
 

 
 
 

  
   یتعال بسمه  

 انیبن دانش موسسات و ها شرکت صیتشخ و ارزیابی نامه نییآ
 )16/12/1393 مورخکارگروه  مصوبه(

  
 فیتعار و مقدمه :1فصل

  :مقدمه 
 و ها ينوآور يساز يتجار و انیبن دانش موسسات و ها شرکت از تیحما قانون ییاجرا نامه نییآ )3( ماده اساس بر

 صیتشخ جهت حاضر نامه نیآئ ،21/8/91 مورخ هـ46513ت/141602 شماره به رانیوز محترم ئتیه مصوب اختراعات
 و انیبن دانش موسسات و ها شرکت تیصالح صیتشخ و یابیارز کارگروه« بیتصو به انیبن دانش موسسات و ها شرکت
  . دیرس »اجرا بر نظارت

  
  فیتعار -1ماده
  اختراعات و ها ينوآور يساز يتجار و انیبن دانش موسسات و ها شرکت از تیحما قانون :قانون .1

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

 توسعه ثروت، و علم ییافزا هم منظور به که است یتعاون ای یخصوص مؤسسه ای شرکت :انیبن دانش شرکت .3
 و )ينوآور و اختراع کاربرد و گسترش شامل( ياقتصاد و یعلم اهداف تحقق محور، دانش اقتصاد

 با و برتر يها يفناور حوزه در )خدمات و کاال دیتول و یطراح شامل( توسعه و قیتحق جینتا يساز يتجار
 نیا نظر مورد يهامعیار اساس بر و شود یم لیتشک مربوط يافزارها نرم دیتول در ژهیو به فراوان افزوده ارزش

  . رسد یم وهرکارگ دییتأ به نامه، نییآ

 که یموسسات و ها شرکت زین و )5 وستیپ مطابق( یردولتیغ یعموم ينهادها و موسسات ،یدولت يها شرکت
 یردولتیغ یعموم ينهادها و موسسات و یدولت يها شرکت به متعلق آنها تیمالک از درصد )50( پنجاه از شیب

 . ستندین قانون نیا يها تیحما مشمول باشد،

 یم وارد آن در یبررس جهت ،یمتقاض يها شرکت اطالعات که است يمتمرکز یکیالکترون درگاه :سامانه .4
  . شود



 

 
 
 

 »اجرا بر نظارت و انیبن دانش موسسات و ها شرکت تیصالح صیتشخ و یابیارز« کارگروه :کارگروه .5
 ها ينوآور يساز يتجار و انیبن دانش موسسات و ها شرکت از تیحما قانون« ییاجرا نامه نییآ )3(ماده موضوع

 »اختراعات و

 صوبم »انیبن دانش خدمات/کاالها فهرست« با منطبق که یخدمات /کاالها :انیبن دانش خدمات /کاالها .6
  :باشند زیر هاي ویژگی داراي و بوده کارگروه

 باشد؛ باال به متوسط و باال هاي فناوري حوزه در  

 باشد داشته خبره فنی تیم یک توسط هدفمند توسعه و تحقیق به نیاز آن تولید و بوده فنی پیچیدگی داراي 
  شود؛ انجام مداوم صورت به توسعه و تحقیق بازار، در محصول آن رقابتی توان حفظ براي و

 باشد فناورانه نوآوري و فنی دانش از ناشی آن، افزوده ارزش عمده .  

 صیتشخ و ارزیابی منظور به که شود یم اطالق ییشرکتها و سازمانها نهادها، از دسته آن به :کارگزاران .7
  . شوند یم انتخاب کارگروه توسط انیبن دانش موسسات و شرکتها

 محصول کارکردهاي آزمایشگاهی محیط در که است محصول از ابتدایی اي نسخه :آزمایشگاهی نمونه .8
 برطرف را آن اشکاالت ،بیشتر هايطراحی و هاآزمایش انجام با کندمی تالش شرکت و باشد داشته را نهایی
  . است نشده تهیه نهایی محصول لزوما هنوز اگرچه کند،

 اما ،باشد داشته را نهایی محصول کارکردهاي واقعی، شرایط در که نهایی محصول از اينمونه :یصنعت نمونه .9
     . باشد آن انبوه تولید پی در شرکت و نرسیده انبوه تولید به هنوز است ممکن



 

 
 
 

 انیبن دانش يها شرکت صیتشخ و ارزیابی يها معیار :2فصل
  :شوند یم میتقس ریز دسته سه به نامه نییآ نیا موضوع  يشرکتها

  انیبن دانش خدمات/کاالها کننده دیتول يشرکتها .1

   نوپا يشرکتها .2
   ))1( پیوست موضوع( بنیان دانش فعالیت داراي صنعتی شرکتهاي .3

  
  انیبن دانش خدمات/کاالها کننده دیتول يشرکتها -2ماده

  :باشد ریز معیارهاي همه حائز دیبا انیبن دانش خدمات/کاالها کننده دیتول شرکت
  

  :شرکت درآمد از انیبن دانش يها تیفعال سهم -1- 2
 محل از ،)است شده ذکر شرکت یاتیمال اظهارنامه در که( شرکت گذشته یمال سال کی درآمد از درصد )50( حداقل

   :شود حاصل زیر منابع
 انیبن دانش خدمات/کاالها« فروش«  
 اسناد  ارائه به مشروط( انیبن دانش خدمات/کاالها فهرست با مرتبط »یطراح و يفناور ،یفن  دانش« فروش

   )فروش
 »توسط شده دیتول بنیان دانش خدمات /کاالها با مرتبط »تخصصی ينگهدار و ریتعم نصب، یتخصص خدمات 

  شرکت همان

  :توسعه و تحقیق بر مبتنی یفن دانش -2- 2
 تولید فرایند اساسی تغییر یا طراحی فنی دانش یا ،انیبن دانش خدمات/کاالها توسعه یا طراحی یفن دانش باید شرکت
 . باشد کرده کسب )3( پیوست مطابق توسعه، و قیتحق يها تیفعال بر یمبتن را آنها پیچیده

دانش فنی  که صورتی در ،شرکتها و پژوهشی مراکز و دانشگاهها از انشعابی و زایشی شرکتهاي مورد در -تبصره
 فنی دانش معیار باشد، شدهحاصل  مادر مجموعه در قبال متقاضی، شرکت اصلی افراد توسطحاصل از تحقیق و توسعه 

  . بود خواهد قبول مورد توسعه و تحقیق بر مبتنی
 
 :فناورانه ينوآور -3- 2
 یا خود انِیبن دانش تاخدم/هاکاال از یکی حداقل گذشته سال )2( در دیبا شرکت مستمر، ينوآور تیاهم به توجه با

  . اشدب رسانده تولید به و »داده ارتقاء یا تغییر یاساس طور به« یا داده توسعه را آنها پیچیده تولید فرایند



 

 
 
 

 با ساله )2( زمان است، یطوالن محصول توسعه ندیفرآ که خاص انیبن دانش خدمات/کاالها يها حوزه در :تبصره
 . کند یم رییتغ کارگروه مصوبه

  
  :یانسان يروین -4- 2
  . شود ارائه شرکت وقت تمام کارکنان از نفر )3( حداقل يبرا یپرداخت مهیب سابقه اخیر، ماه )6( حداقل براي - 4-1- 2

 کل به ،یکارشناس مدرك حداقل با )4 وستیپ مطابق( شرکت اصلی يها بخش در وقت تمام کارکنان نسبت - 4-2- 2
  :باشد ریز بصورت حداقل شرکت، یاصل يها بخش در فعال وقت تمام کارکنان

 
  

 نوپا يها شرکت -3ماده
 دیبا  قانون، نظر مورد التیتسه از یبخش افتیدر جهت »نوپا يشرکتها« س،یتأس تازه يشرکتها از تیحما منظور هب

  :باشند ریز معیارهاي همه حائز
  

  :انیبن دانش خدمات/کاال -1- 3
   :کند فعالیت زیر هاي زمینه از یکی در حداقل باید شرکت
 تولید هدف با و فنی بررسی قابلیت با( آزمایشگاهی نمونه حد در حداقل ؛»انیبن دانش خدمات/کاالها« ساخت 

   )فروش و
 اسناد  ارائه به مشروط( انیبن دانش خدمات/کاالها فهرست با مرتبط »یطراح و يفناور ،یفن  دانش« فروش

  )فروش

 »توسط شده دیتول بنیان دانش خدمات /کاالها با مرتبط »تخصصی ينگهدار و ریتعم نصب، یتخصص خدمات 
   شرکت همان

 

 حداقل با اصلی يها بخش کارکنان نسبت
 يها بخش کارکنان کل به ،یکارشناس مدرك

 یاصل

 شرکت اندازه

 )یانسان يروین نفر 50 از کمتر يدارا( متوسط و کوچک يشرکتها درصد 30

 )یانسان يروین نفر 50 از شتریب يدارا( بزرگ يشرکتها درصد 20



 

 
 
 

  
  :توسعه و تحقیق بر مبتنی یفن دانش -2- 3

 تولید فرایند اساسی تغییر یا طراحی فنی دانش یا ،انیبن دانش خدمات/کاالها توسعه یا طراحی یفن دانش باید شرکت
 . باشد کرده کسب )3( پیوست مطابق توسعه، و قیتحق يها تیفعال بر یمبتن را آنها پیچیده

 هاي فعالیت که صورتی در شرکتها، و پژوهشی مراکز و دانشگاهها از انشعابی و زایشی شرکتهاي مورد در -تبصره
 بر مبتنی فنی دانش معیار باشد، شده انجام مادر مجموعه در قبال متقاضی، شرکت اصلی افراد توسط توسعه و تحقیق
  . بود خواهد قبول مورد توسعه و تحقیق

 
  :یانسان يروین -3- 3

 فعال نیروهاي کاري ساعات مجموع که اي گونه به . باشد وقت تمام یانسان يروین ،نفر )2( معادل حداقل يدارا شرکت
   . وقت تمام نفر دو کاري ساعات با باشد برابر حداقل )وقت پاره و وقت تمام( شرکت
 باشد، نداشته تناسب شرکت فعالیت موضوع با مدیره هیئت اعضاي تحصیالت سطح که شرکتهایی در -تبصره

   . نمایند بررسی شرکتها این در را »توسعه و تحقیق بر مبتنی فنی دانش« احراز شرایط ویژه صورت به موظفند کارگزاران
 
  :شرکت سن -4- 3

 . باشد گذشته شرکت ثبت زمان از سال )3( سه حداکثر

 کی و شود دیتمد تواند یم ساله )1( دوره کی يبرا تنها و بوده ساله )1( اعتبار يدارا نوپا، يشرکتها هیدییتأ - 1تبصره
   . شود شناخته نوپا شرکت عنوان به تواند یم سال )2( حداکثر شرکت
 در ریز همه معیارهاي احراز صورت در، )3(داشتن شرایط مذکور در ماده  عالوه بر نوپا يشرکتها هیدییتا - 2تبصره

  :شود دیتمد سال کی مدت به تواند یم مجدد یابیارز زمان
 مالیاتی اظهارنامه ارائه   
 دانش« معیار تأیید به مشروط( باشد ساخته یصنعت نمونه حد در حداقل را انیبن دانش يکاال کی حداقل دیبا 

 خدماتارایه در حوزه . ستین یکاف یشگاهیآزما نمونه هیارا بنابراین . )»توسعه و تحقیق بر مبتنی فنی
  . ارائه اسناد فروش الزامی است بنیان دانش



 

 
 
 

 شرکت سن اگر و باشد، لسا )3( از شیب شرکت سن دینبا د،یتمد و نوپا شرکت یک مجدد یابیارز زمان در 
 انیبن دانش خدمات/کاالها دکنندهیتول شرکت يارهایمع دیبا بود سال )3( از شیب مجدد یابیارز زمان در

   . دینما احراز را )2 ماده موضوع(
   



 

 
 
 

  
 ییاجرا ضوابط :3فصل

 ییاجرا ندیفرآ-4ماده
 مربوطه کارگزاران يبرا را آنها کارگروه رخانهیدب سامانه، در یمتقاض يشرکتها توسط اطالعات ورود از پس -1- 4

 . شود یم داده ارجاع کارگروه به یینها يریگ میتصم يبرا رخانهیدب توسط کارگزاران، یبررس جینتا . کند یم ارسال

 سال )2( دو مدت يبرا د،ییتا صورت در یمتقاض هاي شرکت سایر و سال )1( یک مدت براي نوپا شرکتهاي -2- 4
 . است نامه نییآ نیا در نظر مورد معیارهاي تداوم به منوط زمان نیا دیتمد. باشد یم قانون نظر مورد يها تیحما ولممش

 اظهارنامه يدارا تقاضا، ارائه مرحله در دیبا )یابیارز نیاول زمان در نوپا يشرکتها ياستثنا به( ها شرکت همه -3- 4
 . باشند یاتیمال

 یرسم حسابرسان دییتأ به دیبا )کارگروه مصوبه يمبنا بر( مورد حسب ،یمتقاض يها شرکت یمال يها صورت -4- 4
 . هستند معاف بند نیا تیرعا از نوپا يشرکتها . برسد )رانیا یرسم حسابداران جامعه عضو یحسابرس موسسات(

 رسوخ لزوم و یصنعت بزرگ يها شرکت در انیبن دانش يها تیفعال توسعه از تیحما تیاهم به توجه با -5- 4
 نیا )1( وستیپ براساس »انیبن دانش تیفعال يدارا یصنعت يشرکتها« بزرگ، يها شرکت و عیصنا در برتر يها يفناور

 قانون )5( ماده موضوع ییشکوفا و ينوآور صندوق التیتسه( قانون نظر مورد التیتسه از یبخش از توانند یم نامه نییآ
 . ندینما استفاده )قانون )8( ماده موضوع شهرها محدوده در استقرار و

 التیتسه از استفاده امکان شرکت آن زمان، هر در نامه نیآئ نیا در مندرج معیارهاي از شرکت عدول درصورت -6- 4
 . داد خواهد دست از را قانون نظر مورد

 عنوان به کارگروه توسط که بود خواهد یخدمات/کاالها دیتول و توسعه با مرتبط تنها قانون، نظر مورد يها تیحما -7- 4
 . شوند دییتأ انیبن دانش خدمات/کاالها

 خاص معیارهاي دیبا قانون، نظر مد التیتسه و ها تیحما از کی هر از استفاده جهت شده، دییتأ يها شرکت -8- 4
 . ندینما احراز زین را التیتسه و ها تیحما نوع آن يبرا نظر مورد

 . شود یم نییتع صالح يذ مراجع ریسا ای کارگروه يسو از رد،یگ یم تعلق ها شرکت از دسته هر به که ییها تیحما -9- 4

 دبیرخانه شنهادیپ به خاص موارد در کنند ینم احراز را نامه نییآ نیا معیارهاي از یبرخ که ییشرکتها پرونده -10- 4
  . ردیگ یم قرار یبررس مورد کارگروه در کارگزاران یا کارگروه

. و مهیب ات،یمال ها، تیحما الت،یتسه( هستند سوء سابقه يدارا خود تعهدات به عمل در که ییها شرکت پروندة -11- 4
  . شد خواهد یبررس )5( وستیپ دستورالعمل طبق ،). . 



 

 
 
 

 ،دیگر مقاصد براي قانون هاي حمایت از استفاده و خود تعهدات به عمل در شرکت تخلف هرگونه صورت در -12- 4
   . باشد می نیز قانون )11( ماده موضوع هاي مجازات مشمول ،حمایتها این از مجدد استفاده از محرومیت ضمن

  
 مصوبه نیگزیجا و دیرس بیتصو به کارگروه 16/12/1393 مورخ جلسه در تبصره )6( و ماده )4( در نامه نییآ نیا

 . شود یم 21/12/1391 مورخ کارگروه مصوبه و 17/12/1392 مورخ کارگروه
  

    



 

 
 
 

 انیبن دانش تیفعال يدارا یصنعت يشرکتها :1 وستیپ
 يها يفناور رسوخ لزوم و یصنعت و يدیتول يها شرکت در انیبن دانش يها تیفعال توسعه از تیحما تیاهم به توجه با

 از یبخش از يبرخوردار جهت »انیبن دانش تیفعال يدارا یصنعت يشرکتها« بزرگ، يها شرکت و عیصنا در برتر
 در استقرار تسهیالت و قانون، )5( ماده موضوع شکوفایی و نوآوري صندوق تسهیالت( قانون نظر مورد التیتسه

  :باشند ریز معیارهاي همه حائز دیبا ،)قانون )8( ماده موضوع شهرها محدوده

  :شرکتها درآمد از انیبن دانش يها تیفعال سهم -1 
 محل از ،)است شده ذکر شرکت یاتیمال اظهارنامه در که( شرکت گذشته یمال سال کی درآمد از درصد )10( حداقل

   :شود حاصل زیر منابع
 انیبن دانش خدمات/کاالها« فروش«  
 اسناد  ارائه به مشروط( انیبن دانش خدمات/کاالها فهرست با مرتبط »طراحی و يفناور ،یفن  دانش« فروش

 )فروش

 »شرکت همان توسط شده دیتول يکاالها با مرتبط تخصصی ينگهدار و ریتعم نصب، یتخصص خدمات«  

 :توسعه و تحقیق بر مبتنی یفن دانش - 2
 تولید فرایند اساسی تغییر یا طراحی فنی دانش یا ،انیبن دانش خدمات/کاالها توسعه یا طراحی یفن دانش باید شرکت
 . باشد کرده کسب )3( پیوست مطابق توسعه، و قیتحق يها تیفعال بر یمبتن را آنها پیچیده

  :فناورانه ينوآور - 3
 یا خود انِیبن دانش تاخدم/هاکاال از یکی حداقل گذشته سال )2( در دیبا شرکت مستمر، ينوآور تیاهم به توجه با

  . باشد رسانده تولید به و »داده ارتقاء یا تغییر یاساس طور به« یا داده توسعه را آنها پیچیده تولید فرایند

 با ساله )2( زمان است، یطوالن محصول توسعه ندیفرآ که خاص انیبن دانش خدمات/کاالها يها حوزه در :تبصره
 . کند یم رییتغ کارگروه مصوبه

  :یانسان يروین - 4
  . شود ارائه شرکت وقت تمام کارکنان از نفر )3( حداقل يبرا یپرداخت مهیب سابقه اخیر، ماه )6( حداقل براي

  :شرکت فروش زانیم - 5
 . باشد تومان اردیلیم )3( از شیب دیبا گذشته یمال سال در شرکت فروش



 

 
 
 

 شرکت کی صورت به چنانچه ،هاشرکت از منشعب يها شرکت و »یمهندس یطراح ای توسعه و قیتحق واحد« :تبصره 
 شرکت ای نوپا شرکت عنوان به یابیارز ندیفرآ و نموده نام ثبت سامانه در مستقال تواند یم شود، ثبت یحقوق مستقل

     . شود یابیارز انیبن دانش خدمات/کاال کننده دیتول



 

 
 
 

   خدمات /کاالها دهنده ارائه شرکتهاي -2پیوست
  بنیان دانش يکاالهاو  آالت ماشین، تجهیزاتفرایندها،  از استفاده با

  
 »بنیان دانش خدمات/کاالها فهرست« مطابق آالتی ماشین یا تجهیزات کاالها، که هایی شرکت از دسته آن -1ماده

 از استفاده با و نداشته را آنها فروش قصد اما شده، انجام شرکت خود توسط آن ساخت و طراحی مراحل و اند ساخته
یا  ،)ندارد قرار »بنیان دانش خدمات /کاالها فهرست« در لزوما که( دهند می ارائه خدماتی یا کاالها خود انیمشتر به آنها

کاالها و با استفاده از فرایندها و فناوري هاي پیچیده که توسط خود شرکت طراحی شده و توسعه پیدا کرده، به تولید 
 صندوق تسهیالت از توانند می ،)ندارد قرار »بنیان دانش خدمات /کاالها فهرست« در لزوما که(می پردازند  یخدمات

   . نمایند استفاده خود آالت ماشین یا تجهیزات کاالها،فرایندها،  این توسعه راستاي در شکوفایی و نوآوري
 باید شرکتها این مورد در ان،یبن دانش موسسات و ها شرکت صیتشخارزیابی و  نامه نییآ )- 1-2( بند جاي به - 1تبصره
 کاالها ارائه از ناشی ،)شده ذکر آنها مالیاتی اظهارنامه در که( شرکت گذشته مالی سال یک درآمد درصد پنجاه حداقل

فرایندها،  این از استفاده با خود انیمشتر به ،)ندارد قرار »بنیان دانش خدمات /کاالها فهرست« در لزوما که( خدمات یا
   . باشد انیبن دانش يکاالهاو  آالت ماشین، تجهیزات

 موضوع( انیبن دانش خدمات /کاالها تولیدکننده شرکتهاي براي نظر مورد هايمعیار سایراین شرکت ها باید  - 2تبصره
   . را احراز نمایند )3 ماده موضوع( نوپا يشرکتها یا )- 1-2 بند جز به ،2 ماده

  
 اتیه و امنا  اتیه مصوبات يمبنا بر ییشکوفا و ينوآور صندوق التیتسه از توانند یم فقط شرکتها نیا -2ماده
  . شوند ینم قانون يایمزا ریسا مشمول و کنند استفاده صندوق عامل

  
 

 
   



 

 
 
 

   توسعه و تحقیق هاي فعالیت  فهرست :3پیوست

  

 که گیردمی قرار پذیرش مورد هاشرکت در خدمت/کاال به مربوطمبتنی بر تحقیق و توسعه  فنی دانش صورتی در
  :باشد شده انجام آنها روي بر ،زیر جدول در توسعه و تحقیق هاي فعالیت ازیکی  حداقل

   
  توضیحات  سرفصل 

 معیارهاي
 اصلی

 هاي فعالیت
 و تحقیق
  توسعه

  :هستند توسعه و تحقیق باشند، زیر شرط دو هر شامل که محصول توسعه حوزه در ها فعالیت کلیه

 اساسی ارتقاء یا ایجاد )دارویی یا شیمیایی زیستی، حوزه در( و ؛معکوس مهندسی یا طراحی طریق از - الف
   . باشد ها آن ترکیبات یا و فرموالسیون

 اساسی ارتقاء یا ،)در سطح شرکت( جدید و پیچیده تولید فرآیند ایجاد یا ،جدید خدمت/کاال ایجاد زمینه در -ب
   . باشد آنها

 مهندسی و طراحی انجام، باشد ساده، تولید فرآیند اگر لذا. است ضروري تولید، فرآیند بودن پیچیده: 1تذکر
 یا تولید فرآیند در جزئی تغییرات انجام  این، بر عالوه .محسوب نمی شود توسعه و تحقیق آن، روي معکوس

 نیز فنی غیر هاي روش طریق از تولید فرآیندکردن  بهینه یا نمودن استانداردبراي  صنایع مهندسی نظیر هاییفعالیت
  .شود نمی محسوب توسعه و تحقیق

 داده انجام آنها تولید فرآیند یا خدمت/کاال روي را توسعه و تحقیق هايفعالیت که شرکتی رودمی انتظار :2تذکر
  . باشد آنها، روي بر اساسی تغییرات ایجاد به قادر نیز، آینده در فنی نظر از باشد،



 

 
 
 

 هایی فعالیت
 تحقیق که
  توسعه و

  نیستند

 و کرده طی را آزمایش و طراحی مراحل که است محصولی سازي تجاري یا تولید راستاي در که هایی فعالیت  کلیه
 لذا . باشند مهندسی یا فنی علمی، نوع از اگرچه نیستند، توسعه و تحقیق ،شده تعیین آن کارکردي و فنی مشخصات

   :نیستند توسعه و تحقیق زیر هاي فعالیت

 کیفیت، کنترل تولید، سنجی امکان بازار، کشش بررسی براي آزمایشی تولید تولید، پیش آن، تحقیقات و بازاریابی 
 و تولید تجهیزات اندازي راه و نصب تولید، بهبود براي صنایع مهندسی یا تجهیزات چیدمان نوع از هایی فعالیت

   . آن نظایر

   . شود نمی محسوب توسعه و تحقیق تولید، فرایند و محصول در جزیی بهبودهاي به مربوط هاي فعالیت همچنین

 توضیحات
 تکمیلی

 نرم حوزه
  افزار

 نرم کی توسعه« يدرراستا دکهنشویم محسوب توسعه و تحقیق ،افزارنرم توسعه و طراحی هاي تیفعال از دسته آن
 ،افزار نرم توسعه به مربوط روتین و مولعم هايتیفعال بنابراین ؛دنباش »افزار نرم یک اساسی تغییر« ای »دیجد افزار
 در جزیی تغییرات و قیتطب ا،خط رفع مانند( انیبن دانشخدمات /کاالموجود در فهرست  هايافزار نرم حوزه در حتی

 تهیه موجود، هاي سیستم از یبانیپشت فنی، پیچیدگی بدون ظاهري تغییرات ایجاد ،انیبن دانش موجود افزارهاينرم
 هايزبان ترجمه و ها سیستم یابیبیع ، برنامه به کاربر امکانات افزودن یا و افزار نرم محیط ترجمه راهنما،

 و تحقیق گردند، می تلقی اطالعات وريافن و افزار نرم تکنیسینی سطح در عرفا که هایی فعالیت کلیه و )يوتریکامپ
  . شوند نمی محسوب توسعه

 افزارهاي نرم مانند(بنیان  خدمات دانش/خارج از فهرست کاال عادي افزارهاي نرم ایجاد و طراحی این بر عالوه
 ،کار انجام فرآیندهاي به مربوط فعالیتهاي یا )متوسط فنی پیچیدگی با سایت طراحی و اداري حسابداري، عادي

  . ستندین توسعه و تحقیق ،)استانداردها نمودن پیاده مانند( صنایع مهندسی هاي فعالیت نظیر



 

 
 
 

 توضیحات
 تکمیلی
 حوزه
 زیست،

 مواد دارو،
  شیمیایی و

 ارتقاء یا جدید درمانی هاي روش یا و دارویی زیستی، ،شیمیایی هاي فرآورده توسعه به مربوط هاي فعالیت انجام
 روشهاي سایر یا بافت کشت یا موثره مواد استخراج یا تخمیر ،فرموالسیون توسعه نظیر روشهایی از ها آن اساسی
   . شود می محسوب توسعه و تحقیق ،اساسی

 نظر از باشد، داده انجام حوزه این خدمات/کاال روي را توسعه و تحقیق هايفعالیت که شرکتی رودمی انتظار :تذکر
  . باشد ها آن روي بر اساسی تغییرات ایجاد به قادر نیز آینده در فنی

  
   



 

 
 
 

   یبانیپشت يها تیفعال و یاصل يها تیفعال فهرست :4پیوست
  انیبن دانش يها شرکت در

  یبانیپشت يها تیفعال  یاصل يها تیفعال
  يراهبرد يزیر برنامه و ارشد مدیریت بخش . 1

 )تولید انجام یا مدیریت شامل( خدمت/کاال دیتول بخش . 2

 نیتدو جمله از( کنندگان نیتام با مذاکره و تعامل . 3
 )دیخر يها برنامه

 و مذاکرات انجام ها، پروژه اخذ و بازاریابی بخش . 4
  انیمشتر يزیر برنامه

 کیفیت کنترل و شیآزما و توسعه و قیتحق طراحی، . 5

 سنجی امکان مطالعات و مالی تامین بخش . 6

 خدمات ارائه و فروش از پس تخصصی خدمات بخش . 7
 انیمشتر به یآموزش

 آن سازي تجاري و انتقال جمله از فناوري به مربوط بخش . 8

 تیریمد /ارتقاء و آموزش جذب، شامل یانسان منابع بخش . 1
 دانش يمستندساز جمله از دانش

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

 )یحقوق

 جمله از یخدمات امور و یعموم ينگهدار و راتیتعم ،ینگهبان . 3
 آبدارخانه نظافت،

 توزیع شبکه سازماندهی و توزیع یا بندي بسته . 4

 ستیز طیمح و یمنیا سالمت، به مربوط يتهایفعال . 5

 /بازرگانی و گمرکی خدمات /موجودي کنترل و انبار بخش . 6
  يادار ملزومات ه،یاول مواد زات،یتجه دیخر و يکارپرداز

 
 

 
    



 

 
 
 

 ها شرکت سوءسابقه یبررس دستورالعمل : 5وستیپ
 ،)ها تیحما و یمال التیتسه( اند داشته خود تعهدات به عمل در مکرر تخلفات و سوءسابقه که ییها شرکت -1ماده 

  . باشند یم خارج »انیبن دانش يها شرکتارزیابی و تشخیص  نامه نییآ« قالب در یبررس شمول از

 يخوددار تعهدات و یقانون فیتکال انجام از آنها، با تعامل در که را ییشرکتها مشخصات کارگروه، ياعضا - 2ماده
 . دهند یم قرار کارگروه اریاخت در اند، کرده

 سوء يدارا يها شرکت یمال سابقه ،یمال ينهادها ریسا از اطالعات اخذ قیطر از ییشکوفا و ينوآور صندوق :تبصره
 . دهد یم قرار کارگروه اریاخت در و استخراج را سابقه

 را الزم يها استعالم زین ربطیذ مراجع ریسا از تواند یم کارگروه رخانهیدب کارگروه، صیتشخ صورت در - 3ماده
 استفاده تیصالح صاحب و معتمد کارگزارن ای کارگزار از منظور نیا يبرا تواند یم کارگروه رخانهیدب . دارد افتیدر
 . دینما

  . داد خواهد انجام را یینها يریگ میتصم و یبررس )یکارشناس تهیکم ای( کارگروه شرکتها، اعتراض صورت در - 4ماده

 و یمال التیتسه( باشند داشته خود تعهدات به عمل در مکرر تخلفات که یانیبن دانش يشرکتها هیدییتا -5 ماده
 . شود یم لغو ،)ها تیحما

 
 
   



 

 
 
 

 دولتی غیر عمومی مؤسسات و نهادها فهرست :6پیوست
   :باشد می زیر شرح به غیردولتی عمومی مؤسسات و نهادها فهرست موجود، نوانیق اساس بر
  . باشد ها شهرداري به متعلق آنان سرمایه و سهام درصد 50 از بیش که مادام آنان تابعه شرکتهاي و ها شهرداري –  1
  اسالمی انقالب انجانباز و مستضعفان بنیاد -  2
  احمر هالل -  3
  ماما امداد کمیته -  4
  اسالمی انقالب شهید بنیاد -  5
  اسالمی انقالب مسکن بنیاد -  6
  ایران لمپیکا ملی کمیته -  7
  خرداد 15 بنیاد -  8
  المیاس تبلیغات سازمان -  9

  اجتماعی تأمین سازمان - 10
 ایران اسالمی جمهوري آماتوري زشیور هاي فدراسیون - 11

 سازندگی جهاد نظر زیر توسعه جهاد و استقالل جهاد نصر، جهاد هاي مؤسسه - 12

 اسالمی تبلیغات هماهنگی شوراي - 13

 )قم ( نجفی مرعشی اهللا آیت حضرت کتابخانه- 14

 دانشگاهی جهاد - 15

 خاص بیماریهاي امور بنیاد - 16

  آموزي دانش سازمان - 17

 عشایر و روستاییان اجتماعی بیمه صندوق - 18

   بدنی خسارتهاي تأمین صندوق - 19
 الحاق دولتی؛ قانون غیر عمومی مؤسسات و نهادها فهرست قانون: غیردولتی عبارتند از مؤسسات عمومی و قوانین مرتبط با تعیین نهادها

 عمومی موسسات و نهادها فهرست قانون به بند دو الحاق دولتی؛ قانون غیر عمومی مؤسسات و نهادها فهرست قانون به) 12( و) 11( بندهاي
 الحاق غیردولتی؛ قانون عمومی موسسات و نهادها فهرست قانون فهرست به دانشگاهی جهاد الحاق ؛ قانون19. 4. 1373 مصوب دولتی غیر
 آموزي دانش سازمان الحاق ؛ قانون1373 مصوب دولتی غیر عمومی مؤسسات و نهادها فهرست قانون فهرست به خاص بیماریهاي امور بنیاد

 اجتماعی بیمه صندوق الحاق ؛ قانون1373 مصوب غیردولتی عمومی مؤسسات و نهادها فهرست قانون فهرست به ایران اسالمی جمهوري
 90 سال بودجه قانون واحده غیردولتی؛ ماده عمومی مؤسسات و نهادها فهرست به عشایر و روستاییان


