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   یتعال بسمه  

 انیبندانش موسسات و هاشرکت صیتشخ و ارزیابی نامهآئین

 )23/05/95 مورخکارگروه  مصوبه(

  

 فیتعار و مقدمه :1فصل

  :مقدمه 

 و هاينوآور يسازيتجار و انیبندانش موسسات و هاشرکت از حمایت قانون ییاجرا نامهآئین )3( ماده براساس
 براي ارزیابی و حاضر نامهنیآئ، 21/8/91هـ مورخ 46513/ت141602شماره  به رانیزو محترم ئتیه مصوب ،اختراعات

 موسسات و هاشرکت تیصالح صیتشخ و یابیارز کارگروه« بیتصو به انیبندانش موسسات و هاشرکت صیتشخ
  .دیرس »اجرا بر نظارت و انیبندانش

  
  فیتعار

  اختراعات و هاينوآور يسازيتجار و انیبندانش موسسات و هاشرکت از تیحما قانون :قانون .1

 به کشور داخل در را هاشرکت ثبت یقانون مراحل یتمام که یتعاون ای یخصوص مؤسسه ای شرکت :شرکت .2
 . باشد رسانده اتمام

موضوع » بنیان و نظارت بر اجراها و موسسات دانشارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت«کارگروه کارگروه:  .3
ها و سازي نوآوريبنیان و تجاريها و موسسات دانشقانون حمایت از شرکت«اجرایی  نامهآئین) 3( ماده

 »اختراعات

 توسعه ثروت، و علم ییافزاهم منظور به که است یتعاون ای یخصوص مؤسسه ای شرکت :انیبندانش شرکت .4
 و )ينوآور و اختراع کاربرد و گسترش (شامل ياقتصاد و یعلم اهداف تحقق محور، دانش اقتصاد

 ارزش با و برتر يهايفناور حوزه در خدمات) و کاال دیتول و یطراح (شامل توسعه و قیتحق جینتا يسازيتجار
 ،نامهآئین نیا نظر مورد يهامعیار اساس بر و شودیم لیتشک مربوط يافزارها نرم دیتول در ژهیو به فراوان افزوده

 .رسدیم وهرکارگ دییتأ به

 که یموسسات و هاشرکت زین و ))4( وستیپ (مطابق یردولتیغ یعموم ينهادها و موسسات ،یدولت يهاشرکت
 یردولتیغ یعموم ينهادها و موسسات و یدولت يهاشرکت به متعلق آنها تیمالک از درصد )50( پنجاه از شیب

 . ستندین قانون نیا يهاتیحما مشمول باشد،
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  .شودیم وارد آن در یبررس جهت ،یمتقاض يهاشرکت طالعاتا که است يمتمرکز یکیالکترون درگاه :سامانه .5

 و شرکتها صیتشخ و ارزیابی منظور به که شودیم اطالق شرکتها و سازمانها نهادها، از دسته آن به :کارگزاران .6
  .شوندیم انتخاب کارگروهدبیرخانه  توسط انیبندانش موسسات

 نهایی محصولاصلی  کارکردهاي آزمایشگاهی محیط در که تاس محصول از اينمونه اولیه آزمایشگاهی: نمونه .7
 کند، برطرف را آن اشکاالت ،بیشتر هايطراحی و هاآزمایش انجام با کندمی تالش شرکت و باشد داشته را

  .باشد نشده ساخته نهایی محصول هنوزممکن است  اگرچه

هاي برتر و با ارزش فناوري ر حوزهد محصوالتبعنوان  که یفهرستبنیان: خدمات دانشو  فهرست کاالها .8
   .رسدمیبه تصویب کارگروه افزوده باال، 
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  انیبندانش »کاالها و خدمات«و  »هاشرکت« صیتشخ و ارزیابی يهامعیار : 2فصل

همچنین باشد. را داشته  )1(ماده مندرج در همه معیارهاي ارایه شده از سوي شرکت متقاضی باید  کاالها و خدمات
   .احراز نمایند را )5( یا )4( یا )3یکی از مواد ( معیارهاينیز باید  ي متقاضیاهشرکت

 
  مورد تایید بنیاندانش کاالها و خدمات طیشرا -1 ماده

 و طراحی فنیدانش هاي باال یا متوسط به باالباشد به این معنا که خدمات باید در حوزه فناوري کاالها و: سطح فناوري
  :فنی پیچیدگی دلیل به محصول صنعتی نمونه یا گاهیآزمایش ينمونه ساخت

  .باشد بازار به دیگر هايشرکت ورود اصلی موانع از آن کسب و بوده برداريکپی قابل سختی به - 1
  .باشد براي کسب آن خبره فنی تیم توسط توجه قابل توسعه و تحقیق نیازمند - 2
  . باشد شده محصول، 1افزوده ارزش عمدهبخش  ایجاد به منجر - 3

  شود؛، پذیرفته می1-1 بعنوان خدمات داراي معیار بند، خدمات زیر -  تبصره
  1-1بر روي کاال یا خدمت حائز معیارهاي بند  »فناوري و طراحی فنی، دانش«خدمات  - الف

ساخته و  1حائز معیارهاي ماده خدمت یا  کاال مرتبط با »نگهداري تخصصی و تعمیر نصب،«جانبی  خدمات -ب
 توسط شرکت متقاضی شده

و ساخته شده توسط شرکت  1حائز معیارهاي ماده خدمات ارایه شده با استفاده از تجهیزات یا فرآیندهاي  - ج
  متقاضی

قابلیت بررسی  با(ا حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی یبوده باید در حال تولید  ي ارایه شده،کاالها مرحله تولید: - 1-2
   مچنین خدمات، باید داراي اسناد فروش باشند.ساخته شده باشند، ه )فنی

یا یک زیر سیستم  دانش فنی طراحی کاالها و خدمات« شرکت باید مبتنی بر تحقیق و توسعه: فنی دانشتسلط بر  - 1-3
را مشروط به پیچیده بودن این » آیند تولید کاال و خدماتفرو اجراي دانش فنی طراحی «یا » کاال و خدمات 2اصلی

 .دداشته باشکسب کرده و  ،)1مطابق با پیوست (و  براساس تحقیق و توسعه ولید،فرآیند ت

                                                        
  .شودمی افزوده...)  و مصرفی قطعات و اولیه مواد( ايواسطه خدمات/کاالها ارزش به تولید، فرآیند در که است ارزشی افزوده، ارزش ١

 حداقل نامه)، این آیین 1ماده  1-1 بند( خدمت وفناوري کاال  سطح شرط بودن رادا عالوه که است محصول از بخشی اصلی، زیرسیستم 2 
  .باشد آن بخش از ناشی محصول، فروش قیمت از 30%
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بنیان توسط افراد خدمات دانشو  بر روي کاالهادر صورتی که تسلط بر دانش فنی مبتنی بر تحقیق و توسعه  -تبصره
 3- 1بند ، باشدنجام شده اصلی شرکت، قبال در مجموعه دیگري (از جمله دانشگاهها، مراکز پژوهشی و سایر شرکتها) ا

  مورد تایید خواهد بود.
  

  بنیاندانششرکتهاي  معیارهاي -2ماده 
و شرکتهاي نوپا ، بنیاندانش کاالها و خدماتشرکتهاي تولیدکننده  ،دستهشامل سه  نامهآئینموضوع این  هايشرکت
قرار  مورد تایید)، 5) و (4)، (3مواد (یارهاي براساس دارا بودن معو  باشندمی بنیاندانشداراي فعالیت هاي صنعتی شرکت

  .گیرندمی
  

  بنیاندانش خدمات وکاالها کننده هاي تولیدشرکت -3ماده 
  باید حائز همه معیارهاي زیر باشند: بنیاندانشهاي تولیدکننده کاالها و خدمات شرکت

مه مالیاتی شرکت ذکر شده است)، ) درصد از درآمد یک سال مالی گذشته شرکت (که در اظهارنا50حداقل ( -1- 3
  ، باشد.)1( همه معیارهاي ماده داراي بنیاندانش االها و خدماتفروش کاز ناشی 

  ) نفر نیروي انسانی تمام وقت باشد.3( لشرکت داراي حداقل معاد -2- 3
ی، به کل با حداقل مدرك کارشناس )2(پیوست  با هاي اصلی شرکت مطابقوقت در بخشنسبت کارکنان تمام -3- 3

نفر نیروي انسانی حداقل ) 50(هاي داراي کمتر از براي شرکت هاي اصلی شرکت،کارکنان تمام وقت فعال در بخش
  ) درصد باشد.20ها حداقل (درصد و براي سایر شرکت )30(
  

  شرکتهاي نوپا -4ماده 
 شوند:ي زیر، تایید میبا دارا بودن معیارها» شرکتهاي نوپا«به منظور حمایت از شرکتهاي تازه تأسیس، 

همه و مشروط به دارا بودن حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی  را مورد تایید »بنیاندانش خدماتو  کاالها« -1- 4
  ساخته و ارایه نماید. )1معیارهاي ماده (

  شرکت گذشته باشد.  تاسیس) سال از زمان 3حداکثر ( -2- 4
در حوزه کاال و خدمات  ،که حداقل یک نفر از آنهاپاره وقت بوده  ) نفر نیروي انسانی2شرکت داراي حداقل ( -3- 4

  شرکت، متخصص باشد. بنیاندانش
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  بنیاندانشداراي فعالیت  شرکتهاي صنعتی -5ماده 

هاي برتر در صنایع و هاي بزرگ صنعتی و رسوخ فناوريبنیان در شرکتهاي دانشبا توجه به اهمیت توسعه فعالیت
داراي  صنعتیشرکت بصورت  ،2-5 یا 1- 5 شرایط بندهايیکی از دارا بودن با  ي متقاضیشرکتهاهاي بزرگ، شرکت
  شوند:میتایید ، بنیاندانشفعالیت 

) درصد از درآمد یک سال مالی گذشته شرکت (که در اظهارنامه مالیاتی شرکت ذکر شده است)، 10حداقل ( - 5-1
  )، باشد.1اي همه معیارهاي ماده (بنیان دارفروش کاالها و خدمات دانشناشی از 
  ) نفر نیروي انسانی تمام وقت باشد.3( لشرکت داراي حداقل معاد  -  تبصره

  
) درصد از درآمد یک سال مالی گذشته شرکت (که در اظهارنامه مالیاتی شرکت ذکر شده است)، از 50حداقل ( - 5-2

با استفاده از را ندارد)  1معیارهاي ماده نبوده و  انبنیدانشدر فهرست کاالها و خدمات (که لزوما کاال محل فروش
  )، باشد.1تجهیزات یا فرآیندهاي حائز همه معیارهاي ماده (

  ) نفر نیروي انسانی تمام وقت باشد.3( لشرکت داراي حداقل معاد -تبصره
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  : ضوابط اجرایی3فصل

  بنیان و حمایتهاي مربوطدانشتاییدیه  - 6ماده 
هاي و تبصره 3ماده  3-3و  2- 3ندهاي تواند بمی هاي مستعد، دبیرخانه کارگروهاز شرکت به منظور حمایت -1- 6

  هاي متقاضی، مورد اغماض قرار دهد.را، با توجه به دارا بودن شرایط فناورانه شرکت 5ماده  2-5و  1-5بندهاي 
) بنیاندانشنوپا و صنعتی داراي فعالیت  ،بنیاندانش کاالها و خدماتتولیدکننده موضوع این آیین نامه ( شرکتهاي -2- 6

معیارهاي مورد نظر باشد. تمدید این زمان منوط به تداوم هاي مورد نظر قانون می) سال مشمول حمایت2(براي مدت 
  .بنیان استها و موسسات دانشآیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت

ها و معیارهاي آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکتشرکتهاي نوپا در صورت تمدید، عالوه بر دارا بودن  -تبصره
 بنیان ، باید داراي اظهارنامه مالیاتی باشند.موسسات دانش

 . باشندهاي مالیاتی نمیمشمول معافیت»  بنیانشرکتهاي صنعتی داراي فعالیت دانش« -3- 6

 )1حائز همه معیارهاي ماده ( بنیاننشدا خدماتو  توسعه و تولید کاالها صرفا برايهاي مورد نظر قانون، حمایت -4- 6
 .خواهد بود

ها و تسهیالت مد نظر قانون، باید معیارهاي خاص مورد هاي تأیید شده، جهت استفاده از هر یک از حمایتشرکت -5- 6
 ها و تسهیالت را نیز احراز نمایند. نظر براي آن نوع حمایت

  شود. صالح تعیین میگیرد، از سوي کارگروه یا سایر مراجع ذيیها تعلق مهایی که به هر دسته از شرکتحمایت -6- 6
ها، موسسات یا مراکز علمی و هاي منشعب از شرکتو شرکت» واحد تحقیق و توسعه یا طراحی مهندسی« -7- 6

تواند مستقال در سامانه ثبت نام نموده و فرآیند پژوهشی، چنانچه به صورت یک شرکت مستقل حقوقی ثبت شود، می
  ها انجام شود.  رزیابی روي آنا

 
  فرآیند اجرایی - 7 ماده

روز ه را اصالح و ب بنیانفهرست کاالها و خدمات دانش ،)1ماده ( 1-1بند  براساستواند دبیرخانه کارگروه می -1- 7
  .رسانی نماید

آیین نامه و سایر مصوبات کارگروه، این تواند شرکتهاي تایید شده را بر مبناي معیارهاي دبیرخانه کارگروه می -2- 7
هایی که داراي این معیارها تصادفی مورد ارزیابی قرار داده و اقدامات الزم براي خروج شرکت اي یادوره بصورت

  هاي مشمول مزایاي قانون، به عمل آورد.نباشند، از فهرست شرکت
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ر زمان، آن شرکت امکان استفاده از تسهیالت نامه در هدرصورت عدول شرکت از معیارهاي مندرج در این آئین -3- 7
هایی که داراي اقدامات الزم براي خروج شرکتتواند نظر قانون را از دست خواهد داد و دبیرخانه کارگروه می مورد

  هاي مشمول مزایاي قانون، به عمل آورد.این معیارها نباشند، از فهرست شرکت
قاضی در سامانه، دبیرخانه کارگروه آنها را براي کارگزاران مربوطه پس از ورود اطالعات توسط شرکتهاي مت -4- 7

 شود. گیري نهایی به کارگروه ارجاع داده میکند.  نتایج بررسی کارگزاران، توسط دبیرخانه براي تصمیمارسال می

تقاضا، داراي  باید در مرحله ارائه سال گذشته باشد، )3آنها بیش از ( تاسیسیی که از تاریخ هاهمه شرکت -5- 7
 اظهارنامه مالیاتی باشند. 

نامه مالی، مصوب در هیات مدیره یا مجمع عمومی  هاي متقاضی موظف به ارایه تعهدنامه دارا بودن نظامشرکت -6- 7
  باشند.شرکت یا موسسه، می

برسان رسمی هاي متقاضی، حسب مورد (بر مبناي مصوبه کارگروه) باید به تأیید حساهاي مالی شرکتصورت -7- 7
  .(موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) برسد

اعضاي  کنند در موارد خاص به پیشنهادپرونده شرکتهایی که برخی از معیارهاي این آیین نامه را احراز نمی -8- 7
 گیرد.  در کارگروه مورد بررسی قرار می ،دبیرخانه کارگروهکارگروه یا 

 مالیات، ها،حمایت تسهیالت،در زمینه ( هستند سوء سابقه داراي خود تعهدات به عمل در که یهایشرکت پروندة -9- 7
  . شد خواهد ) بررسی3( پیوست دستورالعمل طبق ،)... و بیمه

 دیگر، مقاصد و استفاده از حمایت هاي قانون برايعمل به تعهدات خود  درصورت هرگونه تخلف شرکت  در -10- 7
  باشد.   می قانون نیز )11(ماده موضوع  مشمول مجازات هاي این حمایتها، از مجدد تفادهاس از محرومیت ضمن

  
 

 نامهآئینبه تصویب رسید و جایگزین  کارگروه  23/05/95 در جلسه مورخ  تبصره) 5( و ماده) 7(در  نامهآئین این
، 16/11/1393 ، مورخ22/12/1394  کارگروه مورخ اتمصوب در بنیاندانش موسسات و هاشرکت تشخیص و یابیارز

خدمات /کاالها یبراي بررس انیبنخدمات دانش/کاالها ارهايینامه معوهیش« و 21/12/1391 مورخ، 17/12/1392 مورخ
  .شودمی 31/3/1393 مورخ کارگروه مصوبه »انیبندانشهاي شرکت یابیدر کارگزاران ارز
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  هاي تحقیق و توسعهر فعالیتمبتنی ب دانش فنیمعیارهاي تسلط بر  ):1( پیوست
  

دانش فنی طراحی و «یا » کاال و خدمات 3یا یک زیر سیستم اصلی دانش فنی طراحی کاالها و خدمات« شرکت باید
کسب کرده و  براساس تحقیق و توسعه را مشروط به پیچیده بودن این فرآیند تولید،» آیند تولید کاال و خدماتفراجراي 

هاي تحقیق هاي زیر و مبتنی بر فعالیتهاي زیر یا ترکیبی از روشکور، بایستی از یکی از روشمذ دانش فنیداشته باشد. 
 و توسعه، توسط شرکت کسب شده باشد:

حداقل در حد ( و ساخت دانش فنی طراحی عمدتاً به صورت داخلی توسعه داده باشد به این معنا که بخش عمده - 1
  .اي فنی خود شرکت حاصل شده باشده، از طریق توانمندي)نمونه آزمایشگاهی

که قبال توسط افراد یا محصولی ) از آزمایشگاهی نمونه حد در حداقل(و ساخت مربوط به طراحی  دانش فنی - 2
  .کرده باشدکسب فرآیند مهندسی معکوس  ی از طریقرا به صورت نسبتاً کامل هاي دیگر تولید شده استشرکت

ظیر خرید هایی نروشطریق (از را از مجموعه هاي بیرونی  فرآیند پیچیده تولیدیا محصول دانش فنی شرکت هر چند  - 3
یا فرآیند پیچیده تولید محصول، اما در محصول  است،کسب کرده ...) و ، خرید تجهیزاتلیسانس، کلید در دست

  .کرده باشدتغییرات اساسی ایجاد 
لذا گیرد؛ می ، مورد ارزیابی قرارمحصوالت شرکتشرکت بر روي تک تک  در فرآیند ارزیابی دانش فنی، دانش فنی

  دیگرش تایید نشود. کاال یا خدمتتایید و براي  کاال یا خدمتممکن است دانش فنی شرکت براي یک 
  

                                                        
 حداقل نامه)، این آیین 1ماده  1-1 بند( فناوري کاال و خدمت سطح شرط بودن دارا عالوه که است محصول از بخشی اصلی، زیرسیستم 3 

  .باشد آن بخش از ناشی حصول،م فروش قیمت از 30%
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 بنیان هاي دانشهاي پشتیبانی در شرکتهاي اصلی و فعالیت): فهرست فعالیت2پیوست (
 

  هاي پشتیبانیفعالیت  فعالیت هاي اصلی
 ریزي راهبردي بخش مدیریت ارشد و برنامه.  1

 (شامل مدیریت یا انجام تولید) .  بخش تولید کاال/خدمت2

.  تعامل و مذاکره با تامین کنندگان (از جمله تدوین 3
 هاي خرید)برنامه

ها، انجام مذاکرات و .  بخش بازاریابی و اخذ پروژه4
 ریزي مشتریان برنامه

 و آزمایش و کنترل کیفیتطراحی، تحقیق و توسعه  . 5

 و مطالعات امکان سنجی .  بخش تامین مالی6

.  بخش خدمات تخصصی پس از فروش و ارائه خدمات 7
 آموزشی به مشتریان

 سازي آن.  بخش مربوط به فناوري از جمله انتقال و تجاري8

.  بخش منابع انسانی شامل جذب، آموزش و ارتقاء/ مدیریت 1
 ي دانشدانش از جمله مستندساز

و پشتیبانی شبکه  IT.  بخش اداري و عمومی (شامل حسابداري، 2
داخلی شرکت، امور دفتري، روابط عمومی، تبلیغات عمومی، امور 

 حقوقی)

.  نگهبانی، تعمیرات و نگهداري عمومی و امور خدماتی از جمله 3
 نظافت، آبدارخانه

 .  بسته بندي یا توزیع و سازماندهی شبکه توزیع4

 الیتهاي مربوط به سالمت، ایمنی و محیط زیست.  فع5

.  بخش انبار و کنترل موجودي/ خدمات گمرکی و بازرگانی/ 6
 کارپردازي و خرید تجهیزات، مواد اولیه، ملزومات اداري 
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  هاشرکت سابقه سوء بررسی دستورالعمل :)3( پیوست

 

 ها،حمایت تسهیالت،در زمینه ( اندداشته خود تعهدات به عمل در مکرر تخلفات و سابقه سوء که هاییشرکت -1ماده 
  .  باشندمی خارج »بنیاندانش هايارزیابی و تشخیص شرکت نامهآئین« قالب در بررسی شمول از ،)... و بیمه مالیات،

 ريخوددا تعهدات و قانونی تکالیف انجام از آنها با تعامل در که را شرکتهایی مشخصات کارگروه اعضاي - 2ماده
 . دهندمی قرار کارگروه اختیار در اند،کرده

 سوء داراي هايشرکت مالی سابقه مالی، نهادهاي سایر از اطالعات اخذ طریق از شکوفایی و نوآوري صندوق: تبصره
 . دهدمی قرار کارگروه اختیار در و استخراج را سابقه

 را الزم هاياستعالم نیز ذیربط مراجع سایر زا تواندمی کارگروه دبیرخانه کارگروه، تشخیص صورت در - 3ماده
 استفاده صالحیت صاحب و معتمد کارگزارن یا کارگزار از منظور این براي تواندمی کارگروه دبیرخانه. دارد دریافت

 . نماید

 داد.   خواهد انجام را نهایی گیريتصمیم و بررسی کارگروه دبیرخانه ها،شرکت اعتراض صورت در - 4ماده

 و مالی تسهیالت( باشند داشته خود تعهدات به عمل در مکرر تخلفات که بنیاندانش شرکتهاي تاییدیه -5 ماده
 . شودمی لغو ،)هاحمایت
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  دولتی غیر مؤسسات عمومی و نهادها فهرست :)4( پیوست

 
  باشد: می غیردولتی به شرح زیر مؤسسات عمومی و نهادها بر اساس قوانین موجود، فهرست

  ها باشد. درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداري 50ها و شرکتهاي تابعه آنان مادام که بیش از هرداريش – 1
  بنیاد شهید انقالب اسالمی -  5 کمیته امداد امام - 4 هالل احمر -  3 بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی -  2
 -  10 سازمان تبلیغات اسالمی -  9 خرداد 15بنیاد  - 8 یک ایرانکمیته ملی المپ -  7 بنیاد مسکن انقالب اسالمی -  6

هاي جهاد نصر، مؤسسه - 12 فدراسیون هاي ورزشی آماتوري جمهوري اسالمی ایران - 11  سازمان تأمین اجتماعی
کتابخانه حضرت -14 شوراي هماهنگی تبلیغات اسالمی - 13 جهاد استقالل و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی

 -18  آموزيسازمان دانش -17 بنیاد امور بیماریهاي خاص -16 جهاد دانشگاهی -15 قم)اهللا مرعشی نجفی (یتآ
   صندوق تأمین خسارتهاي بدنی - 19 صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر

 غیر عمومی ساتمؤس و نهادها فهرست غیردولتی عبارتند از: قانون مؤسسات عمومی و قوانین مرتبط با تعیین نهادها
 به بند دو الحاق دولتی؛ قانون غیر عمومی مؤسسات و نهادها فهرست قانون به) 12( و) 11( بندهاي الحاق دولتی؛ قانون

 قانون فهرست به دانشگاهی جهاد الحاق ؛ قانون19. 4. 1373 مصوب دولتی غیر عمومی موسسات و نهادها فهرست قانون
 و نهادها فهرست قانون فهرست به خاص بیماریهاي امور بنیاد الحاق دولتی؛ قانونغیر عمومی موسسات و نهادها فهرست

 قانون فهرست به ایران اسالمی جمهوري آموزي دانش سازمان الحاق ؛ قانون1373 مصوب دولتی غیر عمومی مؤسسات
 به عشایر و اییانروست اجتماعی بیمه صندوق الحاق ؛ قانون1373 مصوب غیردولتی عمومی مؤسسات و نهادها فهرست
  90 سال بودجه قانون واحده غیردولتی؛ ماده عمومی مؤسسات و نهادها فهرست

 


