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 تعریف

 شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان شرکت یا مؤسسه ي خصوصی یا تعاونی است که به
منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه ي اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادي 

شامل (و تجاري سازي نتایج تحقیق و توسعه ) شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوري(
در حوزه ي فناوري هاي برتر و با ارزش افزوده ي فراوان، به ) طراحی و تولید کاال و خدمات

 ویژه در تولید نرم افزارهاي مربوط، تشکیل می شود
وجه تمایز: 

 .نسبت نیروهاي متخصص به کل کارکنان، اختالف زیادي با دیگر شرکت ها دارد. 1
اعضاي هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات علمى و پژوهشى در مدیریت و راهبري شرکت هاى دانش بنیان مشارکت  . 2

 .  دارند
 بودجه ي بسیار زیادتري نسبت به دیگر شرکت ها براي تحقیق و توسعه تخصیص می دهند. 3
 توانمندي استفاده از فناوري براي رشد سریع . 4
 توسعه ي شرکت هاى دانش بنیان صنعتی، متکی بر توسعه ي فناوري است، نه بر سرمایه یا سخت افزار. 5
 .اغلب شرکت هاي دانش بنیان از نظر اندازه جزء شرکت هاي کوچک و متوسط هستند. 6



 اهداف

رشد و توسعه کشور 
جلوگیري از فرار مغزها 
ایجاد کار براي فارغ التحیصیالن مقاطع تحصیالت تکمیلی 
ایجاد فرصتهاي شغلی براي افراد عادي 
تامین نیازهاي کشور در رده تجهیزات پیشرفته 
جهانی شدن 
ایجاد زیرساختها 
اصالح فرهنگ داخلی تولید و مصرف 
افزایش بهره وري 



 سیاستهاي جدید

عدم موفقیت ایده انتقال دانش فنی 
پایین بودن بهره وري شرکتهاي سنتی موجود 
تحریم ها 
اقتصاد مقاومتی 

افزایش اعتماد به محصوالت داخلی 
تطبیق سریع با شرایط موجود 
قطع وابستگی به اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت 
خودکفایی در تولید محصوالت استراتژیک 

تمایل به ورود دانشگاه ها در این حوزه 
 

 



 جایگاه قانونی

 قانون حمایت از شرکتهاي و موسسات دانش بنیان و
 )1389/8/30(تجاري سازي نوآوریها و اختراعات 

  آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات
دانش بنیان وتجاري سازي نوآوري ها و اختراعات  

)21/8/13919( 
 



 حمایت هاي قانونی

  معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی
 وعوارض صادرات به مدت پانزده سال

استفاده از تسهیالت کم بهره و یا بدون بهره بلند مدت یا کوتاه مدت 
اولویت استقرار در پارکها، مراکز رشد و مناطق ویژه اقتصادي 
  اولویت واگذاري تمام و یا بخشی از سهام مراکز و موسسات پژوهشی

 به این شرکتهاي دانش بنیان) 44اصل (دولتی قابل واگذاري 
ایجاد پوشش هاي بیمه اي مناسب براي محصوالت 
تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط 
 امکان استقرار در محدوده شهرها 
 شوراي عتف(صندوق نوآوري و شکوفایی( 



 انواع شرکتهاي دانش بنیان

شرکتهاي دانش بنیان نوپا 
شرکتهاي تولیدي محصوالت دانش بنیان 
شرکتهاي ارائه دهنده خدمات دانش بنیان 



 شرایط شرکتهاي دانش بنیان نوپا

شرکتهاي دانش بنیان نوپا: 
o مورد تایید مرکز رشد( تولید کننده یا داراي طرح تولید( 
oبومی سازي دانش فنی از طریق تحقیق و توسعه 
oداراي عملکرد تحقیق و توسعه 
oدو نفر تمام وقت 
o  عدم سوء سابقه 
oدو سوم از اعضاي هیات مدیره داراي حداقل دو مورد از شروط: 

مدرك کارشناسی به باال 
حداقل یکسال سابقه کاري مرتبط یا مدیریتی 
حداقل یک اختراع ثبت شده 

 



 شاخصهاي شرکتهاي دانش بنیان

شاخصهاي عمومی: 
o دو سوم از اعضاي هیات مدیره داراي حداقل دو مورد از

 :شروط
مدرك کارشناسی به باال 
حداقل سه سال سابقه کاري مرتبط یا مدیریتی 
حداقل یک اختراع ثبت شده 

oنیمی از درآمد حاصل از فروش و خدمات دانش بنیان باشد 
o ماه سابقه بیمه 6با حداقل (حداقل سه  نفر تمام وقت( 
o عدم سوء سابقه 
 



 ....ادامه

شاخصهاي اختصاصی: 
oشرکتهاي تولیدي دانش بنیان 

oتولید کاالي دانش بنیان 
oبومی سازي دانش فنی 
oگواهینامه انطباق استاندارد و یا تاییدیه معتبر 
o درصد نیروي انسانی تمام وقت با حداقل مدرك کارشناسی مرتبط با کاالي تولیدي 30حداقل 
o درصد فروش ساالنه صرف تحقیق و توسعه 7حداقل 
oعرضه کاال یا ارتقاي آن هر دو سال یکبار 

o شرکتهاي ارائه دهنده خدمات دانش بنیان 
شرکتهاي تحقیق و توسعه خدمات طراحی و مهندسی 

 مرتبط با حداقل یکی از کاالها•
 درصد نیروي انسانی تمام وقت با حداقل مدرك کارشناسی مرتبط با کاالي تولیدي 50حداقل •
oعرضه کاال یا ارتقاي آن هر یک سال یکبار 
oتولید در حد نمونه آزمایشی یا پایلوت 

oشرکتهاي خدمات تخصصی دانش بنیان 
oمرتبط با حداقل یکی از کاالها 
o درصد فروش ساالنه صرف تحقیق و توسعه 7حداقل 
oدر آمد سالیانه حداقل یک میلیارد ریال 
o درصد نیروي انسانی تمام وقت با حداقل مدرك کارشناسی مرتبط با کاالي تولیدي 50حداقل 

 

 



 حوزه کاالها و خدمات دانش بنیان 

فناوري زیستی 
فناوري نانو 
اپتیک و فوتونیک 
مواد پیشرفته 
الکترونیک و کنترل 
فناوري اطالعات وارتباطات و نرم افزار 
تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی 
داروهاي پیشرفته و مهندسی پزشکی 
هوا فضا 
انرژیهاي نو 
 نفت، گازو (محصوالت پیشرفته سایر بخشها(... 



 فرایند تشخیص صالحیت

کارگروه ارزیابی وتشخیص صالحیت 
براي تدوین حوزه هاي فعالیت دانش بنیان و مصادیق آنها و نظارت 
اعضاي کارگروه: 

رییس شوراي عتف 
نماینده وزارت علوم 
نماینده معاونت علمی وفناوري رییس جمهور 
نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح 
مدیر عامل صندوق نوآوري و شکوفایی 

کارگزارها 
 انجام فرایند تشخیص صالحیت 

 



 روش تاسیس شرکت دانش بنیان

 ثبت شرکت طبق قوانین جاري و در راستاي تامین شرایط عمومی و
 اختصاصی خواسته شده

 درخواست تایی صالحیت از طریق سامانه تشخیص صالحیت شرکتها
 و موسسات دانش بنیان  

معرفی به صندوق نوآوري و شکوفایی 
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