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 مقدمه

 است قم استان در فناوری تبادل حوزه فعال های شرکت از يکی پژوه مهراد فناوری بهین بنیان دانش شرکت 

 داده صورت استان در فناوری نیازهای رفع و شناسايی برای مختلفی اقدامات خود فعالیت سال 4 طی که

 شرکت معدود و استان رد فناوری تبادل خدمات ارائه بنیان دانش شرکت تنها شرکت اين اکنون هم است.

 دارد. کشور فناور های شرکت و مراکز با خوبی همکاری که است کشور در حوزه اين بنیان دانش های

 بر شرکت تمرکز است. کرده ارائه را خود خدمات فناور و صنعتی شرکت 40 از بیش به تاکنون شرکت اين

 تاسیس فنی، دانش ارزشگذاری ها، وآورین صنعتی طرح و اختراع ثبت ها، شرکت نوآوری تحلیل و استخراج

 .است صنعتی واحدهای به فناوری انتقال و بنیان دانش شرکت

 از متشکل رايمندتک، فناوری بوم زيست مجموعه زير های شرکت از يکی عنوان به بنیان دانش شرکت اين

 خدماتی که ستا ها شرکت نیاز مورد خدمات از گسترده ای شبکه و فناوری مختلف های حوزه متخصصان

 رقابتی امتیاز دارايی، به نوآوری تبديل بر عالوه تا کند می ارائه فناوری انتقال تا فناوری رصد از يکپارچه

 :است زير مراکز جمله از مختلفی مراکز ارکارگز شرکت اين .دهد افزايش بازار در را شرکت

 
 خدماتی هستند، خود های نوآوری گذاری ارزش و ثبت تکمیل، نیازمند که نوآوری های شرکت برای

 رقابتی امتیاز ،دارایی به نوآوری تبديل بر عالوه تا کنیم می ارائه فناوری انتقال تا فناوری رصد از يکپارچه

  دهیم. افزايش بازار در را شما

 

  " فناوری انتقال و توسعه نوآوری، مدیریت"

و تحلیل فناوری

تحلیل پتنت

ثبت اختراع و 

طرح صنعتی

ارزش گذاری 

فناوری

ت تأئیدیه شرک

دانش بنیان

نیاز سنجی و 

انتقال فناوری
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 تعاریف .1

 سعهتو ثروت، و علم يیافزاهم منظور به که است یتعاون اي یخصوص مؤسسه اي شرکت :انیبندانش شرکت

 یسازیجارت و (ینوآور و اختراع کاربرد و گسترش )شامل یاقتصاد و یعلم اهداف تحقق محور، دانش اقتصاد

 افزوده رزشا با و برتر یهایورفنا حوزه در خدمات( و کاالها دیتول و یطراح )شامل توسعه و قیتحق جينتا

 .رسدیم کارگروه ديیتأ به نامه،نیآئ نيا نظر مورد یارهایمع اساس بر و فراوان

 .شودیم وارد آن در یبررس جهت ،یمتقاض یهاشرکت اطالعات که است یمتمرکز یکیالکترون درگاه :سامانه

 و هاکتشر یابيارز منظور به که شودیم اطالق هاشرکت و هاسازمان نهادها، از دسته آن به :کارگزاران

 .شوندیم انتخاب کارگروه، رخانهیدب توسط انیبندانش موسسات

 صولمح یاصل یکارکردها یشگاهيآزما طیمح در که است محصول از ایهیاول نمونه :یشگاهیآزما نمونه

 برطرف را آن اشکاالت شتر،یب هاییطراح و هاشيآزما انجام با کندیم تالش شرکت و باشد هداشت را يینها

 باشد. نشده ساخته يینها محصول هنوز است ممکن چه اگر کند،

 و ربرت هاییفناور حوزه در محصوالت بعنوان که یفهرست :1 سطح انیبندانش خدمات و کاالها فهرست

 .رسدیم کارگروه بيتصو به باال، یفن یدگیچیپ و باال افزوده ارزش با

 و برتر هاییفناور حوزه در محصوالت بعنوان که یفهرست :2 سطح انیبندانش خدمات و کاالها فهرست

 به ،«1 سطح انیبندانش خدمات و کاالها فهرست» به نسبت کمتر یفن یدگیچیپ با و باال، افزوده ارزش با

 بود. هندنخوا یاتیمال تیمعاف از استفاده مشمول فهرست، نيا در موجود محصوالت .رسدیم کارگروه بيتصو

 درآمد» ،«خالص فروش» هایفردي در که هاشرکت خدمات اي کاالها فروش از یناش درآمد :یاتیعمل درآمد

 یاتیمال اظهارنامه انيز و سود صورت در «یاتیعمل یدرآمدها ريسا» و «خدمات ارائه /یمانکاریپ ناخالص

 .شودیم درج ها،شرکت

 اختراعات و هاینوآور یسازیتجار و انیبندانش موسسات و هاشرکت از تيحما قانون قانون:

  :ستندین قانون نيا یهاتيحما مشمول زير موارد

  یردولتیغ یعموم ینهادها و موسسات ،یدولت یهاشرکت الف(

 موسسات و یدولت یهاشرکت به متعلق آنها تیمالک از درصد (50) پنجاه از شیب که یموسسات و هاشرکت ب(

  باشد، یردولتیغ یعموم ینهادها و
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 بنیان دانش نامه آیین خالصه .2
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 انیبندانش یهاشرکت یارهایمع .3

 .رندگییم قرار ديیتا مورد ،ارهایمع بودن دارا براساس و بوده ريز دسته چهار شامل انیبندانش یهاشرکت

 

 
 

 :یک نوع نوپا بنیان دانش های شرکت
 مالیاتی نامه )اظهار باشند نداشته درآمدی که هستند هايی شرکت يک نوع نوپای بنیان دانش های شرکت

 ساخته آزمايشگاهی ی نمونه حد در حداقل يا و رسیده تولید ی مرحله به بايد ها شرکت اين محصول صفر(،

 بااليی بسیار فناوری سطح از بايد ، توسعه و تحقیق بر مبتنی طراحی داشتن بر عالوه محصول اين باشد. شده

 يک سطح بنیان دانش خدمات و کاال فهرست مشمول تا نمايد ايجاد را زيادی افزوده ارزش و بوده برخوردار

 .گردد

 و:د نوع نوپا بنیان دانش های شرکت

 محصوالت و باشد می محصوالت فناوری سطح در تنها يک نوع با دو نوع نوپا بنیان دانش های شرکت تفاوت

 دانش های شرکت هستند. برخوردار کمتری فنی پیچیدگی از يک سطح فهرست به نسبت دو سطح فهرست

 .باشند می برخوردار تیمالیا معافیت جز به يک نوع بنیان دانش های شرکت مزايای تمام از دو نوع نوپا بنیان

 ک:ی نوع تولیدی بنیان دانش های شرکت

 آخرين در شرکت درآمد %50 از بیش که هستند هايی شرکت يک نوع تولیدی بنیان دانش های شرکت

 اين و رسیده تولید ی مرحله به بايد ها شرکت اين محصول باشد. بنیان دانش محصول از مالیاتی اظهارنامه

 بوده برخوردار بااليی بسیار فناوری سطح از بايد ،توسعه و تحقیق بر مبتنی طراحی تنداش بر عالوه محصول

 .گردد يک سطح بنیان دانش خدمات و کاال فهرست مشمول تا نمايد ايجاد را زيادی افزوده ارزش و

شرکت های 
دانش بنیان

نوپا

نوع یک نوع دو

تولیدی

نوع یک نوع دو

https://www.irkbn.com/knowledge-based-goods-services/
https://www.irkbn.com/what-new-knowledge-based-companies/
https://www.irkbn.com/knowledge-base-advantage/
https://www.irkbn.com/tax-exemption/
https://www.irkbn.com/what-is-knowledge-based-production-company/
https://www.irkbn.com/knowledge-based-goods-services/


 

6  

 (:)صنعتی دو نوع تولیدی بنیان دانش های شرکت

 الس اظهارنامه در که یمتقاض یهاشرکت ،یصنعت یهاشرکت در برتر هاییفناور رسوخ تیاهم به توجه با

 یکي بودن اراد با برتر، یفناور هایحوزه در تیفعال صورت در هستند، یاتیعمل درآمد یدارا خود گذشته یمال

 شوند:یم ديیتا «2 نوع یدیتول» شرکت بصورت ذيل، طيشرا از

 بر مبتنی طراحی داشتن بر عالوه محصول اين و رسیده تولید ی مرحله به محصوالتشان که هايی شرکت -1

 دانش اتخدم و کاال فهرست مشمول و بوده برخوردار بااليی نسبتا فناوری سطح از بايد توسعه، و تحقیق

 .گردد دو سطح بنیان

 %10 حداقل که اين به منوط باشد EPC ساخت و پیمانکاری مهندسی، های پروژه که هايی شرکت -2

 .باشد بنیان دانش های معیار شامل پروژه

نمی برخوردار مالیاتی معافیت از )صنعتی( دو نوع تولیدی بنیان دانش های شرکت که است ذکر به الزم

 .باشند

 
 

 
 

  

https://www.irkbn.com/knowledge-based-goods-services/
https://www.irkbn.com/knowledge-based-goods-services/
https://www.irkbn.com/what-is-knowledge-based-industrial-company/
https://www.irkbn.com/tax-exemption/
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 ییاجرا ضوابط .4

 «2 نوع یدیتول» بصورت ،طيشرا بودن دارا صورت در ،یسازیتجار خدمات دهنده ارائه هایشرکت -1

 ديیتا قابل «2 نوع نوپا» و «1 نوع  نوپا» ،«1 نوع یدتولی» بصورت هاشرکت نيا .شوندیم ديیتا

 بود. نخواهند

 ان،یبندانش خدمات و کاالها فهرست با مطابق کار و کسب یشتابده خدمات دهنده ارائه هایشرکت -2

 شوند. ديیتا «2 نوع یدیتول» اي «2 نوع نوپا» شرکت بصورت توانندیم فروش اسناد به ازین بدون

 زمان، نيا ديتمد و بوده سال (2) مدت به قانون، یايمزا از استفاده برای هاشرکت انیبندانش هيديیتا -3

 است. شرکت مجدد ديیتا و یابيارز به منوط

 مصوبات ريسا و نامهنیآئ نيا یارهایمع یمبنا بر را شده ديیتا یهاشرکت تواندیم کارگروه رخانهیدب -4

 شدن شخصم از بعد و داده قرار یابيارز مورد سال، (2) زمان از کمتر در ایدوره بصورت کارگروه،

 ورد.آ عمل به ار هاشرکت ديیتا نوع رییتغ اي ديیتا عدم یبرا الزم اقدامات ،یابيارز جهینت

 از استفاده امکان شرکت آن زمان، هر در نامهنیآئ نيا در مندرج یارهایمع از شرکت عدول درصورت -5

 .داد خواهد دست از را قانون نظر مورد التیتسه

 یارهایمع ديبا قانون، نظر مد التیتسه و هاتيحما از کي هر از استفاده جهت شده، ديیتا یهاشرکت -6

 .ندينما احراز زین را التیتسه و هاتيحما نوع آن یبرا نظر مورد خاص

 صالحیذ مراجع ريسا اي کارگروه یسو از رد،یگیم تعلق هاشرکت از دسته ره به که يیهاتيحما -7

 .شودیم نییتع

 مجمع اي رهيمد اتیه در مصوب ،مالی نامهنظام بودن دارا تعهدنامه ارائه به موظف یمتقاض یهاشرکت -8

 .باشندیم موسسه اي شرکت یعموم
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 انیبندانش «خدمات و کاالها» یابیارز یهااریمع .5

 .باشد داشته را زير معیارهای همه بايد متقاضی شرکت سوی از شده ارائه خدمات و کاالها

 

 

 
 

  

شرایط کاالها و 
خدمات دانش بنیان

سطح 
فناوری

به سختی قابل کپی برداری بوده و کسب آن از موانع اصلی 
ورود شرکت های دیگر به بازار باشد

ای نیازمند تحقیق و توسعه قابل توجه توسط تیم فنی خبره بر
کسب آن باشد

منجر به ایجاد بخش عمده ارزش افزوده محصول شده باشد

مرحله 
تولید

کاالها بایستی یا در مرجله تولید یا حداقل در حد نمونه 
خدمات باید دارای اسناد . آزمایشگاهی ساخته شده باشند

فروش باشند

تسلط بر 
دانش فنی

عمدتا به صورت داخلی توسعه داده باشد

به صورت نسبتاّ کاملی از طریق مهندسی معکوس کسب شده 
باشد

هر چند دانش فنی محصول یا فرآیند پیچیده تولید از 
مجموعه های بیرونی کسب شده، اما شرکت توانسته در 

محصول یا فرآیند تولید محصول، تغییرات اساس ایجاد کند 
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 بنیان دانش خدمات و کاالها ارزیابی های حوزه .6

 
 

  

(1
ی کاالها و 

ی ارزیاب
حوزه ها

ن
ش بنیا

ت دان
دما

خ

زیست فناوری

ایفناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه 

سخت افزارهای برق و الکترونیک، تجهیزات پزشکی، لیزر و فوتونیک

مواد پیشرفته شیمیایی و پلیمری

و استحصال و استخراج فلزات( فلزی، سرامیکی، کامپوزیت، نانو)مواد پیشرفته

و گازتجهیزات آب و محیط زیستتجهیزات نفت 

کشاورزی، دامپروری، غذایی و صنایع وابسته

تجهیزات آزمایشگاهی، قطعات و ماشین آالت ساخت و تولید 

ملزومات پزشکی

تجهیزات آب و محیط زیست
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 بنیان دانش محصوالت ترازیهم نمونه .7

 

 تولید آالت ماشین و زیستی، آزمایشگاهی خدمات و تجهیزات

 بنیان دانش محصول فناوری سطح

 مالیاتی( معافیت )با 1 سطح
 یباال یمقاومت یها کوره

 گراد یسانت درجه 1800

 یا ارهیس ابیآس

 یشيسرما کن خشک
 پالستیک تزريق های دستگاه

 مالیاتی( معافیت )بدون 2 سطح

 کشش، یها آزمون انجام

 و ضربه خمش، خزش،

 چش،یپ

 شنر،يپوز تراش، دستگاه

 یچیپ چله آالت نیماش

 1800 تا یمقاومت یها کوره

 گراد سانتی درجه

 تایید( )عدم 3 سطح

 جوش آب و بخار گيد

 مرسوم یمشعل یها کوره

 یحرارت اتیعمل

  دستی، پرس

 استیشن ورک آر سی پی

  کشش، تست سازی نمونه

 نشتی، های آزمون

 قطعات و شیمیایی پلیمری، فلزی، سرامیکی، پیشرفته مواد پزشکی، ملزومات

 بنیان دانش محصول فناوری سطح

 مالیاتی( معافیت )با 1 سطح
 نانو سرامیکی غشاهای

 ساختار

 نانو و فیلتراسیون نانو غشای

 و آب تصفیه جهت حفره

 پساب

 زيست گیاهی پايه زباله کیسه

 پذير تخريب

 مالیاتی( معافیت )بدون 2 سطح

 اي یطراح با یختگير قطعات

 یها قالب ده،یچیپ ابعاد

 کست،يدا ک،یپالست قيزرت

 .دهیچیپ پرس و فورج

 یدندان یها مپلنتيا
 ونان و دهايیکلو نانو و افیال نانو

 معمول یپودرها

 تایید( )عدم 3 سطح
 یها قالب ساخت و یطراح

 کیپالست قيتزر
 ینیتزئ آباژور ،یمریپل گلدان کننده یعفون ضد یمحلولها
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 ها حمایت انواع .8

 :قانون ذیل های حمایت الف(

 

 
 

  

های ذیل قانونحمایت

معافیت های مالیاتی

معافیت ها و تسهیالت گمرکی

تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفايی

استقرار شرکت ها

بیمه تامین اجتماعی

حمايت از ساخت داخل کاالی دانش بنیان
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 :هادستگاه سایر همکاری با حمایت ب(

 
 

 

تسهیالت سربازی کارکنان شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان و دانشگاه ها

واگذاری اراضی شهرک های صنعتی

ترويج فعالیت های دانش بنیان

توسعه بازار محصوالت دانش بنیان

استفاده از بودجه پژوهشی دستگاه های اجرايی

حمايت از ورود شرکت ها به بورس

بسته حمايتی در حوزه سالمت

تامین نیروی انسانی کارآمد

تامین مالی و تسهیالت
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 فناوری تبادل و صادرات از حمایت و بنیان دانش های شرکت کار و کسب توسعه برنامه ج(

 
 

  

ی
ت و تبادل فناور

صادرا
ت از 

برنامه حمای

تهیه گزارش از تحقیقات بازار بین•
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تحقیقات بازار•

طراحی صنعتی و بسته بندی •
محصوالت

حمايت از توسعه بازار تجهیزات و •
اخت ماشین آالت صنعتی پیشرفته س
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 بنیان دانش های حمایت خالصه .9

 حمایت میزان حمایت شرح حمایت عنوان

 3 ماده موضوع مالیاتی معافیت

 قانون

 از ناشی درآمد خصوص در بنیان دانش های شرکت

 معافیت مشمول خود، بنیان دانش خدمات و کاال فروش

 هستند مالیاتی

 صدور زمان از سال 15 مدت به

 مجوز

 حسابداری و مالیاتی مشاوره

 زير: های زمینه در مشاوره

 مالیاتی هاینظام انواع 

 مالی های صورت تهیه 

 مالیاتی اظهارنامه تنظیم 

 رايگان صورت به

 مالی حسابرسی مشوق
 از توانند می مالی، حسابرسی انجام صورت در ها شرکت

 استفاده فناوری و علمی معاونت بالعوض های کمک

 کنند.

 يک از کمتر درآمد با ها شرکت

 تومان میلیارد

 بهره پروانه و تاسیس جواز دریافت

 شهرهای یمحدوده در برداری

 استقرار محدودیت دارای

 ديگر و تهران شهر محدوده در مجازند هاشرکت اين

 و شوند مستقر محیطی زيست مقررات رعايت با شهرها

 .کنند دريافت را الزم مجوزهای

 بنیاندانش هایشرکت

 کاال تولیدکننده

 و عوارض گمرکی، حقوق از معافیت

 بازرگانی سود

 تولید راستای در تولید خط آالت ماشین واردات 

 بنیان دانش محصول

 کیفیت کنترل و تست آزمايشگاهی، تجهیزات 

 در بنیان دانش محصوالت ساخت برای قطعات و کاالها 

 اولیه نمونه حد

 معکوس مهندسی هدف يا کاال 

 گمرکی از معاف درصد 100

 علی درصد 4 مالیات معافیت

 واردات بر الحساب

 علی درصد 4 مالیات پرداخت از  بنیان دانش های شرکت

 بود خواهند معاف واردات بر الحساب
- 

 تسهیالت

 فناوری کسب
 تومان میلیون 500

 درصد 4 سود

 ها بانک مشارکت با صنعتی فناوری کسب
 تومان میلیارد 2

 درصد 4 سود

 هابانک مشارکت با گردش در سرمايه
 میلیارد 5

 باالتر و درصد 11 سود

 تومان میلیارد 5 تا میلیون 50 یساز تجاری

 کارگاه تجهیز

 تولید خط سازی آماده

 تجهیزات و آالت ماشین

 تومان میلیارد 30

 باالتر و درصد 11 سود
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 حمایت میزان حمایت شرح حمایت عنوان

 از نامه ضمانت دریافت تسهیل

 ها بانک

 مناقصه در شرکت 

 اعتباری نامه ضمانت 

 نامه ضمانت صدور تسهیل 
 ريال میلیون 300 صدور سقف

 اجتماعی تامین جرائم بخشودگی

 فرمایان کار

 بخشودگی به نسبت تواند می اجتماعی تامین سازمان

 نمايد. اقدام کارفرمايان اختیار از خارج جرائم
 

 مواد و تجهیزات نمایشگاه

 ایران ساخت آزمایشگاهی

 بر نمايشگاه در حاضر آزمايشگاهی تجهیزات سازندگاه

 به و شده بندی رتبه داخل، ساخت میزان و عمق اساس

 شود. می اعطا خريد يارانه ها آن محصوالت

 ديخر نهيهز درصد 50 تا ده نیب

 در خدمت جایگزینی پروژه

 دولتی و دفاعی های دستگاه

 از پس بنیان دانش های شرکت در فعال کلیدی افراد

 های بخش از يکی سفارش به تحقیقاتی پروژه انجام

 کنند.می دريافت خدمت پايان کارت دفاعی، يا دولتی

 هر یازا به و تن کي امر بدو در

 انهیسال فروش الير اردیلیم سه

 گريد تن کي

 بنیان دانش های شرکت در امریه
 امتیازهای کسب و شرايط احراز صورت در فناور نخبگان

 رد )امريه( وظیفه خدمت انجام عنوان به توانند می الزم

 کنند. فعالیت بنیان دانش های شرکت از يکی

 تومان ونیلیم 300 هر یازا به

 نفر کي اظهارنامه در فروش

 در شرکت هر تیظرف حداکثر

 نفر 5 سال هر

 در آگهی تشویقی پخش امتیاز

 سیما و صدا

 نهرسا در بنیان دانش خدمات و کاالها صرفا تبلیغات برای

 ها
 تشويقی پخش درصد 200

 آموختگان دانش اشتغال تسهیالت

 برتر

 که بنیان دانش شرکتهای از حمايت برای تسهیالت ارائه

-می کار به را تکمیلی تجصیالت برتر آموختگان دانش

 گیرند.

 حق و کارمزد از یبخش پرداخت

 حداکثر مدت یبرا شاغل مهیب

 سال سه

 بین بازار تحقیقات گزارش تهیه

 کار و کسب طرح یا و المللی

 صادراتی

 انجام يا و المللی بین بازار تحقیقات گزارش خريد

 داخلی های شرکت و خارجی شرکت يک توسط تحقیقات

 دارند خارجی شريک يا ای منطقه دفتر که

 300 سقف تا بالعوض درصد 50

 ريال میلیون

 بین مجوزهای و ها گواهینامه اخذ

 دارو ثبت و المللی

 دارو ثبت و محصول انطباق گواهینامه اخذ
 سقف تا ها هزينه درصد 50

 ريال میلیون 400

 تمديد های هزينه
 سقف تا ها هزينه درصد 50

 ريال میلیون 100



 

16  

 حمایت میزان حمایت شرح حمایت عنوان

 در ها شرکت مستقل حضور

 تخصصی خارجی های نمایشگاه
 نقل و حمل غرفه، ساخت اجاره، های هزينه

 سقف تا ها هزينه درصد 50

 ريال میلیون 200

 بنیان دانش محصوالت ملی پاویون

 خارجی های نممایشگاه در ایران
 هاهزينه درصد 70 نقل و حمل غرفه، ساخت اجاره، های هزينه

 هیات پذیرش و اعزام از حمایت

 تجاری های

 اعزامی های هیأت

 50 پبلیت هزينه درصد 80

 درصد 50 هتل هزينه درصد

 ريال میلیون 40 سقف تا کیجپ

 نفر هر برای

 داخلی رويدادهای حاشیه در هیأت پذيرش

 تا بلیت يا اقامت درصد 100

 هر برا ريال میلیون 25 سقف

 نفر

 در صادراتی های واسطه از حمایت

 دانش محصوالت صادرات صورت

 بنیان

 طريق از مثبته مستندات ارسال و موفق صادرات از پس

 معاونت تايید مورد های واسطه

 سقف تا صادرات ارزش درصد 5

 اول سال در دالر هزار 25

 دائمی نمایشگاه ایجاد
 میلیون 200 سقف تا درصد 10 نرخ با تسهیالت ارائه

 تومان

 9 بازپرداخت و تنفس سال 2

 ماهه

 بازار تحقیقات
 یبرا داخل بازار تحقیقات از گزارش تهیه هزينه از بخشی

 بنیان دانش محصوالت

 سقف تا ها هزينه درصد 70

 ريال میلیون 100

 بندی بسته و صنعتی طراحی

 محصول

 دانش محصول بندی بسته و طراحی هزينه از بخشی

 شود می پرداخت باالعوض کمک صورت به بنیان

 میلیون 150 سقف تا درصد 70

 ريال

 بازار توسعه از حمایت

 آالت ماشین و تجهیزات

 داخل ساخت پیشرفته صنعتی

 مستقیم طور به که پیشرفته آالت ماشین تولید از حمايت

 دارد نقش بنیان دانش محصوالت تولید در

 درصد 70 سقف تا تسهیالت

 آالت ماشین قیمت
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 سامانه در شرکتها نام ثبت .10

  سامانه به ورود

 شوند. نام ثبت سامانه وارد ها، شرکت نام ثبت سامانه قسمت از و 1شده سايت وارد ابتدا متقاضی شرکت

 

 :شرکت اولیه نام ثبت

 تا شود پر بايد نیاز مورد اطالعات نام، ثبت گزينه انتخاب با

 متقاضی شرکت الکترونیک پست به سامانه فعالسازی لینک

 گردد. ارسال

 وارد انتخابی، عبور رمز و ملی شناسه با تواند می شرکت سپس

 خدمات و کاال ثبت و اطالعات تکمیل از پس و شده سامانه

 شرکت ثبت جهت خود درخواست نظر، مورد بنیان دانش

 نمايد. ارسال را بنیانی دانش

 

                                      

 
1 http://daneshbonyan.isti.ir 
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 کشور در بنیان دانش های شرکت آمار .11
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(98سال )شرکت های دانش بنیان به تفکیک استانها 
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 انیبندانش یهاشرکت ابانیارز فهرست .12

 :بنیان دانش موسسات و هاشرکت صالحیت تشخیص و ارزیابی کارگروه

 
 

 

 

 
  

کار گروه

ارزیابی

نماینده وزارت 
ارتباطات و فناوری

اطالعات
نماینده وزارت 

علوم و تحقیقات و
فناوری

نماینده وزارت 
بهداشت

نماینده وزارت 
صنعت، معدن و 

تجارت

نماینده وزارت 
ی دفاع و پشتیبان

نیروهای مسلح

رئیس هیات عامل 
صندوق نوآوری و 

شکوفایی

نماینده وزارت 
جهاد کشاورزی

رنفر صاحب نظ3

نماینده اتاق 
و بازرگانی، صنعت

معدن و کشاورزی 
ایران
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 :بنیاندانش هایشرکت ارزیابان

 ،اجرا بر نظارت و انیبندانش یهاشرکت صیتشخ و یابيارز کارگروه رخانةیدب سوی از که مجاز ابانيارز لیست

 د:باشیم ريز شرح به ند،ا هشد تايید

 مراکز نام استان

 تهران

 دانش سیستم راهبر شرکت

 خاورمیانه ديباگران فناوری توسعه

 اقتصادی های پروژه محور دانش نديريت شرکت

 امیرکبیر ظهور فناوری ارزيابان شرکت

 )کفا( ايران فناوری و کارآفرينی شرکت

 آويسا سنجش فن نوين شرکت

 آرا هم رنگ بوم شرکت

 شريف ظهور پردازان آتیه شرکت

 آويد صنعت پیشرو توان

 الماس سرآمد کار و کسب توسعه

 کبیر امیر وضعیت پايش مهندسان

 فارس فناوری معتمد ارزيابان

 ياسان فناوری خدمات پیشبران شرکت کرمانشاه

 شريف پندار نیک مشاوران شرکت قزوین

 يزد کوير نوين ورزان درايت شرکت یزد

 آيريک دانش و سنجش شرکت اصفهان

 آويزه افزار اطالع مهندسی فنی شرکت فارس

 کريمه فناوری و پژوهش صندوق قم

 فارس خلیج امید بهینه پردازان داده بوشهر

 سبز سازان کیفیت شرکت گلستان

 جنوب صنعت دانش سنجش هرمزگان

 رضوی خراسان
 مشهد شرق طلوع آرام تجارت

 بارثاوا صنعت کاويان

 آزادمهر سهند فناوران آرتا شرقی آذربایجان

 مارلیک پیشرو پردازان ايده سمنان

 انزلی آزاد منطقه تعالی مديران تجارت توسعه گیالن
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 زمان و مراحل .13
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  شرکت بنیان دانش اختصاصی خدمات

 بنیان دانش

 کامل سازی آماده و شدن بنیان دانش برای محصول انتخاب و تحلیل تشخیص، خدمات ارائه

 شما شرکت اداری و فنی مستندات

 کرد: اشاره زير موارد به توان می شرکت در بنیان دانش خدمات ارائه متمايزکننده های مزيت از

 رايگان مشاوره ارائه و فعلی شرايط بررسی و شرکت از بازديد (1

 بنیان دانش کارگروه یها لیست چک با مطابق بنیانی دانش برای شرکت ت/خدماتمحصوال تحلیل (2

 شرکت یتجار های برنامه و اهداف با مطابق محصوالت انتخاب و بررسی (3

 کار ابتدای در (2 يا 1 نوع – تولیدی و نوپا بنیان) دانش شرکت نوع و پذيرش احتمال درصد تعیین (4

 شرکت بنیانی دانش برای مشاوره ارائه و مسیر تعیین (5

 شرکت مدارک و امکانات در موجود نقايص بررسی (6

 نیاز مورد مستندات و مدارک از لیستی چک ارائه (7

 نتیجه اعالم زمان تا مستندات و مدارک دريافت و ارسال سازی، آماده پیگیری (8
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  ونک پاساژ ونک، خیابان ونک، میدان :تهران دفتر

 103 واحد اول، طبقه

 021 – 88797216                      تلفن:

 قم استان فناوری و علم پارک مولوی، بلوار پردیسان، :قم دفتر

  21F واحد ،2 بلوک

                                                                025-33551285                : تلفن

 Info@MehradTech.com                                ایمیل:

   www.MehradTech.com                          سایت: وب

 @MehradTech             اجتماعی: های شبکه
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