10

پلیمرهای فعال و هوشمند در صنایع بستهبندی ( پلیمرهای چقرمه)

10

پلیمرهای مقاوم به خراش ،سایش و خستگی با كاربرد در صنایع خودروسازی

کد دسته اصلی

مواد سرامیکی

مواد پیشرفته (پلیمرها ،سرامیکها ،فلزات ،کامپوزیتها)

کد زیر دسته اول

مواد پلیمری

کد زیر دسته دوم



10

کد زیر دسته سوم

10

10

01

تولید آمیزههای الستیکی

10

آمیزههای الستیکی گرماسخت با خواص ویژه

10

00

تولید مواد پیشرفته پلیمری با مقاومت
حرارتی باال

11

00

تولید مواد پلیمری پیشرفته پر استحکام

11

00

تولید آلیاژهای پلیمری پیشرفته

11

00

تولید انواع پارچههای پیشرفته

10

مواد اولیه سرامیکی معدنی

10

مواد اولیه سرامیکی سنتزی

آمیزههای الستیکی گرمانرم با خواص ویژه

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

10
10
10
10
10
10
10
10

زیر دسته چهارم

پلیمرهای فعال
پلیمرهای هوشمند
پلیمرهای ضد خراش و ضد سایش
پلیمرهای چقرمه و مقاوم به خستگی
پلیمرهای فعال
پلیمرهای هوشمند
پلیمرهای ضد خراش و ضد سایش
پلیمرهای چقرمه و مقاوم به خستگی

نظیر الیاف پلیمری (كوالر) و الیاف پلیاتیلن با وزن مولکولی سنگین
()Ultra High Molecular Weight PolyEthylen

11

10

نظیر پارچههای مورد استفاده در گالیدرها و انواع هواپیماهای سبک
ورزشی

11

10

نظیر پارچههای ضد حریق داخل هواپیماها

11

10

تولید مواد پیشرفته پالستیکی

10

تولید پودر معدنی با قابلیت شکلپذیری پالستیک مثل :رس ،كائولن و ....

10

تولید مواد پیشرفته غیر پالستیکی

10

تولید پودر معدنی مانند :تالک ،كربنات سدیم و ...

10

تولید بلورینهای پیشرفته

10

نظیر اكسیدها ،نیتریدها ،كاربیدها ،بوریدها و سیلیسیدهای پیشرفته

10

سرامیکهای پیشرفته الکتریکی

10

سرامیکهای پیشرفته مغناطیسی

10
10
10
10

تولید آمورفهای پیشرفته

تولید آهنرباها و جاذبهای امواج الکترومغناطیس پیشرفته

10
11
10
11

مواد اولیه پیشرفته تهیهشده به روش ذوبی

10

سرامیکهای پیشرفته مکانیکی

10

تولید سرامیکهای ساینده ،مقاوم به ضربه و ابزارهای برش سرامیکی
پیشرفته

10

سرامیکهای پیشرفته زیستی

10
10

تولید مواد سرامیکی زیست سازگار و زیست فعال
تولید سرامیکهای شفاف ،پشت پیدا و مولدهای پیشرفته لیزر

10

سرامیکهای پیشرفته نوری

10

شیشههای پیشرفته

تولید فرو الکتریکها ،پایروالکتریکها و پیزوالکتریکهای پیشرفته
تولید عایقها ،نیمههادیها ،رساناها و ابررساناهای پیشرفته

موادپیشرفته–صفحه11

ترمیستور ،وریستور و ...

11
11
11
10
10
10

تولید شیشههای پیشرفته كم گسیل
تولید شیشههای پیشرفته خودتمیزشونده
تولید شیشههای پیشرفته بسیار مقاوم نظیر شیشه شناورهای زیرسطحی

کد دسته اصلی

مواد پیشرفته (پلیمرها ،سرامیکها ،فلزات ،کامپوزیتها)

کد زیر دسته اول

مواد سرامیکی
مواد فلزی

سرامیکهای پیشرفته نوری

10
10

تولید رنگدانههای پیشرفته و سرامیکهای فلورسنت

11
11

10

تولید ممبران و فیلترهای پیشرفته سرامیکی ،زیرپایه كاتالیستها

11

10

تولید اتصاالت ،درزگیرها و آببندهای پیشرفته سرامیکی

11

10

تولید سرامیکهای پیشرفته مورداستفاده در پیل سوختی و باتریها

11

10

سرامیکهای پیشرفته حرارتی

10

تولید سرامیکهای فوق دما باال ،عایقهای حرارتی ،سرامیکهای با
هدایت حرارتی باال

11

01
10
10

سرامیکهای پیشرفته هستهای
تولید فلزات بسیار خالص و فلزات گرانبها
تولید فلزات كمیاب

10
11
11

تولید سوختهای سرامیکی هستهای و مواد جاذب نوترون

11

10

آلیاژهای پیشرفته آلومینیوم

10

فلزات و آلیاژهای سبک

10
10
10

تولید آلیاژهای كارشده ( )Wroughtقابل عملیات حرارتی

10

تیتانیوم و آلیاژهای پیشرفته آن

10

تولید آلیاژهای پیشرفته تیتانیوم آلومیناید گاما

10

تولید منیزیم و آلیاژهای پیشرفته آن

11

10

فلزات و آلیاژهای دما باال

10

تولید تنگستن  ،مولیبدن  ،رنیوم  ،تانتالم  ،زیركونیم  ،هافنیم ،
وانادیم ،نایوبیم

11

10

فوالدهای پراستحکام كم آلیاژ ()HSLA

10

10

تولید فوالدهای كم آلیاژ با كربن بسیار پائین

11

10

تولید فوالدهای زنگ نزن آستنیتی ،فوالدهای میکرو آلیاژی،
فوالدهای دوفازی
تولید فوالدهای ماراِیجینگ ( ،)Maragingفوالدهای  ،IFفوالدهای
مقاوم در برابر حرارت
تولید سوپر آلیاژهای پایه نیکل ،كبالت ،آهن

11

کد زیر دسته دوم

10

کد زیر دسته سوم

10

10

10

10

سرامیکهای پیشرفته شیمیایی

10

فوالدهای پیشرفته

10

انواع سوپر آلیاژها

10
10

تولید آلیاژهای پیشرفته فلزی
تولید مواد فلزی ابررسانا

10
10
10
10



کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته
اول

زیر دسته دوم

10
11

زیر دسته سوم

تولید سرامیکهای حساس به نور (حسگر نوری)

تولید سوپر آلیاژهای كارپذیر ،سوپر آلیاژهای متالورژی پودر
تولید سوپر آلیاژهای پلیكریستال ریختگی ،سوپر آلیاژهای
تکكریستال انجماد جهتدار
از جمله آلیاژهای كروم ،كبالت ،نیوبیوم ،نیکل

موادپیشرفته–صفحه11

11
11
11
11
11

زیر دسته چهارم

تولید آلیاژهای ریختهگری
تولید آلیاژهای كارشده ( )Wroughtغیرقابل عملیات حرارتی

تولید فوالدهای كروم -مولیبدنی

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

مواد پیشرفته (پلیمرها ،سرامیکها ،فلزات ،کامپوزیتها)

مواد فلزی

کد زیر دسته دوم



01

مواد فلزی فوتو ولتاییک

00
00

تولید فلزات و آلیاژهای پیشرفته شیشهای
( بیشکل)
تولید تركیبات پیشرفته بین فلزی (نانو
ساختار /غیر نانویی)

کد زیر دسته سوم

10

10

10

مواد فلزی هوشمند

10

آلیاژهای حافظهدار

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته
اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

10

تولید آلیاژهای حافظهدار تركیبی ()Shape memory alloys

10

تولید آلیاژهای حافظهدار مغناطیسی ( Magnetic shape memory
)alloys

10

تولید مواد فرو الکتریک ،ترمو الکتریک ،غشاها و حسگرهای
هوشمند ،محرکها

11

10

تولید سیلیکون خورشیدی

11

11
10

 Fe-Ni ،Ni-Tiو ...

11

10

تولید فوالد زنگ نزن ،آلیاژهای پایه كبالت و پایه تیتانیوم ،آمالگام
دندانی

11

10

تولید فلزات دیگر از قبیل طال ،كروم ،نیکل ،نقره ،پالتین ،تانتالم،
مولیبدن ،تنگستن و آلیاژهای آنها

11

00

زیست مواد پیشرفته فلزی (بیو مواد)

00

تولید مواد تابعی ( )FGMفلزی پیشرفته

11

00

تولید ساختارهای پیشرفته فلزی متخلخل

10

00

تولید مواد پیشرفته فلزی مقاوم در برابر
خوردگی

11

00

پوششهای پیشرفته فلزی

فومهای فلزی ،غشاهای فلزی متخلخل

11

تولید پوششهای مقاوم در برابر خوردگی و اكسیداسیون،
پوششهای ضد سایش

11

10

تولید پوششهای مقاوم در برابر مواد شیمیایی ،پوششهای مانع
حرارتی

11

00

تولید الیهنازکهای پیشرفته فلزی
()Metallic Thin Films

10

مانند تانتالوم ،نیکل ،مس ،نقره ،پالتین ،روی ،و آلیاژهای نیکل-
آلومینیوم ،نقره -پاالدیوم

11

00

غشاهای پیشرفته فلزی ( Metallic
)Membranes

10

10

تولید غشاهای فلزی متخلخل و غیر متخلخل

موادپیشرفته–صفحه12

10

نظیر غشاهای متخلخل فوالدی زنگ نزن برای تصفیه پسابها

کد دسته اصلی

کامپوزیتها

مواد پیشرفته (پلیمرها ،سرامیکها ،فلزات ،کامپوزیتها)

کد زیر دسته اول

مواد فلزی

کد زیر دسته دوم



10

کد زیر دسته سوم

10

10

01

تولید حسگرهای پیشرفته فلزی

11

00

تولید مواد الکتریکی و مغناطیسی پیشرفته

11

00

مواد پیشرفته چند كاركردی
()Multifunctional Materials

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

10

تولید آلیاژهای حافظهدار شکلی
()Shape Memory Alloys

11

10

تولید سیستمهای میکرو الکترومکانیکی
( MicroelectromechanicalSystemsیا )MEMS

11

10

تولید مواد تابعی ()FGMs

11

00

تولید مواد انرژی
(در منابع قدرت و سامانههای نوین تولید،
ذخیره و انتقال انرژی)

10

مواد مورداستفاده در باتریهای با كارایی برتر

11

10

كامپوزیتهای زمینه پلیمری ()PMC

10

سازههای كامپوزیتی سبک و مستحکم

10

10
10

كامپوزیتهای زمینه سرامیکی ()CMC

تولید كامپوزیتهای سرامیکی پیشرفته مقاوم در برابر
شوکهای حرارتی و مکانیکی

11

10

تولید كامپوزیتهای سرامیکی پیشرفته مقاوم در برابر سایش
و خوردگی

10

تولید كامپوزیتهای زمینه فلزی ()MMC

11

10

تولید كامپوزیتهای زیست سازگار

11

10

تولید كامپوزیتهای زیستتخریبپذیر

11

10

تولید كامپوزیتهای جاذب صوت و انرژی

11

10

تولید پوششهای كامپوزیتی رادار گریز

11

موادپیشرفته–صفحه13

11

زیر دسته چهارم

تولید الیاف كربن ،شیشه Boron ،و یا كِوالر ( )Kevlarدر زمینه
رزینی همانند  epoxyو یا polyster

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

سختافزارهای رایانهای ،برق قدرت ،الکترونیک ،کنترل و مخابرات

سختافزارهای الکترونیکی و رایانهای

کد زیر دسته دوم



10

طراحی و ساخت بردهای پردازش

10

10

طراحی و ساخت تراشههای پردازشی و كنترلكننده

10

10

حافظههای رایانهای با سرعت و پردازش اطالعات باال

11

رایانههای شخصی و قابلحمل

()Portable and Personal Computer

10

ادوات قابلحمل هوشمند
()Smart Devices

10

تجهیزات سختافزاری
ارتباطی و پردازشی شبکه

10

کد زیر دسته سوم

10

10

10

کد زیر دسته چهارم

دسته
اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

سامانههای پردازشی متمركز و توزیعشده

( Distributed and Central Processing
)Systems

زیر دسته چهارم

برد اصلی(مادربرد) ،كارت گرافیک PCI ،پیشرفته و
...
BIOS ، GPU،CPU

10

اسکنر سهبعدی

10

نمایشگر سهبعدی

10

Head-Mounted Device

10

انواع چاپگرهای دوبعدی لیزری

10

چاپگرهای سهبعدی
لپتاپCamputer ،UMPC ،
گوشیهای هوشمند ،تبلت و ...

10

ادوات جانبی

10

طراحی و ساخت رایانههای قابلحمل

10

10

دستگاههای قابلحمل هوشمند با توانایی پردازش و اتصال پیشرفته

10

10

تکنولوژیهای پوشیدنی
()Wearable Computers

10

ساعت هوشمند ،عینک هوشمند و ...

10

طراحی و ساخت ادوات سختافزاری برای اتصاالت و انتقال دادهها در بستر
شبکه

10

مودمهای WIMAX, 3G ،ADSL

10

طراحی و ساخت سوئیچ و مسیریاب

10

پشتیبانی از تعداد پورتهای باالتر از 00پورت و
سرعت انتقال باالتر از Gbps0و قابلیت ارائه
سرویس
و پشتیبانی از مباحث امنیتی

10

طراحی و ساخت ادوات سختافزاری جهت كنترل و امنیت اطالعات در شبکه

11

10

طراحی و ساخت معماریها و سامانههای پردازشی  MIMDو  SIMDو
Cluster

11

10

طراحی و ساخت زیرساختهای رایانش ابری ()Cloud Computing

11

10

طراحی و ساخت زیرساختهای سختافزاری پردازشهای توزیعشده

11
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سخت

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

سختافزارهای رایانهای ،برق قدرت ،الکترونیک ،کنترل و مخابرات

سختافزارهای الکترونیکی و رایانهای

کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم

10

10

10

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

10

طراحی و ساخت سختافزارها و سامانههای پرداخت

10

10

طراحی و ساخت دستگاههای پیشرفته جمعآوری اطالعات
()Data Acquisition

10

سرعت نمونهبرداری باال

10

پردازش ویدیو

10

پردازش تصویر

10

پردازش صوت

10

سامانههای بهبود كیفیت صوت و ویدیو
()Audio/Video Enhancer

10

Media Server

10

VoIP Server

10

VoD

10

IPTV Server

10

تجهیزات ایمنی خودرو به كمک پردازش تصویر و ادغام حسگر
()Sensor Fusion

10

سامانههای ناوبری ( ،)Navigationامداد و كنترل از راه دور خودرو

10

ادوات كنترل هوشمند ترافیک

10

تجهیزات شبکههای موردی بین خودرویی
()Vehicular Ad-hoc Network- VANET

10

طراحی و ساخت كنتورهای هوشمند آب ،برق  ،گاز

سامانهها و دستگاههای
سختافزاری خاصمنظوره

( Special-Purpose Hardware
)Systems and Devices

10

10

طراحی و ساخت سامانههای
سختافزاری یکپارچه برای كنترل
هوشمند سازی

10

10



طراحی و ساخت سامانههای پردازش سیگنال

سامانههای حملونقل هوشمند
)Intelligent Transportation System (ITS

سامانههای جمعآوری اطالعات هوشمند
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سخت

زیر دسته چهارم

خودپرداز ،خود دریافت ،پایانه فروش

کد دسته اصلی

میکروالکترونیک

سختافزارهای رایانهای ،برق قدرت ،الکترونیک ،کنترل و مخابرات

کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم



10

10

قطعات پایه الکترونیکی

10

طراحی و ساخت مدارات مجتمع

10

تجهیزات الکترونیکی
(با امکان بهكارگیری در فرآیند یک
میکرون و پائین تر)

کد زیر دسته سوم

10

10

سختافزارهای
الکترونیکی و رایانهای

10

طراحی ،ساخت و پیادهسازی سامانههای
اتوماسیون
(ساختمان (  )Smart Homeو) ...

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

10

سامانههای مدیریت ساختمان ()BMS

10

10

 RFIDو سامانههای مرتبط با آن

زیر دسته چهارم

طراحی و ساخت سامانههای هوشمند روشنایی

10

راهحلهای اتوماسیون مبتنی بر RFID

10

طراحی و تولید و پیادهسازی سامانه تعبیهشده
بازخوان ( )Readerبرای RFID

10

قطعات اولیه

10

مقاومت ،خازن ،دیود ،ترانزیستور و ....

10

قطعات الکترونیک قدرت

10

ماسفت ،تریستور diac ،triac ،و ...

10

سنسورهای الکترونیکی

11

10

قطعات MEMS

11

10

مدارهای مجتمع یکپارچه دیجیتال

11

10

مدارهای مجتمع یکپارچه آنالوگ

11

10

مدارهای مجتمع تركیبی

11

10

طراحی و ساخت انواع تجهیزات پیشرفته خأل و تست خأل

11

10

طراحی و ساخت انواع تجهیزات پیشرفته الیهنشانی

11

10

طراحی و ساخت انواع تجهیزات پیشرفته اكسیداسیون

11

10

طراحی و ساخت انواع تجهیزات پیشرفته لیتوگرافی

11

10

طراحی و ساخت انواع تجهیزات پیشرفته آالیش

11

10

طراحی و ساخت انواع تجهیزات پیشرفته زدایش

11
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سخت

کد دسته اصلی

تولید

سختافزارهای رایانهای ،برق قدرت ،الکترونیک ،کنترل و مخابرات

کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم



10

10

طراحی و ساخت نیروگاههای
تجدید پذیر

10

تولیدات پراكنده
به غیر از تجدید پذیر

کد زیر دسته سوم

10

10

مدارهای
الکترونیکی

10

تجهیزات ساخت و تولید

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

10

طراحی و ساخت تجهیزات تولید مدار چاپی  0الیه به باال

11

زیر دسته چهارم

10

طراحی و ساخت تجهیزات تولید مدار چاپی با دقت بیشتر
از  1.0میلیمتر

11

10

نیروگاه بادی

11

10

نیروگاه خورشیدی

11

10

نیروگاه زیستتوده

11

10

نیروگاه هیدروژنی

11

10

نیروگاههای برق آبی

11

10

طراحی و ساخت تولید همزمان برق و حرارت ()CHP

10

طراحی و ساخت ژنراتور ،موتور احتراق داخلی با بازده باالی  01درصد ،طراحی و
ساخت مبدل حرارتی دما باال

10

طراحی و ساخت تولید همزمان برق  ،حرارت و سرما
()CCHP

10

طراحی و ساخت ژنراتور ،موتور احتراق داخلی با بازده باالی  01درصد ،طراحی و
ساخت مبدل حرارتی دما باال

10

CompactPower plant

10

10

طراحی و ساخت دیزل ژنراتور

10
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سخت

طراحی و ساخت ژنراتور با ولتاژ باال ،رگوالتور ،شارژرهای دیزلی ،كنترلكنندههای
الکترونیکی دیزل،
گاورنرهای الکترونیکی ،تجهیزات اندازهگیری

کد دسته اصلی

انتقال

سختافزارهای رایانهای ،برق قدرت ،الکترونیک ،کنترل و مخابرات

کد زیر دسته اول

تولید

کد زیر دسته دوم

10

10

طراحی و ساخت نیروگاههای
حرارتی

10

پست انتقال

کد زیر دسته سوم

10

10

10

تجهیزات جانبی تولید

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیردسته دوم

زیردسته سوم

10

Governer

10

10

سیستم تحریک

10

طراحی و ساخت پل تریستوری و سیستم كنترل دیجیتال

10

كلید ژنراتور()GCB

10

طراحی و ساخت مکانیسم و محفظه جرقه

10

طراحی و ساخت باس داكت نیروگاهی

10

در رده ولتاژی باالی  01 KVو جریان بیش از 01 KA

10

ترانسفورماتورهای نیروگاهی

10

در رده ولتاژی باالی 001 KV

10

نیروگاه زمینگرمایی

11

10

نیروگاه بخاری

طراحی و ساخت بخشهای هیدرولیکی(عملگر) و
سیستم كنترل دیجیتال

10

طراحی و ساخت توربین ،محفظه احتراق ،كندانسور،
پرههای ثابت و متحرک

10

طراحی و ساخت ژنراتور با توان بیش از 01 MVA

10

طراحی و ساخت توربین ،محفظه احتراق ،ژنراتور ،كمپرسور،
پرههای ثابت و متحرک

10

طراحی و ساخت ژنراتور با توان بیش از 01 MVA
با بازدهی باالتر از  01درصد

10

نیروگاه گازی

10

نیروگاههای سیکل تركیبی

10

10

اجزای پستهای  GISو گازهای
عایقی مورداستفاده در آنها

11

10

خازن

10

طراحی و ساخت خازن با ولتاژ باالتر از  00 KVو
ظرفیت هر واحد باالی 001 KVAR

10

برقگیر

10

كالس  0و  0از استاندارد  IEC60099و ولتاژ كاری باالی 000 KV

10

كلیدهای قدرت

10

طراحی و ساخت مکانیسم و محفظه جرقه جهت كار در ولتاژ كاری باالی  000 KVو جریان بیش از
 0111Aو پوشش الزامات استاندارد IEC 62271-100

10

در رده ولتاژی باالی  ،00 KVپوشش دادن الزامات استاندارد  IEC60044-1در بخشهای
اندازهگیری و حفاظت

ترانس جریان
10



زیر دسته چهارم
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سخت

کد دسته اصلی

10

تجهیزات جانبی انتقال

10

10

ذخیرهسازهای انرژی

توزیع

سختافزارهای رایانهای ،برق قدرت ،الکترونیک ،کنترل و مخابرات

کد زیر دسته اول

انتقال

کد زیر دسته دوم



10

كابلهای انتقال

10

تجهیزات شبکههای توزیع

کد زیر دسته سوم

10

10

10

پست انتقال

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

10

ترانس ولتاژ ()CVT

10

10

سامانههای مخابراتی مورد استفاده در
پستهای انتقال

10

 . PLC .TPSسامانههای مخابراتی در بستر فیبر نوری

10

راكتور

10

رده ولتاژی 011KVو  001 KVو ظرفیت حداقل 011 MVAR

10

ترانسفورماتورهای قدرت

10

رده ولتاژی 011 KVو  001 KVو ظرفیت حداقل 011 MVA

10

كابل زمینی ،هوایی و دریایی

10

رده ولتاژی باالی 001 KV

10

سر كابلها و مفصلهای قدرت

10

رده ولتاژی باالی 001 KV

10

مقرّه

10

دارای استقامت الکتریکی حداقل ولتاژ  00 KVدر حالت خشک و استقامت مکانیکی حداقل
 001 KNبرای مقرههای كششی و كالس  c10برای
مقرههای پست ()PI

10

خازنها

10

طراحی و ساخت خازن با ولتاژ باالتر از  00 KVو ظرفیت هر واحد باالی 001 KVAR

10

باتریها

10

سیلد اسید و نیکل كادمیم ولتاژ هر واحد 0ولت حداقل ظرفیت

10

ابررسانا

10

بازدهی باالی  01درصد

10

چرخ طیار

10

بازدهی باالی  01درصد

10

شبکههای هوشمند انرژی (،)Smart grid
كنتورهای پیشرفته و هوشمند

11

10

recloser & sectionalizer

10

در ردهی ولتاژی فشار متوسط

10

سامانههای اندازهگیری كیفیت توان

10

با دقت باالتر از  1.0درصد

زیر دسته چهارم

در رده ولتاژی باالی  ، 00 KVپوشش دادن الزامات استاندارد  IEC60044-2در بخشهای
اندازهگیری و حفاظت
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سخت

کد دسته اصلی

10

10

ماشینهای الکتریکی

سختافزارهای رایانهای ،برق قدرت ،الکترونیک ،کنترل و مخابرات

کد زیر دسته اول

10

توزیع

10

ماشینهای القایی

کد زیر دسته دوم



کد زیر دسته سوم

10

تجهیزات شبکههای توزیع

10

زیر دسته اول

10

ماشینهای سنکرون

سامانههای روشنایی

10

موتورهای با توان باالتر از  011 Kwو
موتورهای با ولتاژ باالتر از 0 kv

10

ماشینهای القایی با ضریب توان باالتر از 1.0
بدون خازن

10

با ضریب توان باالتر از  1.0بدون خازن

کد زیر دسته چهارم

دسته
اصلی

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

10

المپهای كممصرف هوشمند با عمر كاری باال

10

المپهای با بازدهی باال و با عمر كاری باال

10

سامانههای كنترل و اندازهگیری انرژی روشنایی

11

11

11

10

ماشینهای تکفاز

10

با راندمان باالتر از  01درصد

11

10

ماشینهای DC

10

با راندمان باالتر از  01درصد

11

10

ماشینهای مغناطیس دائم پیشرفته

11
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سخت

کد دسته اصلی

سختافزارهای رایانهای ،برق قدرت ،الکترونیک ،کنترل و مخابرات

کد زیر دسته اول

ماشینهای
الکتریکی

کد زیر دسته دوم
10

كوپل موتور ژنراتور

10

مبدلها

10

ادوات facts

10

فیلتر

کد زیر دسته سوم

10

10

10

ماشینهای مخصوص

10

الکترونیک قدرت



10

10
10
10

ماشینهای محرک مورد استفاده در
سامانههای حملونقل ریلی
طراحی و ساخت موتورهای استپر پیشرفته
()STEPPER MOTORS
طراحی و ساخت موتورهای سرو پیشرفته
()SERVO MOTORS
قابل كاربرد در شبکههای صنعتی مجزا شده
از شبکه سراسری

کد زیر دسته چهارم

دسته
اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

11
10

موتورهای با پلههای چرخش كمتر از  0.0درجه

11
11

10

AC/AC

10

در ردهی ولتاژی فشار متوسط  .حداقل ظرفیت 01 KW

10

DC/DC

10

در ردهی ولتاژی فشار متوسط  .حداقل ظرفیت 01 KW

10

DC/AC

10

در ردهی ولتاژی فشار متوسط  .حداقل ظرفیت 01 KW

10

AC/DC

10

در ردهی ولتاژی فشار متوسط  .حداقل ظرفیت 01 KW

10

SVC

10

در ردهی ولتاژی فشار متوسط و ظرفیت باالی  0مگاوات

10

TCSC , STATCOM, SSSC, UPFC,
IPFC, CSC, DVR, UPQC

10

در رده ولتاژ انتقال و با ظرفیت صنعتی

10

PST

10

در رده ولتاژ انتقال و با ظرفیت صنعتی

10

اكتیو

10

در رده ولتاژ انتقال و با ظرفیت صنعتی

10

هیبرید

10

در رده ولتاژ انتقال و با ظرفیت صنعتی

10

پسیو

10

در رده ولتاژ انتقال و با ظرفیت صنعتی

10

راهانداز نرم

10

راهاندازهای فشار متوسط

10

در رده ولتاژ انتقال و با ظرفیت صنعتی

10

 UPSهای صنعتی

10

با ظرفیت بیشتر از 01 KVA

11

10

باتری شارژر و یکسانسازهای جریان

10

با ظرفیت بیشتر از 011 A

11

10

منابع تغذیه برای تولید لیزر ،مغناطیس و
انواع اشعههای نامرئی

11

10

منابع تغذیه صنعتی

10

نوارهای مغناطیسی پرانرژی

11

10

منابع صنعتی با ظرفیت باال

10
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سخت

با ظرفیت بیش از 01 KVA

کد دسته اصلی

اندازهگیری و انتقال (ابزار دقیق)

01

کنترل فرایند(الکترونیکی)

سختافزارهای رایانهای ،برق قدرت ،الکترونیک ،کنترل و مخابرات

کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم



10

10

طراحی و ساخت سنسور

کد زیر دسته سوم

10

10

الکترونیک
قدرت

10

درایوها

کد زیر دسته چهارم

دسته
اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

10

درایوهای فشار متوسط

11

10

درایوهای با فركانس باالتر از 001 HZ

11

10

حسگرهای پیشرفته موقعیتیاب ()RLG, FOG, INS

11

10

سنسورهای صوتی و فراصوتی

11

10

سنسورهای اینترفرومتری ( لیزری)

11

10

سنسورهای پیزو الکتریکی

11

10

سنسورهای الکترومغناطیسی

11

10

سنسورهای MEMS

11

11

10

طراحی و ساخت ترانسمیترهای
پیشرفته

10

راهحلهای تلفیقی یکپارچه
سختافزار -نرمافزار
()Integrated Solutions

11
11
10

طراحی و ساخت سیستمهای كنترل توزیعشده و تجهیزات آن
)Distributed Control System (DCS

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات منطبق با استانداردهای
 Profibusو )Modbus(Process Field BusSystems

11

10

طراحی و ساخت كنترلرهای قابلبرنامهریزی و تجهیزات آن
( Programmable logiccontroller )PLC

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات منطبق با سامانه كنترل سرپرستی و گردآوری داده
(SCADA)Supervisory control and dataacquisition system

11

10

)Remote Terminal Unit (RTU

11
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سخت

زیر دسته چهارم

کد دسته اصلی

کنترل فرایند(الکترونیکی)
تجهیزات ارتباطی و مخابراتی

سختافزارهای رایانهای ،برق قدرت ،الکترونیک ،کنترل و مخابرات

کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم



00

10

تجهیزات مخابراتی پیشرفته

کد زیر دسته سوم

10

01

10

الگوریتمها و نرمافزارهای
كنترل فرایند

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

10

طراحی و ساخت سامانه ارزیابی عملکرد چرخهها
Loop Performance Assessment

11

10

طراحی و ساخت سامانه ارزیابی چرخه عمر تجهیزات
Equipment Life cycle Assesssment

11

10

طراحی و ساخت ابزار پیشرفته ارزیابی میزان بهرهوری انرژی و فرآیند
Processs and Energy efficiency Asssessment Tools

11

10

طراحی و ساخت ابزار پیشرفته ارزیابی  CMو تشخیص عیوب
Failure Diagnosis and Condition Monitoring Assessment Tools

11

10

طراحی ،ساخت و پیادهسازی ایستگاههای زمینی دریافت و پردازش اطالعات ماهوارهای

11

10

طراحی و ساخت سونار ،عمقیاب و تلفنهای پیشرفته زیرابی

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته انتقال امواج برای رادیو ،تلفن و تلویزیون

10

10

طراحی و ساخت دوربینهای تلویزیونی پیشرفته

11

10

تجهیزات راداری

زیر دسته چهارم

رادیو در باند فركانسی  UHFو ( VHFنظامی)،
 HFو VLF

10

طراحی و ساخت المپهای ماكرویو راداری

10

طراحی و ساخت دوربینهای پیشرفته راداری

10

طراحی و تولید جستجوگرها ،شناساگرها ،تجهیزات ناوبری و هدایت،
تجهیزات دریایی و ردیاب

10

اپتیکی ،مغناطیسی و رادیویی

10

دستگاههای فرستنده ،Transmission apparatusبرای پخش رادیویی radio
 ،broadcastingیا تلویزیون ،چه با دستگاه گیرنده ،دستگاه ضبط یا بازتولید صوت
یکپارچهشده یا نشده باشند؛ دوربینهای تلویزیونی ،دوربینهای دیجیتال و دوربینهای
ضبط ویدئویی.

11

10

طراحی و ساخت سامانههای پیشرفته اینتركام

11

10

طراحی و ساخت سامانههای پیشرفته كنترل و هدایت از راه دور

11

افزارهایرایانهای،برققدرت،الکترونیک،کنترلومخابرات–صفحه23


سخت

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

سختافزارهای رایانهای ،برق قدرت ،الکترونیک ،کنترل و مخابرات

تجهیزات ارتباطی و مخابراتی

10

انواع سوئیچهای پیشرفته

11

10

انواع روترهای پیشرفته

11

10

طراحی و ساخت UTM
مدیریت یکپارچه تهدیدات )Unified Threat Manangement (UTM

11

10

طراحی و ساخت SDH
سلسله مراتب دیجیتال همزمان )Synchoronus Digital Hierarchy (SDH

11

کد زیر دسته دوم

طراحی و ساخت  ،GPSپیجر،آنتنهای فرستنده و گیرنده بیسیم

11

زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم

10

00

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته سوم

10

تجهیزات پیشرفته ارتباطات بیسیم

10

10

تجهیزات امنیتی

10

10

ادوات امنیت شبکه

10

طراحی و ساخت تجهیزات انتقال بیسیم

10

طراحی و ساخت سامانههای پیشرفته مسیریاب

10

طراحی و ساخت ذخیرهسازهای پیشرفته تحت شبکه

10

طراحی و ساخت ادوات پیشرفته جلوگیری از
نشت اطالعات ()DLP

10

LTE, WiMax, GSM

تجهیزات انتقال داده
10



زیر دسته چهارم

طراحی و ساخت تجهیزات انتقال فیبر نوری

افزارهایرایانهای،برققدرت،الکترونیک،کنترلومخابرات–صفحه24


سخت

10

DWDM

کد دسته اصلی

فناوری اطالعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای

کد زیر دسته اول

حوزه فناوری اطالعات

کد زیر دسته دوم



10

10

رایانش ابری

10

پردازش كالنداده و دادهكاوی

10

زیرساختهای فنی توسعهی نرمافزار

10

سامانههای مکانمحور و اطالعات جغرافیایی

10

سامانههای كاربردی پیشرفته

کد زیر دسته سوم

10

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

10

نرمافزار به عنوان سرویس)(SaaS

10

زیرساخت به عنوان سرویس)(IaaS

10

سکو به عنوان سرویس)(PaaS

10

ابزارها و خدمات ذخیرهسازی و تحلیل كالنداده

10

ابزارهای رصد ،پایش و دیدگاهكاوی

10

ابزارهای هوش تجاری و هوش فرهنگی)(BI/CI

10

ابزارها و خدمات دادهكاوی

10

خط محصول نرمافزار)(SPL

10

راهکارهای یکپارچهسازی و استقرار خودكار)(CI/CD

10

میانافزارها )(Middleware

10

ابزارهای و كنترل كیفیت نرمافزار

10

ابزارهای ساخت آزمون و مدیریت برنامکها )(App

10

سامانههای مکانمحور )(LBS

10

سامانههای اطالعات جغرافیایی )(GIS

10

سامانههای ناوبری و موقعیتیابی

10

زیرساخت خدمات مکانمحور (نقشه ،مکانیابی بر اساس )BTS/WiFi

10

سامانههای سازمانی )(Enterprise

10

برنامهریزی منابع )(ERP

هایاطالعاتوارتباطاتونرمافزارهایرایانهای–صفحه25


فناوری

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

محتوای دیجیتال

فناوری اطالعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای

حوزه فناوری اطالعات

10

کد زیر دسته دوم



10

10

سامانههای كاربردی پیشرفته

10

خدمات تخصصی و مشاورهای

10

كسب و كار الکترونیک

10

سامانههای سختافزاری-نرمافزاری

10

خط و زبان فارسی

کد زیر دسته سوم

10

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

10

كنترل پروژهی سازمانی )(EPM

10

پشتیبانی عملیات و بازرگانی )(OSS/BSS

10

خدمات یکپارچهسازی سامانهها و سرویسها

10

خدمات زیرساختهای فنی توسعهی نرمافزار

10

خدمات آزمون ،كنترل و تضمین كیفیت نرمافزار

10

خدمات استفرار و بهینهسازی نرمافزارهای سیستمی

10

خدمات تخصصی پایگاه داده (استقرار ،بهینهسازی و امنیت)

10

سامانههای تجارت ،یادگیری ،سالمت ،بانکداری و دولت الکترونیک

10

راهکارهای نوین پرداخت ( E-Walletو )E-Money

10

خدمات نوآورانهی آنالین (نوآوری در مدل كسب و كار و فناوریهای مورد استفاده)

10

سامانههای ارتباطی چندرسانهای (  IPTVو  VoIPو نظایر آنها)

10

سامانههای كنترل صنعتی

10

سامانههای نهفته ()Embedded

10

تبدیل تصویر به متن ()OCR/OMR

10

تبدیل گفتار به متن و برعکس ()TTS/ASR

10

ترجمهی خودكار

10

پردازش زبان طبیعی و تلخیص متن

10

موتور جستوجو

تونرمافزارهایرایانهای–صفحه 2

فناوریهایاطالعاتوارتباطا

کد دسته اصلی

10

امنیت فضای تبادل اطالعات

فناوری اطالعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای

کد زیر دسته اول

محتوای دیجیتال

10

کد زیر دسته دوم

10

10

بازیهای رایانهای

10

شبکههای اجتماعی

10

بستر ارائه و نشر محتوا

10

ویدئو و چندرسانهای

10

احراز هویت و كنترل دسترسی

10

ابزارهای ارزیابی امنیت

کد زیر دسته سوم



دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

10

ابزارهای ساخت بازی (موتور ،میانافزار و نظایر آن)

10

تولید بازیهای بومی (رایانه ،همراه ،برخط ،اجتماعی ،حركتی ،واقعیت افزوده و مجازی)

10

بازیهای جدی ،تحلیلی ،شناختی و شبیهسازها

10

شبکههای اجتماعی خاصمنظوره

10

شبکههای اجتماعی همراه

10

بستر ارائهی خدمت ()SDP

10

شبکهی توزیع محتوا ()CDN

10

فناوریهای حوزهی  OTTو OVP

10

ابزارهای تولید ویدئو و چندرسانهای

10

ابزارهای نشر برخط ویدئو ()Video Streaming

10

ابزارهای پردازش تصویر و كاربردهای واقعیت افزوده و واقعیت مجازی

10

ابزارهای نوین تشخیص هویت (نظیر Biometricو )OTP

10

سیستمهای مدیریت و كنترل شناسهها ( Identity/Access Management
)Systems

10

ابزار پیشرفته نظارت و كنترل كودكان

10

ابزار اجرای حمالت كانال جانبی

10

ابزارهای جامع آزمون نفوذ

هایاطالعاتوارتباطاتونرمافزارهایرایانهای–صفحه27

فناوری

کد دسته اصلی

فناوری اطالعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای

کد زیر دسته اول

امنیت فضای تبادل اطالعات

کد زیر دسته دوم



10

10

ابزارهای ارزیابی امنیت

10

ابزارهای تشخیص و مقابله

10

جرمیابی و كشف تقلب

10

رمزنگاری و پنهانسازی

10

ابزارهای تامین امنیت كاربران

10

دیواره آتش

کد زیر دسته سوم

10

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

10

ابزارهای ارزیابی پروتکلهای امنیتی

10

ابزارهای ارزیابی كد

10

ابزارهای مقابله با هرزنگاری (سمت سرور)

10

ابزارهای مدیریت وقایع امنیتی ) (SIEMو مراكز عملیات امنیت )(SOC

10

ضدبدافزار و ابزار مرتبط (جعبه شنی ،تله عسل و نظایر آنها)

10

ابزارهای مقابله یا تخفیف حمالت منع سرویس توزیع شده )(DDoS

10

ابزارهای Forensics

10

ابزارهای كشف تقلب )(Fraud Detection

10

ماژول امنیت سخت افزاری )(HSM

10

شتابدهندههای سختافزاری رمزنگاری

10

سیستمهای مدیریت پایگاه داده رمزشده

10

پنهاننگاری و نهانكاوی

10

پشته پروتکل ) (Protocol Stackارتباطی امن

10

زیرساختهای حفاظت از نقاط انتهایی )(Endpoint Protection Platform

10

ابزارهای امحاء و بازیابی اطالعات

10

نسل جدید دیوارههای آتش ) (NGFو بازرسی عمیق بسته )(DPI

10

دیواره آتش پایگاه دادهها )(DBF

10

دیواره آتش برنامههای كاربردی وب )(WAF

هایاطالعاتوارتباطاتونرمافزارهایرایانهای–صفحه28

فناوری

کد دسته اصلی

فناوری اطالعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای

کد زیر دسته اول

امنیت فضای تبادل
اطالعات
امنیت فضای تبادل اطالعات

10

کد زیر دسته دوم



10

کد زیر دسته سوم

10

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

10

دیواره آتش

10

10

امنسازی كاربردها

10

امنیت دستگاههای همراه

10

امنیت پهنای باند باال

10

خدمات امنیت

زیر دسته سوم

دروازه امنیتی وب-سرویسها

10

ابزارهای تامین امنیت VOIP

10

ابزارهای تامین امنیت سامانههای كنترل صنعتی

10

ابزارهای امنیتی و حفاظتی در مجازیسازی

10

ابزارها و خدمات تامین امنیت در اینترنت اشیاء

10

ابزارهای تشخیص بدافزار در دستگاههای همراه

10

ابزارهای حافظ حریم خصوصی و اطالعات حساس و یا رمزكننده انواع اطالعات و پیامها

10

برنامههای كنترل كودكان توسط والدین ()parental control

10

ابزارهای آزمون امنیتی و مقاومسازی برنامههای كاربردی همراه

10

محصوالت امنیتی پهنای باند خیلی باال )(Big-IP Security Products

10

خدمات امنیتی نسلهای جدید تلفنهای همراه

10

خدمات رسیدگی و مقابله با رخدادها و بدافزارها

10

خدمات امنیتی مدیریت شده )(MSSP

10

خدمات امنیتی محیطهای محاسباتی نوین (VM, Cloud, Pervasive
)Computing, Grid

10

آزمون نفوذ و ارزیابی امنیتی

هایاطالعاتوارتباطاتونرمافزارهایرایانهای–صفحه29

فناوری

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

تجهیزات پیشرفته ساخت ،تولید و آزمایشگاهی

فناوریهای ساخت و تولید
مواد و محصوالت سرامیکی

کد زیر دسته دوم



10

تجهیزات پیشرفته تولید محصوالت میانی و یا تکمیلكننده
(سرامیکهای بیشکل)

کد زیر دسته سوم

10

10

10

تجهیزات پیشرفته تولید مواد اولیه
سرامیکی سنتزی

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تولید پودر و نانو پودر

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تولید فایبر و نانو فایبر

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تولید
ویسکر و نانو ویسکر و تکبلور

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تولید مواد سرامیکی شفاف

11

10

تجهیزات پیشرفته پوشش دهی به روش پاشش و زینتر

11

10

تجهیزات پیشرفته پوشش دهی به روش غوطهوری و زینتر

11

10

تجهیزات پیشرفته پوشش دهی به روش پالسما اسپری

11

10

تجهیزات پیشرفته پوشش دهی به روش سل ژل

11

10

تجهیزات پیشرفته پوشش دهی به روش الکتروفورتیک

11

10

تجهیزات پیشرفته پوشش دهی به روش رسوبگذاری فیزیکی از فاز بخار

11

10

تجهیزات پیشرفته پوشش دهی به روش
رسوبگذاری شیمیایی از فاز بخار

11

وارتباطاتونرمافزارهایرایانهای–صفحه31

فناوریهایاطالعات

زیر دسته چهارم

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

تجهیزات پیشرفته ساخت ،تولید و آزمایشگاهی

فناوریهای ساخت و تولید
مواد و محصوالت سرامیکی

کد زیر دسته دوم



10

تجهیزات پیشرفته تولید محصوالت نهایی
(سرامیکهای شکل دار)

10

تجهیزات اتصال دهی سرامیکها

کد زیر دسته سوم

10

10

10

تجهیزات پیشرفته تولید محصوالت میانی و یا تکمیلكننده
(سرامیکهای بیشکل)

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

10

تجهیزات پیشرفته پوشش دهی به روش
ریختهگری نواری

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تولید جرمها،
مالتها و سیمانهای دیرگداز

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تولید و
زینتر درجا ()SHS

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته
تولید از فاز مذاب

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تولید به روش
شکلدهی پودر و زینتر

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تولید به روش
زینتر بدون فشار

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تولید به روش
زینتر تحتفشار

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته اتصال سرامیک به سرامیک،سرامیک به فلز
(جوش شیشه) ،سرامیک به پلیمر

11

تجهیزاتپیشرفتهساخت،تولیدوآزمایشگاهی–صفحه31

زیر دسته چهارم

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

تجهیزات پیشرفته ساخت ،تولید و آزمایشگاهی

فناوریهای ساخت و تولید
مواد و محصوالت پلیمری

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته
قالبگیری دمشی

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته قالبگیری
با رزین مایع

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته
شکلدهی چرخشی

11

کد زیر دسته دوم

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته پوشش دهی
پلی یورتان

11

زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم

10

10

کد زیر دسته چهارم

دسته
اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته سوم

10

تجهیزات پیشرفته پوشش دهی

10

10

تجهیزات پیشرفته شکلدهی و قالبگیری پالستیکها

10

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته
شکلدهی حرارتی

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته
Twin Sheet Forming

11

10

تولید و بهبود كارایی تجهیزات سنتز پلیمرها

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته حرارت دهی خارجی
Processes Involving External Heating

11

تجهیزات پیشرفته اتصال پالستیکی
10



طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته حرارت دهی اصطکاكی
Processes Involving Frictional and Hysteresis Heating

تجهیزاتپیشرفتهساخت،تولیدوآزمایشگاهی–صفحه32

11

زیر دسته چهارم

کد دسته اصلی

تجهیزات پیشرفته ساخت ،تولید و آزمایشگاهی

فناوریهای ساخت و تولید
مواد و محصوالت پلیمری

کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم



کد زیر دسته سوم

10

10

10

تجهیزات پیشرفته اتصال پالستیکی

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته اتصاالت چسبی
Adhesives

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته اتصاالت آكریلیکی
Acrylics

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته اتصاالت بیهوازی
Anaerobics

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته
)Cyanoacrylates (Super Glues

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته اتصاالت اپوكسی ها
Epoxies

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته اتصاالت ذوبهای داغ
Hot Melts

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته اتصاالت فنولی
Phenolics

11

01

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته اتصاالت
Plastisols

11

تجهیزاتپیشرفتهساخت،تولیدوآزمایشگاهی–صفحه33

زیر دسته چهارم

کد دسته اصلی

تجهیزات پیشرفته ساخت ،تولید و آزمایشگاهی

فناوریهای ساخت و تولید
مواد و محصوالت پلیمری

کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم



کد زیر دسته سوم

10

10

10

تجهیزات پیشرفته اتصال پالستیکی

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

00

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته اتصاالت پلی آمیدی
Polyimides

11

00

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته اتصاالت پلی یورتانی
Polyurethanes

11

00

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته اتصاالت چسبی حساس به فشار
Pressure-sensitive Adhesives

11

00

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته اتصاالت پلی ونیل استات
)Polyvinyl Acetate (PVAs

11

00

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته اتصاالت سیلیکونی
Silicones

11

00

تجهیزات شکلدهنده رابرها

11

تجهیزاتپیشرفتهساخت،تولیدوآزمایشگاهی–صفحه34

زیر دسته چهارم

کد دسته اصلی

تجهیزات پیشرفته ساخت ،تولید و آزمایشگاهی

فناوریهای ساخت و تولید
مواد و محصوالت کامپوزیتی

کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم



کد زیر دسته سوم

10

10

10

تجهیزات پیشرفته قالبگیری و
شکلدهی كامپوزیتی

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته ریختهگری گریز از مركز
Centrifugal Casting

11

10

طراحی و ساخت قالبهای پیچیده ساخت كامپوزیتها

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته ورقه ورقه شدن پیوسته
Continuous Lamination

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته سیمپیچی رشتهای
Filament Winding

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته Hand Lay-Up

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته قالبگیری كیسه فشار
Pressure Bag Molding

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته
Pulshaping

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته قالبگیری پالتروژن
Pultrusion

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته
)Reaction Injection Molding (RIM

11

تجهیزاتپیشرفتهساخت،تولیدوآزمایشگاهی–صفحه35

زیر دسته چهارم

کد دسته اصلی

تجهیزات پیشرفته ساخت ،تولید و آزمایشگاهی

فناوریهای ساخت و تولید
مواد و محصوالت کامپوزیتی

کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم



کد زیر دسته سوم

10

10

10

تجهیزات پیشرفته قالبگیری و
شکلدهی كامپوزیتی

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

01

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته
)Resin transfer molding (RTM

11

00

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته
Spray-up

11

00

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته
)Structural Reaction InjectionMolding (SRIM

11

00

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته
Tape / Fiber Placement

11

00

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته
Vacuum Bag Molding

11

00

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تزریق تحت خالء
Vacuum Infusion

11

تجهیزاتپیشرفتهساخت،تولیدوآزمایشگاهی–صفحه 3

زیر دسته چهارم

کد دسته اصلی

10

10

10



10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته قالبگیری متداول

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته قالبگیریِ دقیق
Precision Molding Processes

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته قالبگیری ماسهای با پیوند شیمیایی
Chemically Bonded Sand MoldingProcesses

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته قالبگیری و ریختهگری نوین

تجهیزات ریختهگری

فلزی

تجهیزات پیشرفته ساخت ،تولید و آزمایشگاهی

کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم
11

کد زیر دسته سوم

10

10

تجهیزات
استخراج و
تولید از
معادن

تجهیزات تولید از روش متالوژی پودر

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته ریختهگری دقیق ،دورانی ،نیمه جامد

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته ریختهگری آلیاژهای خاص ،قطعات
بزرگ و سنگین

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تولید پودرهای فلزی

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تولید قطعات صنعتی و سازهای از
روشهای متالوژی پودرهمچون آلیاژسازی مکانیکی و روشهای
بهكارگیرنده بستر پلیمری

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته مشخصه یابی پودرها و
محصوالت متالوژی پودر

11

تجهیزاتپیشرفتهساخت،تولیدوآزمایشگاهی–صفحه37

زیر دسته چهارم

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

تجهیزات پیشرفته ساخت ،تولید و آزمایشگاهی

کد زیر دسته دوم



کد زیر دسته سوم

10

10

فلزی

10

تجهیزات شکلدهی

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته نورد

11

10
10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته آهنگری (فورج)

11

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته اكستروژن و كشش سیم

11

10
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته
شکلدهی ورق ،لوله و مخازن

تجهیزاتپیشرفتهساخت،تولیدوآزمایشگاهی–صفحه38

زیر دسته چهارم

10

Deep Drawing

10

Electro-hydraulic Forming

10

Electro-magnetic Forming

10

Explosive Forming

10

Fine Blanking

10

Hydro-forming

10

Magnetic Pulse Forming

10

Metal Spinning

10

Peen Forming

01

Brake Forming

00

Shearing

00

Stretch Forming

00

Superplastic Forming

00

Tube Bending

00

Stamping

00

Press Braking

کد دسته اصلی

تجهیزات پیشرفته ساخت ،تولید و آزمایشگاهی

کد زیر دسته اول

10

10

10



کد زیر دسته دوم

10

اتوماسیونهای
پیشرفته تولید
تجهیزات پیشرفته
ساخت ،ماشینکاری
و عملیات حرارتی

10

تجهیزات پیشرفته نمونهسازی اولیه

آزمایشگاهی

تجهیزات پیشرفته عملیات سطح

کد زیر دسته سوم

10

10

فلزی

10

تجهیزات پیشرفته اتصال دهی

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

10

اقسام جوشکاریهای پیشرفته

10

10

اقسام لحیمكاریهای پیشرفته

11

10

نمونهسازی اولیه سریع Rapid Prototyping

11

10

رسوبدهی پاششی Spray Deposition

11

10

رسوبدهی در خأل

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته پوششدهی

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته بهینهسازی سطح

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته رشد بلور

11

11
10

طراحی و ساخت CNC

10

تجهیزات پیشرفته مشخصه یابی و
شناسایی مواد

11
10

مکانیکی

11

10

فیزیکی

11

10

شیمیایی

11

10

ریزساختاری

11

10

مغناطیسی

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته مشخصه یابی مواد
همچون تختیسنج روبشی اتوماتیک

11

تجهیزاتپیشرفتهساخت،تولیدوآزمایشگاهی–صفحه39

زیر دسته چهارم

اصطکاكی،
انفجاری ،لیزر

کد دسته اصلی

تجهیزات پیشرفته ساخت ،تولید و آزمایشگاهی

کد زیر دسته اول

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تخمین عمر
قطعات

11

کد زیر دسته دوم



کد زیر دسته سوم

10

تجهیزات پیشرفته آمادهسازی نمونه

11

زیر دسته اول

10

آزمایشگاهی

10

10

تجهیزات پایش،
نگهداری و
تعمیرات

01

تجهیزات
آزمایشگاهی
مطالعات
عصبشناختی

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته بازرسیهای غیر
مخرب ( ، )NDTامواج مافوق صوت ،پرتونگاری

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

10

بازرسی با استفاده از ذرات مغناطیسی

11

10

بازرسی با استفاده از امواج صوتی

11

10

بازرسی با استفاده از امواج مافوق صوت

11

10

بازرسی با استفاده از پرتونگاری (ایکس ،گاما؛ ذرات بتا )

11

10

تجهیزات نقشهبرداری مغزی و عصبی

10

fMRI ،MRI ،MEG،PET
 TDS,EEG،fNIRS،NIR ،و كلیه متعلقات ثبتهای همزمان

11

10

تجهیزات تحریک مغزی و نخاعی

10

DBS,TMS , rTMS,tDCS,tACS,
Ultrasound Stimulation,Optical Stimulator

11

10

تجهیزات آزمایشهای مطالعات رفتاری انسانی

10

Eye Tracking,Motion Tracking
, Vigilance Measurment

11

10

تجهیزات ثبت الکترو فیزیولوژی انسانی و حیوانی

10

تقویتكنندهها ،تحریکكنندهها و پروبهای امپدانس باالی مرتبط با الکتروفیزیولوژی
 ،ابزار ثبت پتانسیل میدانی ،ابزارهای ثبت سلولی

11

10

سامانههای ثبت و تحلیل سیگنالها و تصاویر مغزی
و عصبی

10

نرمافزارها و سختافزارهای ثبت داده با تعداد كانال باال ،آنالیز سیگنالهای ،EEG
EMGو  ،..EPنرمافزارهای تركیب دادههای تصویر مغزی و سیگنالهای مغزی

11

10

ابزارها و تستهای اتوماتیک مطالعات رفتاری
حیوانی

10

انواع مازهای اتوماتیک كنترل شونده شناختی،
نرمافزارهای تحلیل و تست رفتاری آزمایشگاهی

11

تجهیزاتپیشرفتهساخت،تولیدوآزمایشگاهی–صفحه41

زیر دسته چهارم

کد دسته اصلی

تجهیزات پیشرفته ساخت ،تولید و آزمایشگاهی

کد زیر دسته اول

انواع استیروتاكسیهای دستی و اتوماتیک كنترل شونده
جهت جراحی مغزی

11
11

کد زیر دسته دوم



00

تجهیزات شناختی
بالینی

ابزارهای ثبت مانیتورینگ سیگنالهای زیستی
و رفتارهای انسانی و حیوانی

11

زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم

10

01

تجهیزات
آزمایشگاهی
مطالعات
عصبشناختی

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته سوم

10

تجهیزات آزمایشگاههای سایکوفارماكولوژی انسانی
و حیوانی

10

10

تجهیزات جراحی مغز حیوان جهت مطالعات
شناختی

10

10

بانکهای اطالعات نرماتیو نقشههای مغزی

10

اطالعات نرماتیو  EEG ،PET ،fMRIدر افراد سالم و
گروههای مختلف بیماران

10

تجهیزات تصویربرداری مغزی بالینی

10

 TDS,EEG،fNIRS،NIR ،fMRI ،MRI ،MEG،PETو كلیه متعلقات كاله ثبت
،EEG
تقویتكننده  ،EEGتبت بیسیم  ،EEGثبت مغزی حین خواب،REM
EOGوECOG

11

10

سختافزارهای ویژه روشهای توانبخشی شناختی

10

دستگاههای مربوط به Auditory ،Sensory Integration Therapy
.Therapy
Visual Therapy, SLP

11

10

سختافزارهای اندازهگیری كنشها و كاركردهای
شناختی

10

حافظه ،توجه ،زبان ،درک حسی ،درک فضایی زمانی ،كنش حركتی

11

10

نرمافزارهای توانبخشی شناختی

10

نرمافزارهای مشابه Fepsy, CANTAB,VSX ،CNS Agent

11

10

سامانههای تحریک مغزی و نخاعی جهت كنترل و
درمان بیماریهای شناختی

10

DBS,TMS ,tDCS,tACS,
نرمافزارهای هدایتكننده تحریک با تصاویر مغزی

11

10

تجهیزات و ادوات نوروفیدبک و بیوفیدبک

10

نروفیدبک دوكاناله ،نروفیدبک چندكاناله،
نروفیدبک بر اساس امواج مغزی ،بیوفیدبک دمایی ،هدایت پوستی و عضالنی

11
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زیر دسته چهارم

کد دسته اصلی

تجهیزات پیشرفته ساخت ،تولید و آزمایشگاهی

10

طراحی و ساخت انکوباتورهای پیشرفته،
ژرمیناتورهای پیشرفته

11

10

طراحی و ساخت ادوات پیشرفته اتاق رشد گیاه

11

کد زیر دسته اول

10

طراحی و ساخت ادوات پیشرفته اتاقهای تمیز
كالس  011به باال

10

کد زیر دسته دوم



کد زیر دسته سوم

10

تحریکكنندههای عصبی و عضالنی جهت كنترل و
درمان بیماریهای شناختی

10

زیر دسته اول

00

تجهیزات شناختی
بالینی

10

00

تجهیزات
زیستفناوری

00

تجهیزات نانو
فناوری

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

Transdermal Neuromodulation

11

هواسازها ،فیلترها ،دیوارهها

11

10

تولید مواد اولیه خاص و تجهیزات پیشرفته موردنیاز
زیستفناوری

10

محیط كشت

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته میکروسکوپی
روبشی

10

AFM ،SPM,STM

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته آنالیز شیمیایی

10

 ،GCالکتروفورز

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته آنالیز حرارتی

10

DTA/DSC

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته آنالیز خواص
فیزیکی

10

BE ،VSM

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته پوشش دهی
نانو

10

CVD ،PACVD

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته حکاكی نانو
()DIRIE

11
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زیر دسته چهارم

کد دسته اصلی

تجهیزات پیشرفته ساخت ،تولید و آزمایشگاهی

کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم



00

تجهیزات
داروسازی

کد زیر دسته سوم

10

00

تجهیزات نانو
فناوری

10

تجهیزات تصویربرداری پزشکی ()Nano Imaging

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تولید نانو پودر

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تولید نانو الیاف

11

01

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تولید قطعات نانو

11

00

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته نانوكاویتاسیون

11

10

تولید فیلترهای پیشرفته جهت تصفیۀ بیولوژیکی مایعات

11

10

تولید فیلترهای جهت تصفیۀ و استریلیزاسیون گازها

11

10

طراحی و ساخت بیو راكتورهای پیشرفته

11

10

طراحی و ساخت سانتریفیوژهای پیشرفته

10

10

طراحی و ساخت فریز درایرهای پیشرفته

11

10

طراحی و ساخت فرمانتورهای پیشرفته

11

10

طراحی و ساخت اسپری درایرهای پیشرفته (بهویژه تولید
نازل)

11

10

طراحی و ساخت مبدلهای پیشرفته حرارتی

10

10

طراحی و ساخت ستونهای پیشرفته تقطیر و پاالیش

11
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سانتریفیوژهای پیوسته دور باال

مبدلهای حرارتی با حساسیت باال

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

11

11

زیر دسته چهارم

کد دسته اصلی

تجهیزات پیشرفته ساخت ،تولید و آزمایشگاهی

کد زیر دسته اول

تجهیزات داروسازی

کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم

10

00

01

طراحی و ساخت اتومایزرها و سپرایرهای پیشرفته برای
مایعات

11

00

طراحی و ساخت پمپهای پیشرفته پریستالیتیک

11

00

تجهیزات عمومی

00

00

11
11

00

طراحی و ساخت راكتورهای پیشرفته

10

00

گلس الین دور باال بلندرهای پیشرفته مواد خشک و مایع

11

00

طراحی و ساخت انواع خشکكنهای پیشرفته با بازدهی
باال

11

رآكتورهای گلس الین دور باال

11

00

طراحی و ساخت دستگاههای بستهبندی انواع اشکال
دارویی

10

دستگاه شمارشگر قرص و كپسول و
بلسیترینگ قرص و كپسول ،فیلینگهای آمپول و فیلینگهای پودر و
مایعات خوراكی ،اسپریهای دارویی ،كرم و پماد پركنی

11

00

طراحی و ساخت دستگاههای سنجش و كنترل انواع
اشکال دارویی

10

سختی سنج قرص ،تست زمان باز شدن ،تست انحالل قرص و كپسول؛
دستگاه تست خصوصیات كپسول ،دستگاه تست خصوصیات شیاف،
نرمیسنج تیوپ آلومینیومی پماد ،انواع لیک سنج

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته مبتنی بر فناوری
مولکولی ،فناوری array

11

10

طراحی و ساخت سامانههای كمی لومینسانس و رباتیک،
فناوریهای مبتنی بر هیبریدیزیشن

11

10

طراحی و ساخت ادوات پیشرفته فلوسایتومتری و
ایمونوفلورسانس

11

10
10



طراحی و ساخت میکسرهای پیشرفته یک جداره،
دوجداره و سه جداره
طراحی و ساخت میکسرهای پیشرفته هموژنایزرهای تک
و یا دوبل

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

تولید لولههای خأل پیشرفته ،وسایل پیشرفته تشخیص
سریع ،ادوات پیشرفته رادیو ایمونواسی
طراحی و ساخت دستگاههای پیشرفته آناالیزر،
اسپکتروفوتومتر ،رفراكتومتر ،دانسیتومتر

11
11
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زیر دسته چهارم

کد دسته اصلی

تجهیزات پیشرفته ساخت ،تولید و آزمایشگاهی

کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم

00

تجهیزات
آزمایشگاهی
برق،الکترونیک و
کنترل

10
10

00

طراحی و ساخت
سامانههای
هیدرولیکی و
پنوماتیکی

10

10

00

شبیهسازهای
هوشمند

10

تجهیزات آزمایش باس داكت نیروگاهی

11

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته هیدرولیکی و
پنوماتیکی

11

10

تولید شبیهسازهای پیشرفته آموزشی سامانههای موشکی

11

10

تولید شبیهسازهای پیشرفته دریایی
تولید نرمافزارهای پیشرفته بومی شبیهسازی مخازن نفت
و گاز
تولید شبیهسازهای پیشرفته پرواز و رانندگی
تولید شبیهسازهای پیشرفته واقعیت مجازی ( )VRو
هولوگرام

11

10
10
10
10
10
10

10
10
10



11

11

10

00

11

طراحی و ساخت رباتهای نظامی دقیق یا هوشمند یا
مقاوم در برابر آسیب
طراحی و ساخت رباتهای صنعتی و خط تولید دقیق یا
هوشمند
طراحی و ساخت رباتهای فضانورد
طراحی و ساخت رباتهای پرنده دقیق یا هوشمند یا با
برد پروازی باال
طراحی و ساخت رباتهای امدادگر دقیق یا هوشمند یا
مقاوم در برابر آسیب
طراحی و ساخت رباتهای مسیریاب دقیق یا هوشمند
تولید قطعات و زیرمجموعههای شبیهسازهای انواع
تسلیحات
تولید شبیهسازهای پیشرفته نیروگاههای هستهای

10

طراحی و ساخت
رباتهای کاربردی

تجهیزات كالیبراسیون و اندازهگیری

کد زیر دسته سوم

10

00

تجهیزات
عمومی

10

تولید ستونهای پیشرفته الکتروفورز ،كروماتوگرافهای
پیشرفته،تیشو پروسسور اسمومترهای پیشرفته و
چمبرهای پیشرفته
طراحی و ساخت هودها ،فورها ،میکروسکوپها،
سیتومترها و سمپلرهای پیشرفته

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

صفحه صافی گرانیتی

11

11
11
11
11
10
11
11

11
11
11
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حمل مصدوم ،آتشنشان و ...

11

زیر دسته چهارم

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

تجهیزات پیشرفته ساخت ،تولید و آزمایشگاهی

کد زیر دسته دوم



کد زیر دسته سوم

10

01

خدمات تخصصی
آزمایشگاهی
مشروط به
عضویت در شبکه
آزمایشگاهی
فناوریهای
راهبردی

10

طراحی آزمون

11

10

تولید نمونه اولیه

11

10

آمادهسازی نمونه آزمون

11

10

كالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی

11

10

آنالیز نمونه

11

10

تعمیر و نگهداری

11

10

تولید نرمافزار

11

تجهیزاتپیشرفتهساخت،تولیدوآزمایشگاهی–صفحه 4

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

کد دسته اصلی

داروهای پیشرفته

کد زیر دسته اول

مواد اولیه دارویی

10

اشکال دارویی
(دارو رسانی)

10

داروهای
عصبی
شناختی

10

آرایشی و
بهداشتی

10

داروهای با
منشأ گیاهی

10

داروهای با
منشاء طبیعی

سنتز مواد پیش ساز با روشهای ساخت نوین و مورد مصرف
در صنایع داخلی

11

10

تولید و یا فرآوری اكسیپیانهای مصرفی از قبیل الكتوز
دارویی ،میکروكریستالین سلولوز ،نشاسته اصالحشده

11

کد زیر دسته دوم



10

رادیو داروها

کد زیر دسته سوم

10

10

سنتز مواد اولیه دارویی پیشرفته برای بیماریهای خاص

10

10

سنتز مواد مؤثره خاص ()API

10

10

سنتز مواد پیش ساز مورد مصرف در سنتز مواد اولیه مؤثره
دارویی

10

سنتزهای جانبی خاص
(اكسی پیانهای موردنیاز در تولید فرآوردههای دارویی)
سنتز یا استخراج پرو ویتامینها ،ویتامینها و اسیدهای آمینه

11

10

سنتز هورمونهای خاص و مشتقات خاص هورمونها

10

10

سنتز و تولید حاملهای دارویی (روشهای نوین دارورسانی)
تولید ،استخراج و خالصسازی انواع ماده مؤثره گیاهان داروئی
اعم از بومی و غیربومی مبتنی بر استانداردهای ملی و بینالمللی

10

10

10

نظیر داروی درمان  ،MSسرطان ،هپاتیت ،ایدز

زیر دسته سوم

زیر دسته دوم

10

کد زیر دسته چهارم

دسته
اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته چهارم

11
سنتز یا استخراج هورمونها ،پروستاگلندینها،
ترومبوگسانها ،پلی پپتیدها و لیکوترینها
محصوالت رهایش دارو

11
11

11

10

تولید انواع داروهای گیاهی پیشرفته كه اثربخشی (،)Efficacy
ایمنی( )Securityو قدرت داروئی ( )Potencyباالئی دارند.

11

10

ایجاد دانش فنی تولید صنعتی انواع افزودنیها و نگهدارندههای
گیاهی و طبیعی استاندارد ()licensory

11

10

سنتز محافظتكننده اشعه پرتو اتمی

11

10

سنتز رادیو داروهای تشخیصی و درمانی

11

10

طراحی و ساخت انواع اشکال دارویی با فناوریهای نوین

10

فناوریهای دارو رسانی آهسته رهش ،دارو رسانی هدفمند

10

10

طراحی و تولید داروهای موضعی

10

10

بهینهسازی فرموالسیونهای انواع اشکال دارویی

10

10

سنتز حاملهای دارو رسان بهبودیافته عصبی مغزی

10

با استفاده از فرایندهای خاص برای رسیدن به مواد مؤثره
بهبود خواص درمانی و اثربخشی آنها و یا كاهش اثرات
جانبی داروها
دارو رسانی هدفمند

10

استفاده از پلیمرها در دارو رسانی فرآوردههایی از قبیل پچهای پوستی و
سامانههای تزریقی آهسته رهش ،ساخت انواع فرموالسیونهای
لیپوزومال ،میکروانکپسولیشن
كرم و لوسیون بره موم (پروپولیس)

11
11

10

سنتز داروهای پیشرفته درمان اختالالت شناختی

10

سنتز داروهای ارتقاء عملکرد شناختی ،داروهای كاهنده
عملکرد شناختی

11

10

سنتز داروهای پیشرفته عصبی مبتنی بر نوروترانسمیترها

10

سنتز داروهای سروتونینی ،دوپامینی ،گلوتاماتی ،گاباماتی،
نیتریک اكسیدی ،كانابینوئیدی

11

10

محصوالت آرایشی و بهداشتی طبیعی

10

فناوریهای مبتنی بر حفظ سالمت محیطزیست و عدم
استفاده از مواد شیمیایی سنتتیک

10

مانند شامپو ،دهانشویه ،ژل ،كرم ،سرم ،ماسک

10

سنتز یا فرآوری مواد اولیه داروهای گیاهی با كاربرد خاص

10

10

مانند تاكسول ،تاكسوتر ،آتروپین،كدئین ،ارگوتامین،دیژیتالین و...

10

طراحی و فرموالسیون انواع اشکال داروهای گیاهی

10

10

مانند اسپری و شربت اكیناسه و...

10

فرآوری داروهای طبیعی

10

10

كلسیم كربنات ،مینزیم هیدروكساید ،باریم سولفات

سنتز ،نیمه سنتز ،استخراج و خالصسازی مواد مؤثره از
گیاهان دارویی مطابق با فارماكوپهBP,USP,EP, JP
فناوریهای مبتنی بر حفظ سالمت محیطزیست و عدم
استفاده از مواد شیمیایی سنتتیک
فناوریهای مبتنی بر حفظ سالمت محیطزیست و عدم
استفاده از مواد شیمیایی سنتتیک
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کد دسته اصلی

داروهای پیشرفته

کد زیر دسته اول

دارو و فرآوردههای بیولوژیک

01

داروها و
فرآوردههای
طبیعی

کد زیر دسته دوم



10

کد زیر دسته سوم

10

10

مکملهای
دارویی

10

سنتز و تولید مواد اولیه مکملهای دارویی

10

کد زیر دسته چهارم

دسته
اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

شامل تولید یا فرآوری انواع ویتامینها ،مواد معدنی و
انواع روغنها و عصارههای گیاهی

10

10

طراحی و فرموالسیونهای نوین انواع مکملهای دارویی

10

انواع اشکال دارویی از قبیل قرص،كپسول ،شربت و ...
با استفاده از تکنیکهای نوین در جهت بهبود كیفیت
و پایداری مواد مؤثره

10

10

داروهای نو تركیب

10

انترفرون ،جی سی اسی اف

11

10

تولید پادزهرها و آنتیبادیهای حیوانی

10

انواع پادزهر حیوانات از قبیل مار و عقرب

11

10

تولید انواع داروها و واكسنهای انسانی و دامی تزریقی و
مشتقات آنها

10

تولید داروهای ضد سرطان ،آنتیبیوتیکها،
هورمونها ،واكسنها ،آنتیبادیهای مونوكلونال
درمانی ،دارو و پروتئین نوتركیب و ...

11

10

پروتئینهای تکیاخته

11

10

مهندسی بافت و تولید مواد زیست سازگار مرتبط با
جریان خون

10

10

درمان با سلولهای بنیادی

11

10

درمان با روشهای نوین ژندرمانی

11

10

تولید كیتهای تشخیص سریع بیماریها

10

10

تولید زیست حسگرهای دارویی

11

گرفتها ،بیوایمپلنتها ،ناقلین دارو در خون

آنتیبادیهای مونوكلونال تشخیصی ،آنزیمهای
تشخیصی و مولکولی

زیر دسته چهارم

انواع مکملهای دارویی خوراكی انسانی و دامی
(پروبیوتیکها ،اسیدآمینهها ،مواد رنگی از قبیل كاروتنها و)...
مانند تولید قرص زعفران با استفاده میکرو انکپسولسیون ماده
مؤثره ؛ قرص بره موم (پروایکس)

11

11

01

فرآوردههای خونی

10

تولید ،استخراج و خالصسازی فرآوردههای خونی

10

فاكتورهای ضد انعقاد ،آلبومین

10

محصوالت فراوریشده از منشأ مواد اولیه طبیعی با
رویکرد خالقانه

10

داروها ،محصوالت آرایشی بهداشتی ،مکملهای
دارویی و غذایی با رویکرد دارویی

10

عصارهها و اسانسهای دارای تركیبات فنلی .گلیکوزیدی،
ترپنوئیدی و آلکالوئیدی

10

استحصال و خالصسازی مواد اولیه طبیعی و نیمه سنتز
تركیبات دارویی طبیعی با رویکرد نوآورانه یا بیسابقه در
سطح ملی

10

عصارهها ،اسانسها و مواد مؤثره استخراجشده
بهصورت انتخابی از گیاهان دارویی و سایر مواد و
منابع طبیعی
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10

داروها و مکملها جهت درمان یا پیشگیری از بیماریهای
اعالمشده توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی شامل
گوارشی ،قلبی و عروقی ،پوست و مو ،تناسلی ،زنان ،سرطان،
رماتیسم ،ضد انگل ،عفونی ،اعصاب و روان ،سیستم تنفسی.
سیستم ایمنی ،گوش و حلق و بینی ،چشم ،سیستم ایمنی،
متابولیسم ،كلیه و مجاری ادراری

کد دسته اصلی

وسایل  ،ملزومات و تجهیزات پزشکی

تجهیزات پزشکی

کد دسته دوم

کد زیر دسته دوم

طراحی و ساخت تجهیزات درمانی پیشرفته

کد زیر دسته سوم

10

10

10

10
10

دستگاه الکتروشوک قلبی و مغزی پیشرفته
پمپ خون جراحی قلب باز

11
11

10

اكسیژناتور پیشرفته پیس میکر اینترنال و اكسترنال

11

10
10
10
10
10
10
01
00
00
00
00
00
00
00

فیکساتروهای ارتوپدی

تجهیزات تخصصی پیشرفته سنگشکن

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

00

كاشتنیها و بیو ایمپلنتها

00

دستگاههای درمانی مبتنی بر
لیزر و فتونیک پزشکی
رباتهای جراح و كمک جراح

01



کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

دستگاه فیکو
دستگاه ویتركتومی
دستگاههای رادیوتراپی و دستگاههای وابسته
دستگاه بیهوشی
ونتیالتور
نیوالیزر
همودیالیز
سمعکهای پیشرفته
الکتروكوتر
كیسههای وایایوستومی پیشرفته
وپورایزرهای پیشرفته
تجهیزات پیشرفته درمان ناباروری
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زیر دسته چهارم

10

انواع فیلرهای كالژن و االستین و تركیبات آنها

10
10
10

اتوگرافتها
انواع غضروف طبیعی و مصنوعی

10

انواع محصوالت چشمی

10
10
10
10

پرده جنینی و كاربرهای آن بهعنوان جایگزین پوست

11
11

آلوگرافتها و زنوگرافتهای پوست

درمان ضایعات چشمی
پوست مصنوعی
داربستهای جایگزین پوست ،غضروف

کد دسته اصلی

وسایل  ،ملزومات و تجهیزات پزشکی

تجهیزات پزشکی

کد دسته دوم

کد زیر دسته دوم

طراحی و ساخت تجهیزات تشخیصی پیشرفته



کد زیر دسته سوم

10

10

10

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

10

دستگاههای تشخیصی مبتنی بر لیزر و فتونیک پزشکی

11

10

هولتر مانیتورینگ

11

10

نوروسکوپ

11

10

انواع میکروسکوپهای جراحی

11

10

دستگاه آنسفالوگراف

11

10

الکتروكاردیوگراف

11

10

اتورفركتومتر

11

10

انواع آندوسکوپها

11

10

رادیوگرافی دیجیتال و غیر دیجیتال

11

01

تونومتر

11

00

انواع بن دانسیمتر

11

00

سونوگرافی

11

00

ماموگرافی

11

00

آنژیوگرافی

11

00

سیتیاسکن

11

00

گاماكمرا

11

00
00

گاما نایف
اكوكاردیوگراف

11
11

00

سفالومتر

11

01

اسپیرومتر

11

00

ادیومتر

11

00

الکترومیوگراف

11

00

محرکهای عصبی

11
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زیر دسته چهارم

کد دسته اصلی

کد دسته دوم

وسایل  ،ملزومات و تجهیزات پزشکی

تجهیزات پزشکی

کد زیر دسته دوم

طراحی و ساخت تجهیزات تشخیصی پیشرفته
طراحی و ساخت
تجهیزات بازتوانی و
توانبخشی پیشرفته

10

مواد ،وسایل و ملزومات مصرفی



10

کد زیر دسته سوم

10

10

10

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

00

فتال مانتیورینگ

11

00
00

MRI
مدیایتنسکوپ

11
11

00

اتوسکوپ

11

00

الرنگسکوپ

11

00
01

دفیبریالتور
آنژیوسکوپ

11
11

00

انواع الپراسکوپ

11

00
00

دستگاه االستوگرافی
سیستمهای هیستومورفومتری

11
10

00

تجهیزات ویژه آزمایش خون

10

00

انواع مانیتورهای پزشکی ،فشارسنج دیجیتالی ،تبسنج دیجیتالی،
پلی تیسموگرافی ،پالس اكسیمتر

11

10
10

الکتروفیزیولوژی
فوتوتراپی

11
11

10

رادیوفركوینسی

11

10

دیاترمی

11

10
10
10
10

گفتاردرمانی
رباتهای توانبخشی
انواع كاتتر
بالون و كانوال

11
11
11
11

10

انواع استنت

11

10

انواع گرافت

11

10

انواع دریچه مصنوعی قلبی

11

10

نخهای جراحیهای تخصصی

11

10

انواع بخیهها و پانسمانهای بیولوژیکی

11

10

لنزهای تماسی و داخل چشمی

11

10

سمعک

11
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زیر دسته چهارم

نرم افزارهای مخصوص هیستولب
تجهیزات پیشرفته
آزمایش قند خون

طراحی ،ساخت و تولید مواد و
وسائل پیشرفته البراتوری

کد دسته اصلی

تجهیزات دندان پزشکی

10

10

مواد مصرفی

وسایل  ،ملزومات و تجهیزات پزشکی

کد دسته دوم

کد زیر دسته دوم

مواد ،وسایل و ملزومات
مصرفی
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته
دندان پزشکی

10

10

کد زیر دسته سوم

10

10

تجهیزات
پزشکی

10

01

كیسههای كولستومی

11

00

كیسههای یوروستومی

11

00

انواع پروتز به غیر از ارتوپدی

11

00

پروتز مفصل هیپ

11

00

پروتز زانو و شانه

11

10

ابزار و یونیت ارتودنسی

11

10

یونیت پرتابل

11

10

اتوكالو

11

10
10

ساكشن
رادیوگرافی و سونوگرافی

11
11

10

موتورهای جراحی ایمپلنت

11

10

رادیوسرجری

11

10

الکتروسرجری

11

10

ایمپلنت

11

10
10
10

پودرهای پیشرفته پرسلن و آلیاژها
مواد پیشرفته بلیچینگ
كوره پرسلن

11
11
11

10

كوره گلیزر

11

10

كستینگ ماشین القائی

11

10

ترموپالست
سامانههای پیشرفته  cad camو
اسکنرهای پیشرفته درمانی

11

10
10

تجهیزات
10
آزمایشگاهی



کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

وسایل و ملزومات

11
10
10

10

تجهیزات
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زیر دسته چهارم

10

مربوط به مدیریت نمونه -
انتقال مایعات  -محیطهای كشت سلولی و میکروبی
سامانههای نیمه اتوماتیک /
اتوماتیک میکروبشناسی
سامانههای بسته و خودكار
()arry technology

10

انواع میکروسکوپ

10

سل كانتر

کد دسته اصلی

تجهیزات آزمایشگاهی
تجهیزات بیمارستانی

وسایل  ،ملزومات و تجهیزات پزشکی

کد دسته دوم

کد زیر دسته دوم

10

10

كیتهای انعقادی

10

كیتهای پایش دارو

10

معرفها و آنتیسرمها

10

آنتی سرمهای تشخیص تایپینگ،
رنگ آمیزی ،ایمونوهیستوشیمی

10

آنزیمها

10

برای تولید انواع كیتها ومعرفهای تشخیصی

10

مواد مرجع

10

استانداردها -كالیبراتورها -مواد كنترل

اكسیژن سازهای پیشرفته مركزی،
كمپرسورهای پیشرفته تولید و انتقال گازهای طبی،
تصفیهكنندههای پیشرفته هوا

11
11

10

كیتهای تشخیصی

مواد مصرفی

10

طراحی و ساخت ادوات
پیشرفته تولید گازهای طبی

10

10

تجهیزات عمومی

10

تختهای تخصصی بیمارستانی

10

استریالیزرهای پیشرفته (بخار آب ،گاز ،نوری)

11

10

دستگاههای پیشرفته بی خطرساز و دفع پسماند

11

10
10
10

10



10

كیتهای  HLAمولکولی

زیر دسته سوم

زیر دسته دوم

10

تجهیزات تست،
10
آزمون ،کالیبراسیون

10

كیتهای مبتنی بر فناوری مولکولی

کد زیر دسته سوم

10

10

10

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته چهارم

10

طراحی و ساخت تجهیزات
پیشرفته استریل و شستشو
طراحی و ساخت ادوات پیشرفته
مدیریت پسماند
پمپهای سرم  ،سرنگ و تزریقی
دریل و ستهای جایگذاری
تخصصی اتاق جراحی
تجهیزات آزمون ویِژه تست
تجهیزات پزشکی
تجهیزات كالیبراسیون
ویژه تست تجهیزات پزشکی

10
10

میکرو دریل و میکرو اره جراحی استخوان

11

11
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11

کد دسته اصلی

هوافضا

کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم

10

پرندههای
سرنشین دار

10

پرندههای بدون
سرنشین

10

اویونیک ،مخابرات
و رادار

10

طراحی و ساخت سامانههای پیشرفته هوایی و فضایی

10

نظیر هواپیما ،هلی كوپتر و ...

11

10

طراحی و ساخت سامانههای پیشرفته هدایت و كنترل

10

نظیر سامانههای پیشرفته كنترل از راه دور

11

10

موتورهای توربوجت ،توربوفن ،رم جت

11

10

طراحی و ساخت قطعات پیشرفته موتور هواگردها

10

متعلقات موتورهای جت (توربین ،كمپرسور ،محفظه
احتراق ،سیستم كنترل سوخت و )...

11

10

طراحی و ساخت زیر سیستمها و قطعات پیشرفته

10

قطعات دقیق هوایی

11

10

طراحی و ساخت پرندههای پیشرفته بدون سرنشین

10

نظیر هواپیما ،هلیکوپتر و ...

11

10

طراحی و ایجاد مركز اطالعات و تصویر پیشرفته

11

10

طراحی و ساخت سامانههای پیشرفته خلبان خودكار
()Auto Pilot

11

10

طراحی و ساخت زیرسیستمهای پیشرفته پرندههای بدون سرنشین

10

10

طراحی و ساخت رادارهای پیشرفته هوایی ،دریایی و مخابراتی

11

10

طراحی و ساخت قطعات و زیرمجموعههای رادارهای آرایه فازی ،باند  Xو  ،Sارتفاعسنج و
هواپایه

11

10

طراحی و ساخت قطعات و زیرمجموعههای جمر (اخاللگر)

11

10

طراحی و ساخت المپهای ماكرویو راداری

11

10

طراحی و تولید جستجوگرها ،شناساگرها ،تجهیزات ناوبری و هدایت ،تجهیزات هوایی و
دریایی ،ردیاب

10

10

طراحی و ساخت سامانههای پیشرفته كنترل و هدایت از راه دور

11

10



کد زیر دسته سوم

01

10

بدون موتور

10

بالونها و هواناوهای قابل هدایت ( ) Dirigiblesگالیدرها ،گالیدرهای معلق ( )Hangو
هواپیماهای ( )Aircraftبدون موتور ( )non-poweredپیشرفته

11

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

سامانههای اویونیک (موقعیتیاب) سامانههای هوایی و فضایی

هوافضا–صفحه54

از قبیل موتور و زیر سیستمهای دیگر

اپتیکی ،مغناطیسی و رادیویی

11

11

10

طراحی و ساخت سامانههای پیشرفته الکترونیکی
زمینی جهتیابی

11

10

طراحی و ساخت سامانههای پیشرفته الکترونیکی
هوائی جهتیابی

11

زیر دسته چهارم

کد دسته اصلی

هوافضا

کد زیر دسته اول

10

فرودگاهی

10



کد زیر دسته دوم

10

ماهواره

کد زیر دسته سوم

01

اویونیک ،مخابرات
10
و رادار

10

طراحی و ساخت ادوات و تجهیزات پیشرفته تله متری و مسافت یابی

10

10

طراحی و ساخت منابع تغذیه پیشرفته ژنراتور

11

01

دستگاهها و ادوات برای پرتاب وسایل نقلیه هوایی؛ دستگاهها و ادوات برای فرود
آمدن وسایل نقلیه هوایی روی عرشه ناو هواپیمابر و دستگاهها و ادوات

10

10

طراحی و ساخت قطعات و زیرمجموعههای پیشرفته

11

10

طراحی و ساخت موتور ماهواره

11

10

تجهیزات پیشرفته

11

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

لیزری

11

نظیر دستگاههای زمینی برای آموزش پرواز؛ اجزاء و قطعات آنها

11

10

پیشرانش هوا تنفسی

10

طراحی و ساخت توربوفن ،توربوجت ،رم جت ،اسکرم جم

10

10

جلوبرندهها

10

طراحی و ساخت پیشرانش جامد دوپایه ،پیشرانش جامد مركب ،پیشرانش
مایع ،پایشرانش سوخت مایع

11

10

طراحی و ساخت پیشرانش كنترل وضعیت (تراستر)

11

10

سازههای فضائی

10

آمادهسازی و پرتاب (سامانههای پدافندی ،موشکهای بالستیک و ماهوارهبر)

موشکی

10

طراحی و ساخت ادوات پیشرفته سازه بدنه ،مخازن تحتفشار ،لوله و اتصاالت،
بال و بالک

10

10

طراحی و ساخت ادوات و تجهیزات پیشرفته توجیه و نشاره روی ،سکوی پرتاب،
پرتاب سرد ،پایگاه پرتاب فضائی ،جابجایی و حملونقل ،تزریق سوخت

11

10

مهندسی معکوس و نمونهسازی تجهیزات پیشرفته بدنه و موتور ماهوارهبر

11

10

تولید مواد پرانرژی و پیروتکنیک

11

10

طراحی و ساخت رادومهای پیشرفته موشک ()Radome

11

10

جستجوگرها

10

طراحی و ساخت سیکرها و فیوزهای رادیویی پیشرفته ،جستجوگرهای پیشرفته
لیزری ،جستجوگرهای پیشرفته الکترواپتیکی IR ،و IIR

11

10

اجزاء دقیق

10

طراحی و ساخت ادوات پیشرفته سرعتسنج ،شتاب سنج ،ارتفاعسنج ،زاویهسنج،
قطبنماهای ژیروسکوپی

11

هوافضا–صفحه55

زیر دسته
چهارم

موتور ماهوارهبر

بدنه ماهوارهبر

کد دسته اصلی

هوافضا

کد زیر دسته اول



کد زیر دسته دوم

موتورهای هوایی
و
10
پیشرانش

کد زیر دسته سوم

01

10

موشکی

01

طراحی و ساخت عملگرهای پیشرفته

10

00

طراحی و ساخت رادارهای پیشرفته

10

00

طراحی و ساخت سامانههای پیشرفته ناوبری و موقعیتیابی

11

00

طراحی و ساخت سامانههای كنترل آتش سامانههای پدافندی

11

00

طراحی و ساخت ادوات پیشرفته دورسنجی ،فرمان از دور و ثبت اطالعات

11

10

موتورهای هوایی توربینی

10

10

موتورهای هوایی پیستونی

11

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

الکتریکی ،پنوماتیکی ،هیدرولیکی

11

رادار جستجو ،رادار رهیاب ،رادار روشنكننده ،جنگ الکترونیک

11

توربوجت ،توربوفن ،توربوشفت و توربو تراپ

11

10

متعلقات و سیستمهای موتور

10

سیستم سوخت ،سیستم روغن ،استارت و ...

11

10

سامانههای اندازهگیری و كنترل

10

سنسورها ،ECU ،مانیتورینگ ،عیب یابها

11

هوافضا–صفحه 5

زیر دسته چهارم

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

انرژیهای نو

هستهای



کد زیر دسته دوم

00

10

10

چرخه سوخت

10

غنیسازی

10

نیروگاهی
(قدرت و غیر
قدرت)

10

تجهیزات پیشرفته
هستهای

کد زیر دسته سوم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

تجهیزات پیشرفته فرآوری و تولید  UF6 ،UO2و UF4

10
10
10
10

تجهیزات پیشرفته تولید  H2Sو تولید آبسنگین

10

تجهیزات پیشرفته تولید قرص اورانیوم و تولید مونتاژ میله و صفحه سوخت

10

تجهیزات پیشرفته تولید منیزیم خالص

10

طراحی و ساخت سامانههای پیشرفته ذخیرهسازی گاز هیدروژن
(فشردهسازی ،هیبدریدهای فلزی ،نانو ساختارهای كربنی ،شبکههای آلی فلزی )

10

عناصر شیمیایی رادیواكتیو و ایزوتوپهای رادیواكتیو (همچنین عناصر شیمیایی و ایزوتوپهای قابل شکافتن (ّ )Fissilesیا حاصلخیز ( )Fertilesو تركیبات آنها؛ مخلوطها و
فضوالت دارای این محصوالت

10

مجموعه موتور و استاتور ماشین سانتریفیوژ

10

مجموعه روتور ماشین سانتریفیوژ

10

مجموعه گازرسانی ماشین سانتریفیوژ

10

مجموعه پایه و بدنه ماشین سانتریفیوژ

10

تجهیزات پیشرفته خوراکدهی و غنیسازی در سانتریفیوژ

10

تجهیزات پیشرفته مرتبط با رآكتور

10

تجهیزات پیشرفته مرتبط با گنبد ایمنی رآكتور

10

تجهیزات پیشرفته مرتبط با مدار اول ،دوم و سوم رآكتور

10

تجهیزات پیشرفته مرتبط با اندازهگیری و كنترل

10

تجهیزات پیشرفته مرتبط با ایمنی رآكتور

10

تجهیزات پیشرفته مرتبط با چشمه پرتوزا و سلول پرتودهی در سامانه پرتودهی

10

تجهیزات پیشرفته مرتبط با ساخت حوضچه و سیستم انتقال مواد در سامانه پرتودهی

10

تجهیزات پیشرفته مرتبط با شتابدهنده (سیکلوترون)

10

تجهیزات پیشرفته مرتبط با تولید ایزوتوپ غنیشده ،رادیو ایزوتوپ و مواد اولیه رادیو دارو

10

تجهیزات پیشرفته مرتبط با گداخت
(شامل محصورسازی مغناطیسی ،محصورسازی اینرسی)

تجهیزات پیشرفته تولید اسفنج زیركونیوم
تجهیزات پیشرفته تولید ورق ،لوله و غالف سوخت زیركونیوم
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دسته اصلی

زیر دسته اول

انرژیهای نو

تجدید پذیر

زیر دسته دوم



پیل سوختی و هیدروژن

00

10

10

10

خورشیدی

10

آب

10

باد

10

زمینگرمایی

زیر دسته سوم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

10

طراحی و ساخت رفورمرهای پیشرفته گاز طبیعی در كاربرد خانگی بر اساس رفرمینگ اتورتوترمال
()ATR

10

طراحی و ساخت رفورمرها ی پیشرفته جایگاهی برای تولید هیدروژن برای استفاده در خودرو با تکیه بر
رفرمینگ بخار ()SR

10

طراحی و ساخت رفورمرهای پیشرفته متانول و اتانول برای كاربردهای عام و خاص خودرو

10

تولید هیدروژن با استفاده از روش الکتروالیزر

10

طراحی و ساخت سامانههای پیشرفته خالصسازی گاز هیدروژن

10

طراحی و ساخت سامانههای پیشرفته ذخیرهسازی گاز هیدروژن
(فشردهسازی ،هیبدریدهای فلزی ،نانو ساختارهای كربنی ،شبکههای آلی فلزی )

10

طراحی و ساخت پیل سوختی پلیمری و اجزای آن با اولویت تولید پودر كاتالیست ،الیه نفوذ گاز و غشا
برای اجزا

10

طراحی و ساخت پیل سوختی اكسید جامد و اجزای آن با اولویت پیل سوختی با ساختار صفحه

10

طراحی و ساخت پیل سوختی  DAFCبا اولویت ساخت الکترولیت و كاربریهای خاص ،پیل سوختی
اكسید جامد ( )SOFCو پیل سوختی PEMS

01

طراحی و ساخت سامانههای پیشرفته انتقال و توزیع گاز هیدروژن و اجزای مرتبط با آن

00

فناوریهای مایع سازی هیدروژن

10

فناوریهای پیشرفته خورشیدی در سرمایش و گرمایش

10

طراحی و ساخت اجزاء نوین و پیشرفته كلکتورها (سازه ،سطوح انعکاسی ،سامانههای كنترل و حركتی،
سامانههای ردیابی و بخشهای جاذب انرژی)

10

تولید سیالهای پیشرفته عامل حرارتی نیروگاههای خورشیدی

10

رشد كریستال و تولید ویفر

10

طراحی و ساخت سامانههای پیشرفته ذخیره انرژی

10

طراحی و ساخت تجهیزات و قطعات پیشرفته مرتبط با توربین

10

طراحی و ساخت ادوات پیشرفته رانر ،شفت سیل ،تجهیزات و قطعات مرتبط با ژنراتور ،استاتورشیت،
مواد عایقی و سیستم متحرک

10

طراحی و ساخت تجهیزات و قطعات پیشرفته مرتبط با گاورنر ،تجهیزات و قطعات پیشرفته مرتبط با
سامانههای حفاظت ،كنترل و اندازهگیری

10

طراحی و ساخت رلهها ی پیشرفته حفاظتی نیروگاه و پستهای بالفصل

10

طراحی و ساخت سنکرونسکوپهای پیشرفته

10

ساخت سیستم پیشرفته كنترل توربین بادی ()RCC

10

طراحی و ساخت ژنراتورهای PM

10

طراحی و ساخت قطعات پیشرفته توربین بادی از قبیل ،آلورینگ ،ژل كوت و ...

10

فناوریهای پیشرفته حوزه زمینگرمایی
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دسته اصلی

10

طراحی و ساخت كوره های پیشرفته كنترل بهینه سیستم

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته پردازش و آمادهسازی خوراک زبالهسوز

10

طراحی و ساخت الینرهای پیشرفته

10

طراحی و ساخت موتورهای پیشرفته بیو گازسوز

10

طراحی و ساخت سیستم پیشرفته تصفیه بیو گاز

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تزریق بیو گاز به شبکه گاز سراسری

01

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته ایمنسازی سیستم

00

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته سامانههای گازیسازی با سوخت زائدات چوبی،
سوخت زائدات گیاهی و كشاورزی و سوخت زائدات جامدات شهری

00

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تصفیه گاز سنتز تولیدشده

00

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تولید برق و حرارت همزمان

10

10

10

بهینهسازی
انرژی

10

مدیریت مصرف انرژی

11

10

بهینهسازی فرآیند

11

زیر دسته اول

انرژیهای نو

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته سامانههای خنک كاری

تجدید پذیر

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته سامانههای تبادل حرارتی

زیر دسته دوم



10

طراحی و ساخت كورههای پیشرفته حرارتی

زیر دسته اول

زیستتوده

00

زیر دسته سوم

دسته اصلی

زیر دسته سوم

زیر دسته دوم

00
00

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته پیرولیز زائدات جامدات شهری ،لجن ،زائدات
چوبی و كشاورزی
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته هضم خشک ،هضم نیمهخشک ،هضم سریع و
هضم نرخ باالی مواد آلی

00

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تصفیه و ذخیره بیو گاز خروجی

00

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته افزایش بازده خروجی سامانههای هضم بیهوازی

00

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته آبگیری محصوالت خروجی

00

تولید  RDFدر ظرفیتهای مختلف ،ساخت كورههای تولید  ،RDFتغذیه سامانههای
 RDFو سامانههای حملونقل RDF

01

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته خردكن مواد ورودی

00

تولید ،تصفیه و ذخیرهسازی سوختهای زیستی از زائدات

00

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته روغن گیری از مواد زائدات كشاورزی

00

تولید بیو اتانول ( نسل دوم و سوم)

00

تولید بیودیزل از جلبک ،از گازسازی ،از فرآیند فیشر -ترویش

00

تولید بیودیزل ( ترانس اسیتریفیک سیون )

00

تولید بیو بوتانولDME ،

00

تولید بیو گاز ( از طریق ریفورینگ )

00

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته ذخیرهسازی
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کد دسته اصلی

تجهیزات و مواد پیشرفته نفت،گاز،پاالیش و پتروشیمی

کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم

10

حفاری  -نفت

10

طراحی و ساخت ابزارهای دقیق

10

چاه پیمایی

10

رشته حفاری ()driillstring

10

لولههای جداری و آستری

10

سیال حفاری

10

سیمان حفاری

10

تجهیزات تزریق اسید

10

مته

کد زیر دسته سوم

00

10

اکتشاف نفت

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته اكتشاف

10

تجهیزات انفجاری و ...

11

10

تجهیزات سر چاهی ویژه میادین اكتشافی

11

10
10
10
10
10
10
10
10
10

ژئوفون ،كابل ،بالسترLaux ،Laul ،
LWD
WireLine Logging
DST
DrillPipe
DrillCollar
 Stabilizerهای پیشرفته
ViberationDampner
FishingToolsهای پیشرفته

11
11
11
11
11
11
11
11
11

10

تجهیزات ساخت لولههای جداری و آستری منطبق بر استاندارد
API Bull 5C2 - Performance Properties of Casing, Tubing, and DrillPipe
Accessories

11

10
10

11
11

LinerHanger
افزودنیهای پیشرفته سیال حفاری
تجهیزات تست سیال حفاری (بهغیراز تستهای شیمیایی)

11
11

10

انواع افزودنیهای سیمان حفاری(به غیر از نمک)

11

10

تجهیزات سیمانكاری

10
10

پمپهای مخصوص تزریق اسید
مخلوط كنندههای اسید

10

CoflexHoses
مته سه كاجه

11

10
10
10

مته PDC
مته الماسه
دیگر انواع مته

11
11
11

10
10

10



کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

نفت،گازوپتروشیمی–صفحه1

زیر دسته چهارم

10
10
10
10
10
11
11
11

CementTruck
CementHead
Top Plug
BTM Plug
Dart

کد دسته اصلی

تجهیزات و مواد پیشرفته نفت،گاز،پاالیش و پتروشیمی

کد زیر دسته اول

10

بهرهبرداری  -نفت

10

تجهیزات و مواد
نفت

کد زیر دسته دوم



10

مخازن  -نفت

کد زیر دسته سوم

00

10

حفاری  -نفت

10

دكل حفاری

10
10
10
10
10
10

10

حفاری جهتدار

01

Well-headEquipment

10
10
10

00

تجهیزات تکمیل و آمادهسازی چاه

10

Packer

10

PolishMill

00

طراحی و ساخت چگالی سنجهای پیشرفته هستهای با كاربری در صنعت
حفاری
تجهیزات پیشرفته آزمایشهای ویژه مغزه برای نفتهای سنگین و فشارهای باال
تجهیزات پیشرفته ذخیرهسازی زیرزمینی گاز طبیعی و دیاكسید كربن
تجهیزات پیشرفته فراز آوری مصنوعی

11
11
11

10

سامانههای پیشرفته كنترل هوشمند (چاههای هوشمند)

11

10

ابزارهای پیشرفته ثبت اطالعات تولید از چاه ()PIT

11

10
10

تجهیزات پیشرفته بهرهبرداری
تجهیزات سر چاهی ویژه میادین دریایی

10

طراحی ،تولید و پیادهسازی كلیه فناوریهای مربوط به ازدیاد برداشت

10

ماشینهای دوار پیشرفته

10
10
10
10
10

10

كمپرسورهای پیشرفته بهویژه با ظرفیت فوق باال

10
10
10

نفت،گازوپتروشیمی–صفحه1

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

CirculatingSystem
HoistingSystem
PowerSystem
MonitoringSystem
RotatingSystem
WellControl System

10

MWD

10

طراحی و ساخت جایرو (جهتیابی در محیطهای
مغناطیسی)

10

موتورهای درونچاهی
extendedreach drilling equipment
SealingEquipment
SV0

11
11

11
11
11
11
11
11
10
10
10

11

پمپ درونچاهی
تجهیزات سر چاهی ویژه برداشت با پمپهای درونچاهی
توربین ،توربوكمپرسور ،الکتروموتور ،پمپ ،ژنراتور

PositivePulse
NegativePulse
SlimPulse

11
10
10
11
11
11

11

درخت كریسمس و تفکیک گر

زیر دسته چهارم

11
11
11
11
11

PDM
TurbineMotor

کد دسته اصلی

تجهیزات و مواد پیشرفته نفت ،گاز،پاالیش و پتروشیمی

کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم



10

پاییندستی
نفت

کد زیر دسته سوم

00

10

تجهیزات و مواد
نفت

10

انواع لوله و پروفیل و اتصاالت پیشرفته

11

10

مخازن و برجهای تقطیر و ظروف تحتفشار ( Pressure
 )Vesselپیشرفته بهویژه فشار باال و آلیاژی

11

10

ساخت تجهیزات پیشرفته حرارتی و برودتی

10

10

تیپ مشعل ( )Flare Tipو بستههای بازیافت گازهای
مشعل()Flare Gas Recovery

11

10

شیرهای صنعتی پیشرفته

11

10

سامانههای تهویه و تبرید پیشرفته

11

10

تجهیزات پیشرفته ویژه پایش خوردگی و حفاظت كاتدیک

11

01

تجهیزات پیشرفته رسوبزدایی

10

دستگاه رسوبزدایی لولههای مبدلهای حرارتی (هیدرو مکانیک)

10

اكرولئین ،آلفا الفینها ،پلی استال ،EVA ،اسید اكریلیک ،اتیلن پروپیلن
االستومر ،اتیلن اكساید ،اكسید پروپیلن ،اكریلونیتریل

11

10

دمولسیفایرهای جداكننده نفت و آب

10
10

طراحی و تولید سامانههای پیشرفته بازیافت كاتالیستهای مصرفی
صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

11

10

تولید جاذبهای پیشرفته مصرفی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

11

10

تولید مواد یا طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته پاالیش نفت و
گاز و بهینهسازی تولید
تولید مواد یا طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته انتقال گاز ،نفت و
فرآوردهها

11
11

10

تولید مواد یا طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته بهبود عملکرد و
ارتقاء راندمان واحدهای عملیاتی

11

10

تولید مواد یا طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته سولفور زدایی و
شیرین سازی نفت و فرآوردههای نفتی

11

نفت،گازوپتروشیمی–صفحه2

11

11

مواد پتروشیمیایی پیشرفته

10

مبدلهای حرارتی ،چگالندهها

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

11

زیر دسته
چهارم

کد دسته اصلی

تجهیزات و مواد پیشرفته نفت،گاز،پاالیش و پتروشیمی

کد زیر دسته اول

10
01
00
00



فرایندهای پاالیشگاهی
کاتالیستهای موردنیاز
پاالیشگاهها
تجهیزات موردنیاز
پاالیشگاهها
باالدست پتروشیمی

کد زیر دسته دوم

طراحی و تولید سامانههای
پیشرفته بازیافت
10
کاتالیستهای مصرفی
صنعت نفت
تولید جاذبهای پیشرفته
10
مصرفی صنعت نفت

کد زیر دسته سوم

00

10

پاییندستی
نفت

10

تولید مواد یا طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته كراكینگ نفت خام و فرآوردههای سنگین

11

10

تولید مواد یا طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته نمکزدایی از نفت خام

11

01

تولید مواد یا طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته بهبود كیفیت خواص فرآوردهها

10

00

تولید مواد یا طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته كاهش ارسال گاز به فلر و بازیافت گازهای
ارسالی به فلر

11

00

تولید مواد یا طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته پایش ،مانیتورینگ و ارتقاء سامانههای حفاظت
صنعتی

11

11

11

11

11

10

افزایش كیفیت بنزین از طریق اصالح و بهبود فرآیند و یا استفاده از فرآیندهای جدید

11

10

طراحی و ساخت پترو پاالیشگاهها

11

10

تولید كاتالیستهای مصرفی پترو پاالیشگاهها

11

10

ایجاد دانش فنی تولید مواد پتروشیمیایی ()licensor

10

نفت،گازوپتروشیمی–صفحه3

افزایش عدد اكتان و ویژگیهای خاص
فرآورده

انواع پلیمرهای مهندسی و كارایی باال
()high performance

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

11

11

زیر دسته
چهارم

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

تجهیزات و مواد پیشرفته نفت،گاز،پاالیش و پتروشیمی

کد زیر دسته دوم



کد زیر دسته سوم

00

00

باالدست پتروشیمی

10

ایجاد دانش فنی تولید مواد پتروشیمیایی

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

10

انواع پلیمرهای گرید پزشکی

11

10

پلیمرهای كریستال مایع

11

()licencor

10

10

در راستای بهبود خواص مواد

10

در راستای افزایش راندمان

10

در راستای كاهش مصرف مواد

10

در راستای كاهش مصرف یوتیلیتی

10

در راستای كاهش قیمت تمامشده محصول و بهبود اقتصاد طرح

10

در راستای كاهش آالیندگی زیستمحیطی
كاتالیستهای  FCC ،RFCCو ( HTگوگردزدایی) در واحدهای پاالیشگاهی و
پتروشیمیایی ،زئولیتها ،پایه آلومینا

10

طراحی فرآیندهای اصالحشده
برای تولید
محصوالت در صنعت پتروشیمی

10

كاتالیستهای اختصاصی نفت و
گاز

10

10

كاتالیستهای مشترک نفت ،گاز
و پتروشیمی

11

كاتالیستهای پیشرفته مورد نیازصنعت نفت
وگاز و پتروشیمی
10

كاتالیستهای پلیمری پتروشیمی

10

كاتالیستهای غیر پلیمری
پتروشیمی

10

انواع كاتالیستهای موردنیاز
پاالیشگاهها

نفت،گازوپتروشیمی–صفحه4

زیر دسته چهارم

10

انواع كاتالیستهای زیگلرناتای موردنیاز صنعت پتروشیمی

10

انواع كاتالیستهای متالوسن موردنیاز صنعت پتروشیمی

10

انواع كاتالیستهای پراكسیدی موردنیاز صنعت پتروشیمی

10

كاتالیستهای حاوی فلزات باارزش

10

كاتالیستهای حاوی فلزات دارای ارزش كم

11

کد دسته اصلی

تجهیزات و مواد پیشرفته نفت،گاز،پاالیش و پتروشیمی

کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم



10

افزودنیهای موردنیاز صنعت
پتروشیمی

10

ساخت انواع تجهیزات موردنیاز
صنعت پتروشیمی

10

طراحی و ساخت نرمافزارهای
پیشرفته
شبیهسازی باالدستی نفت

10

پالستیکها

کد زیر دسته سوم

00

00

باالدست پتروشیمی

10

كاتالیستهای پیشرفته موردنیاز
صنعت نفت و گاز و پتروشیمی

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

10

طراحی و ساخت سامانههای بازیافت كاتالیستهای موردنیاز
صنعت پتروشیمی

11

10

ساخت كاتالیستهای با پایه مونولیتی

10

عملیات واشکت و بارگذاری فلزات فعال بر روی مونولیتها

10

تولید جاذبهای پیشرفته موردنیاز صنعت نفت ،گاز و
پتروشیمی

10

نظیر آلومینای فعال ،سیلیکا ژل ،خاک رس فعال ،كربن
فعال ،رزین آنیونی و كاتیونی

10

آغازگرهای موردنیاز صنعت پتروشیمی

11

10

ساخت انواع شیرهای فشارقوی (باالی  0111بار) و دما باال
(باالی  011درجه سانتیگراد)

11

10

ساخت انواع پمپهای دور باال

11

11
10

00

پاییندست
پتروشیمی

زیر دسته چهارم

تولید آلیاژهای پلیمری پیشرفته

10

نفت،گازوپتروشیمی–صفحه5

11
10

تولید پلیمرهای پیشرفته خودترمیمشونده

10

غشاهای پلیمری

10

سنسورهای پلیمری

پلیمرهای هوشمند

10

تولید پلیمرهای پیشرفته الکتروكرومیک

10

تولید پلیمرهای پیشرفته فتوكرومیک

10

تولید االستومرهای پیشرفته دیالکتریک و پلیمرهای
پیشرفته اپتو الکترونیک

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

تجهیزات و مواد پیشرفته نفت،گاز،پاالیش و پتروشیمی

کد زیر دسته دوم



10

الستیکها

10

رنگ و رزین

10

الیاف و نساجی

10

كامپوزیتهای زمینه پلیمری

10

حاللها و افزودنیها

کد زیر دسته سوم

00

00

پاییندست
پتروشیمی

10

پالستیکها

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

10

پلیمرهای هوشمند

10

10

تولید پلیمرهای رسانا و نیمهرسانا

11

10

تولید انواع تایرها (وسایل نقلیه جادهای و غیر جادهای -هواپیما)

11

10

تولید الستیکهای پیشرفته چند كاركردی

11

10

تولید چسبها و مواد چسبنده دما باال

11

10

مواد پیشرفته درزگیر و عایق

11

10

تولید بتونهها ،رنگها و آئروژلها

11

10

تولید انواع پارچههای برای كاربریهای خاص

میکرو كپسولهای پلیمری

10

پارچههای مورداستفاده در گالیدرها و انواع هواپیماهای سبک ورزشی

10

پارچههای ضد حریق داخل هواپیماها

10

پارچههای گرم و سرد

10

تولید الیاف كربن

11

10

تولید الیاف كوالر

11

10

كامپوزیتهای دما باال

11

10

كامپوزیتهای زیست سازگار

11

10

كامپوزیتهای زیستتخریبپذیر

11

10

كامپوزیتهای جاذب صوت و انرژی

11

10

پوششهای كامپوزیتی رادار گریز

11

10

حاللهای جداسازی و تصفیه و شیرین سازی

11

10

افزودنیهای شیمیایی فلوتاسیون در فرآیندهای معدن

11

10

بازدارندههای خوردگی و رسوب

11

10

روان كنندهها

11

10

افزودنیهای دیرسوز كننده

11

نفت،گازوپتروشیمی–صفحه

زیر دسته چهارم

کد دسته اصلی

کد دسته اول

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها

کد زیر دسته دوم



10

تفضیلی اكتشاف

کد زیر دسته سوم

00

10

معدن

10

نیمه تفضیلی
اكتشاف

کد زیر دسته چهارم

دسته
اصلی

زیر دسته
اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

10

طراحی و ساخت ابزارها و تجهیزات بررسیهای ژئوفیزیکی و تهیه و عرضه نقشههای
ژئوفیزیک

11

10

طراحی و ساخت ابزارها و تجهیزات آنالیز نمونههای بهدستآمده از ترانشهها و چاهکها

11

10

طراحی و ساخت ابزارها و تجهیزات آنالیز مغزهها و برشها ( Coringو  ) Cuttingجهت
تشخیص امتداد و گسترش ماده معدنی

11

10

مطالعات و عملیات ژئوفیزیک

10

حفاری  -حفر گمانه

10
10

عملیات چاهنگاری و رسم الگ گمانهها
مطالعات مینرالوگرافی و پتروگرافی
طراحی و ساخت ابزارها و تجهیزات آنالیز و تعیین مشخصات دقیق ماده معدنی (عیار مقدار
باطله و Icp Mass )...
گشایش معادن زیرزمینی و روباز

10

طراحی سیستم

10

ساخت ابزارهای ژئوفیزیک مغناطیسی

10

ساخت ابزارهای ثقل سنجی

10

ساخت دستگاههای حفاری
ساخت قطعات خاص نظیر سر مته و راد با ویژگی سبکی و
استحکام
طراحی و ساخت ابزارهای مربوط
طراحی و ساخت ابزارهای مربوط

10

برای عناصر خاص

10

تجهیزات خاص نظیر بالستر
طراحی سیستم نگهداری و پایداری
( مطالعات مکانیک سنگ و درزه نگاری )
ماشینآالت ترابری(شاولها -اكسکاواتورها -دامپ تراک-
اسکریپرهای موتوری)

10

ماشینآالت استخراج

10

طراحی و ساخت ابزارها و تجهیزات آنالیز Icp Mass

10

برای عناصر خاص

10

طراحی و ساخت ابزارها و تجهیزات برداشت نمونه تست تکنولوژی

11

10

طراحی و ساخت ماشینآالت پیشرفته فلوتاسیون

10

10

طراحی و ساخت ماشینآالت پیشرفته بستهبندی

11

10
10

10
10
10

10
10

طراحی معدن

10

فرآوری

زیر دسته چهارم

معدنـصفحه7

10

نظیر سلولها ،فیلتر پرسها و تیکنرها

کد دسته اصلی

10

فناوریهای صنایع دریایی

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها

کد زیر دسته اول

فناوریهای ساختمان و مسکن
فناوریهای راهسازی

10

فناوریهای
ریلی

کد زیر دسته دوم



10

10

سازه

10

تأسیسات و
تجهیزات نوین

10

تونل سازی

10

روسازی

10

زیرسازی

کد زیر دسته سوم

00

10

10

مصالح ساختمانی

کد زیر دسته چهارم

دسته
اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

10
10

بتنها ،سیمانها و آرماتورهای خاص
نماهای پیشرفته عایق صوت و حرارت

11
11

10

مواد پیشرفته افزودنی بتن

11

10
10
10

مواد پیشرفته افزودنی گچ
سامانههای پیشرفته میرا كننده انرژی زلزله
سازهها و اتصاالت سازهای پیشرفته

11
11
11

10

شیرآالت پیشرفته الکترونیکی ،نوری ،ترموستات دار

11
10

10

سیستم گرمایشی  -سرمایشی متمركز و غیرمتمركز

10
10

ماشینآالت پیشرفته حفاری
تجهیزات پیشرفته تثبیت

11
11

10

تجهیزات پیشرفته ایمنی

10

10

امولسیونهای قیری پیشرفته

11

10

ماشینآالت پیشرفته حمل قیر

11

10

قیرهای پلیمری پیشرفته

11

10
10
10
10
10

آسفالتهای گوگردی پیشرفته
آسفالتهای رنگی پیشرفته
بتن فشرده غلتکی
رویههای بتنی جدید
ژئوتکستایل

11
11
11
11
11

10

ماشینآالت احداث

10

10

10

ایمنی و
بهرهبرداری

10

عالئم

10

روشهای نوین
نگهداری

10
10
10

مواد پیشرفته جوانكننده آسفالت و قیر
مواد پیشرفته جایگزین نمک
درزگیرهای پیشرفته آسفالت قیری و بتنی

11
11
11

10

خودروهای
پیشرفته

10

خودروهای تاكتیکی

10

10

ادوات و تجهیزات پیشرفته صنایع خودرو

11

10

تجهیزات پیشرفته
ریلی

10

سامانههای پیشرفته ایمنسازی

11

10

قطارهای پرسرعت

11

10

سازههای ساحلی و
فراساحلی

10

10

زیر دسته
چهارم

چیلرهای پربازده
اسپلیتهای
كممصرف ،كولرهای
گازی كممصرف

تجهیزات پیشرفته
حذف آالیندهها

فینیشرهای ویژه
پخش الیه اساس و
زیراساس
تابلوهای هوشمند
مواد بازتابدهنده
نور

طراحی و ساخت
بدنه و سیستم
تعلیق

11

10

جزایر مصنوعی باقابلیت سکونت انسان یا بهرهبرداری خاص برای
حداقل 00سال

10

طراحی و ساخت موجشکنها ،دایکها ،آبشکنها و سازههای
حفاظت از ساحل برای اولین بار در دنیا

10

پایگاههای شناور متحرک فراساحل بزرگ
()floating mobile offshore base

11
10
10
10
10
10
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فناوری

11

موجشکن برای
كاهش چشمگیر
خسارتهای وارده از
امواج
فونداسیون
انواع آرمور
موجشکن شناور روی
آب و سامانه
مهاربندی آن
سازه برای كاهش
رسوبگذاری
حوضچه

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها

فناوریهای صنایع دریایی

کد زیر دسته دوم
10

قوای محركه و
سیستم رانش

10

رباتیک و
هوشمندسازی
دریایی

10

زیرساختهای
پیشرفته

10

مواد پیشرفته ویژه
دریایی

10

كشتی آتشخوار

10

شناور حمل گاز

10

شناور حمل اسید

کد زیر دسته سوم

00

10

10

شناورها

کد زیر دسته چهارم

دسته
اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته
چهارم

زیر دسته سوم

10

طراحی كامل و ساخت شناورهای سطحی

10

طراحی و ساخت شناورهای تندرو با سرعت باالی  00گره
دریایی

11

10

طراحی و ساخت شناورهای زیرسطحی

11
10

SES

10

طراحی و ساخت شناورهای اثرسطحی

10

طراحی و ساخت موتورهای دریایی

10
10
10
11

هواناو

10

طراحی و ساخت متعلقات انواع موتورهای دریایی

10

10
10

طراحی و ساخت سامانههای كنترلكننده آالیندگی موتورهای
دریایی
طراحی و ساخت انواع سیستمهای رانش شناورهای صنعتی،
نظامی و تجاری با استفاده از انرژیهای نو (بادی ،خورشیدی و
هستهای)

11

10

10

رباتهای تحقیقاتی ،اكتشاف و استخراج

10

سامانههای هوشمند بارگیری و تخلیه شناورها
طراحی و ساخت سامانههای هوشمند دورسنجی ،فرمان از راه
دور و ثبت اطالعات
طراحی و ساخت حساسههای پایش مشخصههای دریایی و
ابزارآالت دقیق
طراحی و ساخت سامانه پیشرفته كنترل ،هدایت و ناوبری
انواع شناورهای هوشمند بدون سرنشین

11
11

10

انواع ادوات بازرسیهای فنی زیر آب

10

10

طراحی و ساخت سامانههای انرژیهای دریا محور

10

10

فناوریهای پیشرفته مرتبط با ارتباطات و تأسیسات ارتباطی

11

10

پوششهای ضدرادار و سونار دریایی

11

10

طراحی و ساخت مواد با وزن پایین و استحکام باال

11

10

پوششهای دریایی ضدخزه و موجودات دریایی

10

مصالح ویژه دریایی

10
10
10

طراحی و ساخت
سامانههای رایانش و
هوشمند سازی
موتورهای دریایی

11

طراحی و ساخت سیستمهای انتقال قدرت

10

WIG
Sea plane

10

10
10
10
11

طراحی و ساخت
پروانههای موتورهای
دریایی باقابلیت
تولید در تیراژ تولید
صنعتی
گالیدرهای دریایی
AUV
ROV

11
11

تجهیزات تستهای
فنی جوش زیر آب
طراحی و ساخت
بنادر سبز

پوششهای دریایی
10

بهینه كننده مصرف
انرژی
بتونهای آرمه

10

زیردریایی مقاوم
شده با كامپوزیتها
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فناوری

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها

فناوریهای صنایع دریایی

کد زیر دسته دوم
10

ایمنی ،محیطزیست و
شرایط محیطی

10

پایش دریایی

01

تجهیزات دریایی

کد زیر دسته سوم

00

10

10

آزمایشگاهها و
پایگاههای دریایی

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

طراحی و ساخت شیشه و تجهیزات
آكواریومها در محیط طبیعی باقابلیت
تحمل فشار حداقل  0متر آب
طراحی و ساخت تونل كاویتاسیون و
كانال بسته آب ()CWC
طراحی و ساخت سامانههای
آشکارسازی جریانهای آب
طراحی و ساخت سامانههای تحلیل
انتقال رسوبات در آب
حوضچه موج ساز تکجهته نامنظم یا
چندجهته
تجهیزات پیشرفته و فناوریهای مرتبط
با تست مدل و تجهیزات دریایی
تجهیزات پیشرفته و فناوریهای مرتبط
با تستهای مخرب و غیر مخرب
آشکارساز فردی گاز سولفید هیدروژن
()personal detector
دستگاه اندازهگیری چهاركاره گازها
()O2, CH4, CO2, H2S
ماسک H2S

(ماسک فرار )Escape mask
طراحی و ساخت سامانههای پایش
اقلیم دریا

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته
اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

10

تجهیزات كاهنده نیروی پسا

11

10

تجهیزات غواصی

10

10

سیستمهای تعلیق اینفلیتوری فشار باال

11

طراحی و ساخت لباسهای
عمق بیش از  01متر

10



غواصی باقابلیت غواصی در

شبیهساز ( )simulatorآموزش عملیات
دریایی
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فناوری

10

استخر شبیهساز محیط واقعی
دریا در بحران

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها

کشاورزی ،دامپروری و گیاهان دارویی

کد زیر دسته دوم



10

ماشینآالت فنی و مهندسی
كشاورزی

کد زیر دسته سوم

00

10

10

تولید محصوالت و
فرآوردههای گیاهی

کد زیر دسته چهارم

دسته
اصلی

زیر دسته
اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

10

گیاهان دارویی

10

10

بذر و نهال اصالحشده مطابق استانداردهای ملی

10

طراحی و تولید سامانههای پیشرفته كنترل آفات و بیماریها

11

10

طراحی و ساخت ماشینهای پیشرفته قبل از كاشت كشاورزی حفاظتی

11

10

طراحی و ساخت ماشینهای پیشرفته كاشت محصوالت كشاورزی در راستای تحقق اهداف كشاورزی
حفاظتی

11

10

طراحی و ساخت ماشینهای پیشرفته داشت محصوالت كشاورزی در راستای تحقق اهداف كشاورزی
حفاظتی

11

10

طراحی و ساخت ماشینهای پیشرفته برداشت محصوالت كشاورزی باقابلیت كاهش قابلتوجه ضایعات و
افت كیفی محصوالت در حین عملیات

11

10

طراحی و ساخت ماشینهای پیشرفته پس از برداشت محصوالت كشاورزی باقابلیت كاهش قابلتوجه
ضایعات و افت كیفی محصوالت در حین عملیات

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته فراوری گیاهان دارویی باقابلیت كاهش قابلتوجه ضایعات و افت كیفی
و افزایش راندمان

11

10

طراحی و ساخت سازهها و سامانههای محیطهای كنترلشده محصوالت كشاورزی باقابلیت افزایش
بهرهوری تولید و كاهش مصرف انرژی

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته آزمون و ارزیابی ماشینهای كشاورزی

11
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زیر دسته چهارم

گیاهان دارویی با راندمان باالی ماده مؤثره نسبت به نمونههای رایج در
مقیاس تولید صنعتی و نه آزمایشگاهی

10

تولید بذر متحمل شوری و خشکی

10

تولید بذر مادری

10

تولید بذر گیاهان با ماده مؤثره باالتر نسبت به نمونههای رایج

10

تولید بذر استاندارد با عملکرد باالتر نسبت به نمونههای رایج

10

تولید بذر استاندارد با كیفیت باالتر نسبت به نمونههای رایج

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها

کشاورزی ،دامپروری و گیاهان دارویی

کد زیر دسته دوم



10

کد زیر دسته سوم

00

10

10

خاک و آب و كودهای
كشاورزی

10

طراحی و ساخت سامانههای پیشرفته آب و آبیاری

10

مواد حفاظت و بهساز خاک

10

ژنتیک و اصالح نژاد

تولید مواد و تجهیزات
پیشرفته دام ،طیور و
آبزیان

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

10

طراحی و ساخت سامانههای اتوماسیون هوشمند برنامهریزی یکپارچه آبیاری (تحتفشار ،كمفشار ،سطحی)
از خروجی منبع تا مصرف با لحاظ كردن پارامترهای مؤثر
دارای حداقل شرایط اقلیمی ،كیفیت آب ،الگوی كشت در مزارع

10

طراحی و ساخت سامانههای هوشمند پایش برخط مصارف آبیاری

10

تولید فراوردههای زیستی با استفاده از ریز سازوارههای ( )Micro Organismخاكزی مفید بهبوددهنده
رشد گیاهان و حاصلخیزی خاک

10

تولید مواد نگهدارنده رطوبت و سازگار با محیطزیست باقابلیت جذب حداقل  011برابر وزن ماده جاذب

10

الین طیور و ماكیان

10

طراحی و تولید ملکه زنبور

10

طراحی و ایجاد كلون آبزیان ()Clone

10

10

تجهیزات و فناوریهای كمکتولیدمثلی
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10

طراحی و تولید محیطها و تجهیزات نگهداری گامت ( اسپرم یا تخمک) برای نگهداری طوالنیمدت
(بانکهای گامت)
طراحی و تولید محیطها و تجهیزات نگهداری سلولهای بنیادی برای نگهداری طوالنیمدت (بانکهای
سلولهای بنیادی)

10

طراحی و تولید محیطها و تجهیزات تولید برون تنی و نگهداری رویان

10

طراحی و ساخت كیتهای تشخیص هورمونها و متابولیتهای دام و طیور و آبزیان

کد دسته اصلی

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها

کشاورزی ،دامپروری و گیاهان دارویی

کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم

کد زیر دسته چهارم

00

10

10

تولید مواد و تجهیزات
پیشرفته دام ،طیور و آبزیان

10

تغذیه دام  ،طیور و آبزیان

10

تولید افزودنیهای خوراكی دام  ،طیور و آبزیان

کد زیر دسته پنجم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

زیر دسته پنجم

10

آنتیاكسیدانهای جدید دامی

10

رنگدانههای جدید دامی

10

فیلرهای جدید دامی

10

پلیساكاریدهای جدید دامی

10

پروبیوتیکهای جدید دامی

10

پریبیوتیکهای جدید دامی

10

آنزیمهای جدید دامی

10

جاذبهای سموم جدید دامی

10

اشتهاآورهای جدید دامی

تولید مکملهای غذایی جدید
10

(مانند مواد معدنی ،شالتكننده ( ،)chelatorپودر
چربی ،اسیدهای آمینه ،ویتامینها)
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11

کد دسته اصلی

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها

کشاورزی ،دامپروری و گیاهان دارویی

کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم

کد زیر دسته چهارم

00

10

10

تولید مواد و
تجهیزات پیشرفته
دام ،طیور و آبزیان

10
10
10
10

بهداشت و
بیماریهای دام ،طیور و آبزیان

10

تولید ژلهای ترمیمكننده سم دام محتوی اجزای محرک تشکیل
بافت
تولید مواد مبارزه با حشرات بهخصوص الرو آنها با تأثیر فراوان و
طوالنیمدت و سازگار با سالمت انسان ،دام و محصوالت دامی
تولید مرغ و تخممرغ
)SPF (SPECIFIC PATHOGEN FREE

11
11

11

11

10

تولید آبزیان SPF

11

10

تولید آبزیان SPR

11

10

طراحی و ساخت كیتهای پیشرفته تشخیص بیماریهای جدید
اعالمشده از سوی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

11

10

فلوسیتومتر

11

10

الینر شیردوشی بز

11

10

10

تولید مواد محرک ایمنی ()immuno stimulator

کد زیر دسته پنجم

دسته
اصلی

زیر
دسته
اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

طراحی و ساخت راكتور اكسیژن ساز با راندمان تولید  01مترمکعب بر ساعت
اكسیژن برای پرورش آبزیان

تجهیزات پیشرفته تولید و
پرورش دام ،طیور و آبزیان

زیر دسته پنجم

11
10

طراحی و ساخت تجهیزات پرورش فوق متراكم آبزیان در
سیستمهای مداربسته
طراحی و ساخت تجهیزات پرورش آبزیان به روش پرورش در

10

طراحی و ساخت تجهیزات و ماشینآالت پیشرفته مؤثر در افزایش قابلتوجه

10

قفس
( )cage culture

عملکرد تولیدی

طراحی و تولید قفسهای پرورش آبزیان (به روش پرورش در
10

قفس) مناسب با شرایط بومی و منطقهای ،مقاومت در مقابل
امواج و جریانات آبی ،شوری آب ،رشد جلبکها ،بارناكلها
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کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها

هوا و اقلیم ،آب ،خاک و فرسایش

کد زیر دسته دوم

10

سامانههای پیشبینی و شبیهسازی پخش آالیندههای هوا

11

10

سامانههای پیشبینی شرایط جوی

11

طراحی و ساخت سیستمهای پیشرفته جذب و انبارش كربن

11

کد زیر دسته سوم

کد زیر دسته چهارم

00

10

10

سامانه مرتبط با جو

کد زیر دسته پنجم

دسته
اصلی

زیر
دسته
اول

زیر دسته دوم

زیر دسته چهارم

زیر دسته سوم

10

سامانههای پیشبینی و شبیهسازی

10

سیستمهای سختافزاری و نرمافزاری
كاهش آلودگی هوا

10

10

سامانههای كاهش یا انتقال ریزگردها

11

10

سامانههای اندازهگیری پارامترهای
جوی در جو باال

10

سامانههای مرتبط با رطوبت و شبنم
هوا

10

10

رادیوگمانهها )(radio sounds

11

10

سامانههای پیشرفته تولید آب از رطوبت

11

10

سامانههای پیشرفته تولید آب از شبنم

11

10

سامانههای پیشرفته جذب ،كنترل و ایمنی بارش

11

10

سامانههای مدیریت ابر

10

10

تجهیزات و مواد كنترل تبخیر آبهای سطحی

10

10

سامانههای انتقال و توزیع آب

10

سامانههای مرتبط با بارش

10

10

مدیریت منابع آب

10

فناوریهای مدیریت آبهای سطحی

10

طراحی و پیادهسازی سامانهی یکپارچه هوشمند پایش و ارزیابی
پارامترهای كمی و كیفی منابع آبهای سطحی مبتنی بر فناوری
اطالعات و ارتباطات در سطح حوزههای آبریز
سامانههای پیشرفته پایش منابع آب سطحی(رودخانهها ،زهکشها و
)...

10

10

10
10
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طراحی و ساخت سامانههای بارورسازی ابرها با
افزایش بارش به میزان حداقل  01درصد
تجهیزات كاهش تبخیر آب در مخازن سدها با حفظ
ویژگیهای كیفی آب در بلندمدت
سامانههای هوشمند نشتیابی

11

10
فناوریهای مهندسی رودخانه

زیر دسته پنجم

طراحی سامانههای تصمیمیار ( )DSSمنابع آب
سطحی در سطح حوضههای كشور
طراحی و پیادهسازی سامانههای یکپارچه هشدار
سیل بر اساس مدلهای تركیبی هواشناسی و
هیدرولوژیکی و هیدرولیکی و برنامه اقدام
فوری( )EAPو سامانههای الکترونیکی اطالعرسانی
تولید نرمافزارهای تحلیل یکبعدی – دوبعدی
هیدرولیکی جریان بر اساس مدلهای بومی
تولید نرمافزارهای تحلیل هیدرولیکی شکست
سد(یکبعدی و دوبعدی) بر اساس مدلهای بومی

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها

هوا و اقلیم ،آب ،خاک و فرسایش

کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم

10

فناوریهای
بهرهبرداری و
مصرف بهینه آب

10

کد زیر دسته چهارم

00

10

10

مدیریت منابع آب

10

فناوریهای مدیریت آبهای
زیرزمینی

10

سامانههای پایش منابع آبهای زیرزمینی( چاهها ،چشمهها و قنوات)

کد زیر دسته پنجم

دسته
اصلی

زیر
دسته
اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

10

10
10



10

سامانههای یکپارچه هوشمند یا
نیمههوشمند مدیریت برداشت آب
سامانههای هوشمند یا نیمههوشمند
مدیریت مصرف آب
(صنعتی ،كشاورزی ،خانگی و)...

10

سامانههای مرتبط
با آبشور دریا

10

10

سامانههای بازیابی
آب و تصفیه
فاضالب

10

11

11

10
10
10
10
10

طراحی و ساخت تجهیزات نمکزدایی حرارتی با میزان مصرف برق
كمتر از 0 Kwhبه ازای هر مترمکعب آب شیرین
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته نمکزدایی غشایی
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته نمکزدایی با غشاهای كمفشار
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته سیستمهای پیشتصفیه
طراحی و ساخت تجهیزات هستهای آبشیرینكن
طراحی و ساخت تجهیزات تولید آب مغناطیسی با كاهش سطح
هدایت الکتریکی( )ECآن از  01111به  0111و كمتر

11
11
11
11
11
11
10

10

فناوریهای تقطیر غشایی

10

سامانههای صنعتی استحصال آب شرب از پساب یا فاضالب

10

سامانههای نوین استحصال انرژی از پساب (شامل آب و برق)

10

تصفیه زیستی بهوسیله لجن فعال

10

10
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طراحی و ساخت سامانه پیشرفته جذب آب گیاهی
دیوتیون
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته نمکزدایی با
غشاء MemStill

11
10

سامانههای تصفیه زیستی

طراحی و پیادهسازی سامانهی یکپارچه هوشمند
پایش و ارزیابی پارامترهای كمی و كیفی منابع
آبهای زیرزمینی
مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات در سطح
حوزههای آبریز
طراحی و پیادهسازی سامانههای تصمیمیار DSS
منابع آب زیرزمینی در سطح دشتهای
(محدودههای مطالعاتی) كشور

11

10

سامانههای شیرینسازی و
نمکزدایی

طراحی و ساخت تجهیزات كشف شبکههای قنات متروک و تونلهای
زیرزمینی در عمق بیش از  01متر با ضریب دقت بیش از  01درصد

زیر دسته پنجم

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته سیستم
بیو راكتورهای غشایی بیهوازی
طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته سیستم
سلولهای سوختی میکروبی
سامانههای هوادهی عمیق با هوادهی حداقل 0
مترمکعب در ساعت و حبابهای تولیدشده در
اندازهی حداكثر  0میلیمتر

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها

هوا و اقلیم ،آب ،خاک و فرسایش

کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم



کد زیر دسته چهارم

00

10

10

سامانههای آب و
تصفیه فاضالب

10

سامانههای تصفیه فیزیکی و شیمیایی

10

تجهیزات مربوط به بازیافت گرمای تلفشده

10

تجهیزات و مواد پیشرفته بهرهبرداری از لجن

10

تجهیزات پیشرفته تصفیه لجن و دفع آن

کد زیر دسته پنجم

دسته
اصلی

زیر
دسته
اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

زیر دسته پنجم

10

طراحی و ساخت پمپهای پیشرفته گرمایی

10

طراحی و ساخت مبدلهای پیشرفته حرارتی

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تبدیل لجن به مواد نفتی (پیرولیز)

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تبدیل لجن به مواد سوختی جامد

10

تولید بیو پالستیک از پساب

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته پیشتصفیه لجن

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته هضم بیهوازی دومرحلهای

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته اوزوناسیون

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته آبگیری از لجن به روش الکترواسمز

10

10

سامانههای مرتبط
با بیابانزدایی

10

فیزیک و حفاظت
خاک

10

تجهیزات پیشرفته بازیافت (خارج ساخت) مواد مغذی

10

تجهیزات و مواد تصفیه اولیه پیشرفته باانرژی كارآمد (راندمان باال)

10

طراحی ،تولید و پیادهسازی سامانههای
پیشرفته بیابانزدایی

11

10

تولید انواع تركیبات زیستی و غیر زیستی
خاکپوشها جهت تثبیت و پایداری خاک

10

10

طراحی ،تولید و پیادهسازی سامانههای
پیشرفته كاهش آلودگی خاک

11

10

طراحی ،تولید و پیادهسازی تجهیزات
پیشرفته مدیریت پسماند

11

10

طراحی ،تولید و پیادهسازی سامانههای
پیشرفته فرسایشزدایی

11

تولید انواع مالچهای سازگار با محیطزیست با ماندگاری حداقل0
سال
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طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته اكسیداسیون لجن در شرایط جریان
فوق بحرانی

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته تصفیه جریان جانبی

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته بازیافت فسفر از لجن پساب

10

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته بازیافت مستقیم فسفر از پساب

10

طراحی و ساخت تجهیزات هضم تركیبی

10

طراحی و ساخت سیستم پیشرفته فیلتراسیون شیمیایی پیشرفته

11

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها

هوا و اقلیم ،آب ،خاک و فرسایش

کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم
10

کد زیر دسته چهارم

00

10

10

تجهیزات و
حسگرهای پیشرفته
اندازهگیری
پارامترهای خاک

حسگرها و تجهیزات اندازهگیری
پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاک

کد زیر دسته پنجم

دسته
اصلی

زیر
دسته
اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

10

تانسیومتر

11

10
10
10

10

10

10
تولید نرمافزارهای كاربردی آب
10

تولید نرمافزارهای
كاربردی مدلها

10
10
10

تولید نرمافزارهای كاربردی خاک

10

تولید نرمافزارهای كاربردی زمین و
سرزمین

10



10

صفحات فشاری
()pressure plate
تجهیزات اندازهگیری میزان شوری خاک
()Salinity Bridge
تولید نرمافزارهای تحلیل اثرات ناشی از تغییر كاربری زمین
بر نفوذپذیری و اثرات كیفی آبخوانها و میزان رواناب
تولیدی بر اساس مدلهای بومی
تولید نرمافزار مدیریت ریسک در حوزههای آبی بهمنظور
كاهش آسیبپذیری آبخوانهای كشور بر اساس مدلهای
بومی
تولید نرمافزارهای تحلیل مدلهای رفتاری دریاچههای
كشور
تولید نرمافزار تحلیل و پیشبینی ارتباط آبهای سطحی و
زیرزمینی بر اساس مدلهای بومی
تولید نرمافزارهای برآورد فرسایش خاک كشور بر اساس
مدلهای بومی
تولید نرمافزارهای برآورد رسوب كشور بر اساس مدلهای
بومی
تولید نرمافزار آمایش سرزمین كشور بر اساس مدلهای
بومی
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11
11
11

11

11
11
11
11
11

زیر دسته پنجم

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها

علوم شناختی

کد زیر دسته دوم
10



تجهیزات آموزشوپرورش شناختی

کد زیر دسته سوم

00

10

10

سامانههای یادگیری و رباتیک
شناختی

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

10

نرمافزارهای پیشرفته

10

10

سامانههای پیشرفته كنترل شونده با
سیگنالهای مغزی

10

اندامهای مصنوعی كنترلشونده با فرمانهای مغزی و عصبی ،سامانههای كنترلشونده با فرمانهای
مغزی (اتومبیل ،موبایل ،صندلی)

10

نرمافزارهای مدلسازی رفتار

10

نرمافزارهای مدلسازی نورونها ،شبکههای نرونی ،مدلهای تحلیل رفتار

10

سامانههای پیشرفته واسط مغز و رایانه

10

حسگرها ،سامانههای پردازش ،سامانههای فیدبک مغزی

زیر دسته چهارم

ادوات كنترل حیوانات از طریق سیگنالهای مغزی

10

رباتهای پیشرفته شناختی

10

رباتهای هوشمند  ،ماشینهای هوشمند ،رباتهای یاد گیر ،رباتهای مورداستفاده در درمان و
تشخیص اختالالت شناختی

10

بستههای پیشرفته آموزشی شناختی

10

ابزارهای آموزشوپرورش شناختی

10

بازیهای پیشرفته نرمافزاری شناختی

10

بازیهای ارتقاء توجه ،بازیهای ارتقاء شناخت اجتماعی ،بازیهای ارتقاء توانمندیهای
تصمیمگیری ،قضاوت ،حافظه و دیگر قابلیتهای شناختی

10

اسباببازیهای پیشرفته شناختی

10

اسباببازیهای هوشمند تشخیص اختالالت شناختی و توانبخشی
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کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

محصوالت پیشرفته
سایر حوزهها

کد زیر دسته دوم
10

کد زیر دسته سوم

00

10

محصوالت شیمیایی پیشرفته

10

باتریها

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

10

باتریهای لیتیومی /یونی

10

10

باتریهای رزرو

10

10

تولید باتریهای سرب  /اسید با ظرفیت باال

11

10

تولید باتریهای در جریان ()Flow

11

10

تولید باتریهای فركتالی ،نانو باتری ،ژلهای

11

10

تولید اسید هیدرفلوئوریک

11

10

تولید فیوسیت اسید (ماده اولیه انتیبیوتیکهای گیاهی)

11

10

تولید كامپاندهای فلوئور (اسید فلئوریدریک)

11

اسیدها
10

تولید پراكسی اسید استیک

11

10

تولید اسید كالوالنیک

11

10

تولید اسید فسفریک و اسیدسولفوریک

11
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زیر دسته چهارم

بهویژه با ظرفیت باال
حرارتی ،آلومینیوم  /اكسید نقره و روس  /اكسید نقره

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها

کد زیر دسته دوم



10

10

طراحی و ساخت تجهیزات
نوین كنترل و بستهبندی مواد
غذایی باقابلیت حفظ كیفیت
محصوالت غذایی

10

طراحی و ساخت تجهیزات فشار هیدرواستاتیک باقابلیت اعمال فشار  011الی
 0111مگا پاسکال برای استریلیزه كردن

10

طراحی و ساخت تجهیزات پالسهای نوری باقابلیت حداقل یک پالس نوری با
چگالی انرژی  0تا  01ژول بر متر

زیر دسته سوم

10

طراحی و ساخت تجهیزات استریلیزاسیون و پاستوریزاسیون

10

طراحی و ساخت تجهیزات میدان الکتریکی با پالس قوی باقابلیت اعمال حداقل
دامنه ولتاژ  01كیلوولت به باال

11

10

طراحی و ساخت منابع پرتودهی و تشعشع باقابلیت اعمال  0الی 01كیلوگری اشعه
گاما

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات مبتنی بر امواج ماكروویو باقابلیت اعمال فركانس بین
 000تا  0001مگاهرتز

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات استخراج مواد در شرایط فوق بحرانی ساخت سل باقابلیت
تحمل فشار حداقل  0011اتمسفر

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات خأل باال باقابلیت اعمال خأل  1.110تور و كمتر

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات
نوین فرآوری مواد غذایی
باقابلیت حفظ كیفیت
محصوالت غذایی

10

طراحی و ساخت تجهیزات فشار هیدرواستاتیک باقابلیت اعمال فشار 011الی
 011مگا پاسکال برای پاستوریزهكردن

کد زیر دسته سوم

00

01

صنایع و
فناوریهای
غذایی

10

طراحی و ساخت تجهیزات
نوین نگهداری مواد غذایی
باقابلیت حفظ كیفیت
محصوالت غذایی
(فناوریهای حرارتی
غیرمستقیم)

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته چهارم

طراحی و ساخت تجهیزات پالسما شرایط خأل  1.110تور باقابلیت تولید امواج
ماكروویو با فركانس امواج 0001مگاهرتز و قویتر از آن

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات فشار و خأل پیدرپی ( )DICبا اعمال خأل  1.110تور یا
كمتر و اعمال فشار حداقل  011مگا پاسکال
طراحی و ساخت تجهیزات خالصسازی مواد غذایی با توانایی خالصسازی  01درصد
به باال

10

طراحی و ساخت فر پخت محصوالت نانوایی با حرارت غیرمستقیم

10

10

ایجاد دانش فنی فرایند تولید صنعتی انواع مواد اولیه موردنیاز برای تولید در صنایع
غذایی()Licensory

11

طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته كنترل فیزیکی و شیمیایی و میکروبی مواد
غذایی با توانایی تشخیص در حدود  ppmو ppb

11

10

10
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11
11
تولید روغن فر ترمو اویلی ( )Termo Oilباقابلیت تحمل حرارت بین  011الی
 011درجه سلسیوس

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها

کد زیر دسته دوم



10

کد زیر دسته سوم

00

01

صنایع و
فناوریهای
غذایی

10

فرموالسیون و تولید افزودنیهای جدید طبیعی و سنتزی

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

10

آنتیاكسیدانهای جدید

10

نگهدارندههای طبیعی جدید

10

امولسیفایرها و بهبود دهندههای جدید

10

رنگهای خوراكی جدید

10

صمغهای جدید استحصالشده از میکروبها

10

آنزیمهای جدید

10

تثبیتكنندههای جدید

10

افزودنیهای غذایی و
رژیمی مطابق با
استاندارد CE

10

10

فرموالسیون و تولید مکمل ها و مواد قابل استفاده در فرآوردههای رژیمی

10

فرموالسیون و تولید فرآوردههای افزودنی فراسودمند یا عملگر

10

غذای كودک

10

چربیهای جایگزین و كمكالری

10

شیرینكنندههای كمكالری یا بدون كالری
تولید فیبرهای استحصال و تخلیصشده از مواد طبیعی
(فیبرهای خالص و رنگزدایی شده مانند فایبركس و فیبر گندم)
تولید اسیدهای آمینه ،پپتیدها و هورمونها

10
10
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شالتكنندههای جدید
)(chelating agent
اسانسها و طعمدهندههای جدید

10

فرآوردههای رژیمی برای بیماریهای خاص

10

اینولین

10

تولید صنعتی سویههای باكتریایی فعال با راندمان باال

10

شیر خشک

10

غذای كمکی نوزادان

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها

کد زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم

00

01

صنایع و
فناوریهای
غذایی

10

طراحی و ساخت تجهیزات و مواد نوین بستهبندی مطابق با آخرین استاندارد
CE

طراحی و ساخت تجهیزات مربوط به تولید

10

لفافهای ( )filmهوشمند
فرموالسیون و تولید لفافهای پلیمری هوشمند

10

طراحی و ساخت تجهیزات ویژهی بستهبندی به روش

10

10

اسپتیک ()Aseptic
تولید لفافهای 0الیه به باال مورداستفاده در بستهبندی اسپتیک
()Aseptic
تولید بستهبندیهای هوشمند

10

( بهغیراز بستهبندیهای صرفاً فعال)
نانو حسگرهای غیر شیمیایی

10

کد زیر دسته چهارم

دسته اصلی

زیر دسته اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

11

11

11

11

11

11

طراحی و ساخت تجهیزات مربوط به كپسولهكردن مواد
10

10

حساس به دما و  pHبا توانایی تولید اندازه كپسولی به مقیاس

11

كمتر از  011نانومتر

ریزمادهها در صنایع غذایی و تجهیزات مرتبط با آن

10
10
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میکروكپسولها

فرموالسیون و تولید مواد غذایی ریز پوشانی شده
10



زیر دسته چهارم

نانوكپسولها

کد دسته اصلی

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها

فناوریهای نرم و هویتساز ،فرهنگی و تجهیزات وابسته

کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم

فیلمسازی و رسانههای دیداری و شنیداری

کد زیر دسته سوم
10

تجهیزات فیلمبرداری و عکاسی

کد زیر دسته چهارم

00

00

10

10

طراحی و تولید نرمافزارهای ویژه
تولید محصوالت دیداری و شنیداری

10

10

تجهیزات صدابرداری

10

طراحی و تولید استودیوهای مجازی

10
10

نرمافزارهای استودیوهای مجازی سینمایی

10

طراحی و ساخت تجهیزات ثبت و ضبط تصویر

11
11
11
10

دوربینهای فیلمبرداری

10

دوربینهای عکاسی

10

ركوردرهای تصویری

10

انواع افزونههای ( )Accessoriesپیچیده دوربینهای حرفهای
فیلمبرداری و عکاسی

10

طراحیوساختانواعلنزها

11

10

طراحیوساختانواعفیلترهاینورورنگمطابقاستانداردهای
ینالمللی
ب 

11

10

طراحیوساختموادنگاتیوونوارویدئو

11

10

طراحی و ساخت ركوردرهای حرفهای

10

ركوردر صدا با نرخ نمونهبرداری ( 000 KHz، )Sample Rateپاسخ
فركانسی( )Frequency Responseبین  01 Hzتا  ،01 KHzحداقل
تعداد  0كانال و داشتن قابلیتهای امنیتی و حفاظت اطالعات

10

طراحی و ساخت میکسرهای حرفهای

10

میکسر صدا با پاسخ فركانسی ( )Frequency Responseبین Hz
 01تا  ،01 KHzكیفیت خروجی  01%یا باالتر ،نویز پایین(ماكزیمم
 )1.10%و قابلیتهای جانبی مانند امکان تغییر محدوده فركانس
سیگنالهای ورودی

10

آمپلیفایر باس صدا با توان باالی  0011وات ،پاسخ فركانسی بین
 01 Hzتا  01 KHzو نرخ سیگنال به نویز  -011 dbآمپلیفایر
سایر دستگاههای آكوستیک (مانند آمپلیفایر كیبورد ،گیتار و
)...

10
10



نرمافزارهای هوشمند تولید فیلمنامه با استفاده از
الگوریتمهای روان شناختی و یا جامعه شناختی
برنامه نویسی ،تولید و ساخت نرمافزارهای تركیبكننده
محصوالت دیداری و شنیداری

کد زیر دسته پنجم

دسته
اصلی

زیر
دسته
اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

زیر دسته پنجم

10

طراحی و ساخت آمپلیفایر
طراحی و ساخت انواع فیلترهای صدا مطابق استانداردهای
بینالمللی
طراحی و تولید سیستمهای ) virtual Reality (VRو
)Augmented Reality (AR
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11
11

کد دسته اصلی

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها

فناوریهای نرم و هویتساز ،فرهنگی و تجهیزات وابسته

کد زیر دسته اول

کد زیر دسته دوم

فیلمسازی و رسانههای دیداری و شنیداری

کد زیر دسته سوم



10

تجهیزات طراحی صحنه

10

تجهیزات جلوههای بصری

10

تجهیزات البراتوار دیجیتال
()DI

کد زیر دسته چهارم

00

00

10

10

تجهیزات نورپردازی حرفهای

کد زیر دسته پنجم

دسته
اصلی

زیر
دسته
اول

زیر دسته دوم

زیر دسته سوم

زیر دسته چهارم

10

طراحی و ساخت نورسنجهای حرفهای

11

10

طراحی و ساخت پانتوگرافهای حرفهای

11

10

طراحی و ساخت پروژكتورهای بیسایه حرفهای

11

10

طراحی و ساخت فیلترهای نورپردازی حرفهای

11

10

طراحی و ساخت تجهیزات بازسازی حرفهای شرایط جوی و
طبیعی

10

طراحی و ساخت تجهیزات طوفانساز حرفهای

10

طراحی و ساخت تجهیزات مهساز حرفهای

10

طراحی و ساخت تجهیزات بارانساز حرفهای

10

طراحی و ساخت Motion Capture

11

10

طراحی یا ساخت object scanner

11

10

طراحی یا ساخت laser scanner

11

10

طراحی یا ساخت photo scanner

11

10
10

طراحی یا ساخت سیستمهای حرفهای سختافزاری و
نرمافزاری Rendering
طراحی و ساخت سختافزارها و نرمافزارهای تبدیل
فیلمهای دوبعدی به سهبعدی
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زیر دسته پنجم

11
11

کد دسته اصلی

کد زیر دسته اول

خدمات تجاریسازی

خدمات تجاریسازی صرفاً مرتبط با کاالها/خدمات دانشبنیان

کد زیر دسته دوم

00

10

10

خدمات ارزیابی

10

خدمات مالکیت
فکری

10

خدمات توسعه بازار

10

خدمات مشاوره

10

خدمات مالی و
سرمایهگذاری

کد زیر دسته سوم

دسته
اصلی

زیر
دسته
اول

زیر دسته
دوم

زیر دسته سوم

10

تهیه طرح كسبوكار ( ،)BPامکانسنجی فنی ،بازار ،اقتصادی

10

ارزیابی قابلیت تجاریسازی

10

ارزیابی فنی ،مالی ،بازار ،اقتصادی ،سیستمی و عملکرد (صرفاً به سفارش دستگاههای اجرایی
متولی توسعه فناوری مانند معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور ،وزارتخانهها ،صندوق نوآوری و
شکوفایی ،پارکهای علم فناوری و با تأیید و معرفی آنها مرتبط با همه كاالها/خدمات مورد
قبول است)

10

جستجو و تحلیل اختراع خارجی (پتنت)

10

نگارش و ثبت اختراع داخلی و خارجی (پتنت)

10

ثبت طراحی صنعتی ،عالمت و نام تجاری در خارج از كشور

10
10

فروش مالکیت صنعتی
نقض و دعاوی حقوقی مالکیت صنعتی

10

تحقیقات بازار ،مشاوره و تدوین برنامه بازاریابی ،مشاوره مدیریت برند

10
10

بازاریابی برای محصوالتی كه بهصورت  B2Bعرضه میشود
(مشتری آنها مصرفكننده نهایی نیست)
ارزیابی آمادگی صادراتی ( ،)ERAمدیریت صادرات ( ،)EMCاجرای برنامههای تبلیغات ،توزیع و
پخش صرفاً در بازارهای خارجی

10
10
10

مشاوره و خدمات حقوقی در خصوص قراردادها و دعاوی
مشاوره فنی و مهندسی ،مشاوره طراحی مهندسی ،مشاوره تولید و برونسپاری تولید
مشاوره شناسایی و اخذ مجوزهای ضروری و استقرار استانداردهای محصول

10

سرمایهگذاری ( -0مشاركت حقوقی (سهامداری) -0 ،مشاركت در پروژه و طرح -0 ،خدمات
توانمند ساز و توسعهدهنده ( )Developerو مشاركت در راهاندازی شركتهای نوپا ( )VCو
اصالح مدل سرمایهگذاری و ساختار سازمانی ،جذب سرمایهگذاری ،مدیریت هزینه و ) ...

10
10

ارائه تسهیالت با نرخ ترجیحی كمتر از نرخ مصوب بانک مركزی (  -0تسهیالت بلندمدت
(جعاله ،مشاركت مدنی و  )...و  -0تسهیالت كوتاهمدت (قرضالحسنه ،فروش اقساطی ،لیزینگ
و) )...
ارائه ضمانتنامه ( -0ضمانتنامه اعتباری (تضمین پوشش ریسک)  -0ضمانتنامه عمومی
(ضمانتنامه پیشپرداخت ،حضور در مناقصه ،حسن انجام تعهدات ،مسئولیت و دانش فنی و) )...



خدماتتجاریسازیـصفحه 8

کد دسته اصلی

خدمات تجاریسازی

کد زیر دسته اول

خدمات مدیریت فناوری صرفاً به
سفارش کارفرمای غیردولتی
خدمات شتاب دهی کسبوکار ،مشروط به
عضویت در مرکز شتاب دهی نوآوری

10

کد زیر دسته دوم

00

10

زیر دسته دوم

کد زیر دسته سوم

دسته
اصلی

زیر
دسته
اول

10

تدوین استراتژی و ره نگاشت فناوری

11

10

پیشبینی و آیندهنگاری فناوری

11

10

مشاوره فروش فناوری و خدمات فن بازار
طراحی فرآیندهای مدیریت فناوری و
نوآوری و توسعه محصول جدید ()NPD
ارزیابی سطح فناوری

11

11

10

صحهگذاری فناوری

11

10

ارزشگذاری و قیمتگذاری فناوری

11

10

مستندسازی دانش فنی

11

10

مشاوره انتقال فناوری ،صرفاً مشروط به
تسلط گیرنده فناوری به دانش فنی دریافت
شده.

10

10
10

10

ارائه همزمان خدمات شتاب دهی زیر در
مدتزمان محدود -0 :تأمین فضای
كسبوكار -0 ،مربیگری و مشاوره-0 ،
سرمایهگذاری -0 ،شبکهسازی -0 ،آموزش

11

10
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زیر دسته سوم

ضم
ی هم

بسمهتعالی

فرم پیشنهاد کاالها و خدمات جدید برای اضافه شدن
به فهرست کاالها/خدمات دانشبنیان
مقدمه
تولید کاالهیای دانیشبنییان  ،یکیی از معیارهیایی اسیت کیه در فراینید ارزییابی و شناسیایی شیرکتهیای دانیشبنییان
موردتوجه قرار میگیرد و لذا برای این منظور فهرستی از مصادیق کاالها و خدمات دانشبنیان تهییه و مبنیای عمیل قیرار
گرفته است.اما در طی فرایند ارزیابی و احراز صالحیت شیرکتهیا ممکین اسیت کیاال و خیدماتی وجیود داشیته کیه در
«فهرست کاالها/خدمات دانشبنیان»ذکر نگردیده باشد .شرکتهای متقاضی احراز صالحیت میتوانند در دستههایی کیه
محصوالت آنها در آنیا وجود ندارد ،مسیری تحت عنیوان" سایر محصوالت پیشنهادی" را در" کارتابل ثبلتنلام

خود" و در قسمت اطالعات کاال و خدمات انتتاب و فرآیند خود را ادامه دهند تا پ

از بررسیهای دقیق در ارتبیا

با این فرم  ،فرآیند بررسی و ارزیابی آنها تکمیل گردد.
به شرکتهای متقاضی اکیداً توصیه میگردد تا بهدقت «فهرست کاالها/خیدمات دانیشبنییان» را بررسیی نمیوده و
محصول موردنظر خود را در همین فهرست پیدا نمایند و حتیاالمکان از انتتاب مسییر " سایر محصلوالت پیشلنهادی"

خودداری گردد ،چراکه این فرایند نیاز به ارزیابی و کارشناسی دقیق داشته و لذا زمانبر بوده و باعث طوالنی شدن فرایند
ارزیابی شرکتها میشود.
توجه به نکات ذیل جهت تسهیل در امر بررسی و ارزیابی شرکتهای متقاضی حائز اهمیت است :
 .3کاالها و خدمات دانشبنیان باید دارای ویژگیهای مذکور در ماده " 1آییننامه ارزیابی و تشتیص شیرکتهیا و
مؤسسات دانشبنیان" بوده و مبنای پذیرش ،داشتن تمامی شرو زیر است:

 .1-1سطح فناوری :کاالها و خدمات باید در حوزه فناوریهای باال یا متوسط به باال بوده به این معنا که
دانش فنی طراحی و تولید نمونهی آزمایشگاهی یا صنعتی محصول به دلیل پیچیدگی فنی:

 به ستتی قابل کپیبرداری بوده و کسب آن از موان اصفی ورود شرکتهای دیگر به بازار باشد.
 نیازمند تحقیق و توسعه قابل توجه توسط تیم فنی خبره برای کسب آن باشد.
 منیر به اییاد بتش عمده ارزش افزوده محصول ،شده باشد.
تبصره -خدمات جانبی « نصب ،تعمیر و نگهداری تتصصی» مرتبط با کاالها و خدماتی که توسط شرکت
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متقاضی ساخته شده و حائز معیارهای بند  3-3باشند؛ همچنین خدمات «دانش فنی ،فناوری و طراحی» بر
روی کاالها و خدمات حائز معیارهای بند  ،3-3بعنوان خدمات دارای معیار این بند ،پذیرفته میشوند.
 .تکمیل این فرم " پیشنهاد کاالها و خلدمات جدیلد بلرای اضلافه شلدن بله فهرسلت کاالهلا/خلدمات

دانشبنیان" و بارگذاری آن در سامانه برای تکمیل ثبتنام متقاضی الزامی است و عدم تکمیل یا نیاقص بیودن فیرم
مزبور موجب عدم تائید محصول پیشنهادی خواهد گردید.
 .1متذکر میگردد صرفاً تولید یکی از کاال و خدمات دانیشبنییان دلییل بیر تأییید کیل شیرکت نیسیت .مطیابق بیا
"آییننامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و مؤسسات دانشبنیان" شرکت متقاضیی بایید دانیش فنیی طراحیی ییا
توسعه کاالها/خدمات دانشبنیان ،یا دانیش فنیی طر احیی ییا تغیییر اساسیی فراینید تولیی دد پیچییده آنهیا را مبتنیی بیر
فعالیتهای تحقیق و توسعه ،کسب کرده باشد و سایر معیارهای مندرش در آییننامه ارزیابی و تشتیص شیرکتهیا و
مؤسسات دانشبنیان را احراز نماید.
 .اطالعات این فرم باید بهصورت دقیق ارائه شیود و در صیورت عیدم صیحت یکیی از میوارد اظهارشیده فراینید
ارزیابی متوقف شده و شرکت تأیید نمیشود.

مشخصات عمومی

عنوان کاال/خدمات جدید پیشنهادی :
نام شرکت اظهارکننده و شناسه مفی شرکت:

شماره تفین ثابت تماس شرکت:
آدرس رایانامه شرکت متقاضی:
نام مشاور یا مسئول فنی شرکت متقاضی:
شییماره تفییین همییراه مشییاور یییا مسییئول فنییی شییرکت
متقاضی:

آدرس رایانامه مشاور فنی:
محییل خییدمت ،عنییوان سییمت یییا شییغل،
تتصص مشاور فنی:
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عنوان کاالها یا محصوالت دیگر موجود در دنیا با همین فناوری( :تکمیل این قسمت میتواند فناوری ییا محصیول
شما را معرفی نماید)
.3
.
.1
.
.

سؤاالت مربوط به محصول جدید که الزم است از سوی شرکت بهدقت تکمی گردد:

 .3برای تولید این محصول در فاز تحقیق و توسعه نیاز به چه مطالعات ،آزمایشات و بررسیهایی وجود دارد؟
 .اییین محصییول از چییه اجییزاء و زیرسیسییتمهییای (قطعییات) اصییفی تشییکیل شییده اسییت؟ لطییاً نحییوه ارتبییا اییین
زیرسیستمها را با یکدیگر تشری فرمایید (.در صورت لزوم اسناد و مستنداتی مانند نقشه و  ...پیوست شود)
 .1کدامیک از اجزاء و زیرسیستمهای این محصول ،دانش بر بوده و حائز پیچیدگی فنی قابلتوجه است؟
 .برای تولید اولین نمونه واقعی از این محصول در یک شرکت نیاز به چه میزان زمان وجود دارد؟
 .برای تولید اولین نمونه واقعی از این محصول در یک شرکت نیاز به چه میزان سرمایهگذاری در بتش تحقیق و
توسعه وجود دارد؟
 .برای تولید اولین نمونه واقعی از این محصول در یک شرکت نیاز به چه تعداد مناب انسیانی در سیطوح متتفیف
عفمی در بتش تحقیق و توسعه وجود دارد؟

ض4

 .7سرعت تحوالت فنی و تکنولوییک در این محصول چقدر است؟
 .1تولیدکنندگان مطرح جهانی این محصول چه شرکتهایی هستند؟ لطیاً کیییت و ویژگیهای فنی محصول ایین
تولیدکنندگان را با یکدیگر مقایسه نمایید؟
 .1نوآوریهای تولیدکنندگان برتر جهانی این محصول را در چند سال اخیر تشری فرمایید.
 .31کارایی یا اثربتشی محصول را با تمرکز بر کدام ویژگیهای محصول میتوان ارتقاء داد؟

شرکت  .......................................با شماره ثبت  ....................................و شناسه مفّی  ...............................................به
نمایندگی آقای  /خانم ...........................................به شماره مفّی ...................................................با سمت مدیرعام با امضاء
این برگه متعهد می شود اطالعات مندرش در این صیحات صحی و کامل و با دقت کافی است ضمناً از هرگونه پاستی که معاونت
عفمی و فناوری ریاست جمهوری یا کارگزاران و کارشناسان آن سازمان را بهاشتباه بیندازد پرهیز نموده است و بااطالع کامل از
کفیه عواقب قانونی این موضوع مسئولیت آن را به عهده خواهد داشت.

نام و نام خانوادگی

سمت

تاریخ

مشاور فنی شرکت متقاضی
(امضاء کارشناس فنی زیر همه
صیحاتی که پاسخ سؤاالت باال
در آنها درش میگردد ضروری
است)

مدیرعام ( امضاء مدیرعامل
برای تأیید و معرفی کارشناس یا
مشاور فنی شرکت و پذیرفتن
مسئولیت

صحت

و

دقت

اظهارات ایشان است)
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مهر  /امضاء
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