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لم و ثروت، یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است كه به منظور هم افزایی عشركت 

رش و شاام  سسات)توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی 

راحی و شام  ط)و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه ( كاربرد اختراع و نوآوری

ر در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان و با( تولید كاالها و خدمات

.اساس معیارهای مورد نظر این آئین نامه، به تأیید كارسروه می رسد

تاریخچه تصویب و اجرای قانون



نیانمالک های ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش ب

معیارهای تایید کاالها و خدمات 
دانش بنیان

الباسطح فناوری 

پی به سختی ک
برداری شود

یق نیازمند تحق
ل و توسعه قاب
توجه باشد

ایجاد خواص 
یا کارکردهای 
پیچیده ای در 

محصول

مرحله تولید ر مبتنی بطراحی
هتحقیق و توسع

طراحی داخلی مهندسی 
معکوس

انتقال فناوری
به همراه ایجاد 

تغییرات 
اساسی

آزمایشگاهینمونهحددرحداقلکاالها
باشندشدهساخته

باشندفروشاسناددارایخدمات

:  معیارهای فنی هر حوزه در سایت دانش بنیان
daneshbonyan.isti.ir

در کاالها و خدمات دانش بنیانسطح بندی نمونه هایی از 
daneshbonyan.isti.ir: سایت دانش بنیان

http://daneshbonyan.isti.ir/
http://daneshbonyan.isti.ir/


 بنیانیک محصول دانششرکت ها و موسسات متقاضی صرفا با داشتن 

شوندتایید دانش بنیان شرکت عنوان می توانند به 

نیانارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بمعیار های 



نیانارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بمعیار های 

انواع شرکت ها و 
موسسات دانش بنیان

فاقد درآمد عملیاتی 
در اظهارنامه مالیاتی

داشتن کاالها یا خدمات 
1نوعنوپای1سطح 

داشتن کاالها و خدمات 
2نوپای نوع 2سطح 

دارای درآمد عملیاتی 
در اظهارنامه مالیاتی

درصد از درآمد مربوط 50
1نوعتولیدیباشد1به محصول سطح 

ا داشتن حداقل یک کاال ی
*2تولیدی نوع 2یا 1خدمت سطح 

در حوزه  های فناوری برترمشروط به فعالیت *



یابیفرآیند ثبت نام و ارز

ثبت نام در سامانه 
reg.daneshbonyan.ir

غربال اولیه و ارسال به 
کارگزار برای بازدید یا 

تکمیل پرسشنامه

جمع بندی گزارش های 
ارزیابی و ارسال به 

کارگروه

اعالم نتیجه نهایی به 
شرکت از طریق سامانه





ینکات کلیدی ارزیاب

سال2مدتبهقانونمزایایازاستفادهبرایهاشركتبنیاندانشتاییدیه

.استمجددتاییدوارزیابیبهمنوطآنتمدیدوبوده

بهمتعلقآنهامالكیتازدرصد(50)ازبیشكهموسساتیوشركت ها

مشمول،باشندغیردولتیعمومینهادهایوموسساتودولتیشركت های

.نیستندبنیاندانشقانونحمایت های

بنیاندانشویژهمالیاتیمعافیتاز2نوعنوپایو2نوعتولیدیهایشركت

.نیستندبرخوردار
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خدم   تج ری س  ی-08

محصوال  پیشرفت  س یر حو   و -08

شرکتهای دانش بنیان به تفکیک حوزه



تهران 2396
اصفه ن 404

خراس ن رضوئ 253
البر  174
ف رس 155

آذرب یج ن شرقی 135
یز  87

مرهزئ 83
م  ندران 74

قم 71
خو ست ن 69
قز ین 62
60 نج ن
هرم ن 54
سمن ن 53
گیالن 49
ومدان 48

كرمانشاه 43

هرمزگان 43

بوشهر 35
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گلستان 34

اردبيل 27

آذربايجان غربي 24

كردستان 20

لرستان 19

ايالم 16

چهارمحال 
وبختيارئ 16

خراسان شمالي 16

سيستان 
وبلوچستان 16

كهگيلويه 
وبويراحمد 4
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حمایت ها و تسهیالت



معافیت مالیاتی

در قانون حمایت از شركت ها و موسسات دانش بنیاان، شاركت های دانش بنیاان( 3)مطابق ماده •
.هستندخصوص درآمد ناشی از فروش كاالها و خدمات دانش بنیان خود، مشمول معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی شركت های دانش بنیان

قاانون حمایات از شاركت ها و موسساات دانش بنیاان، واحادهای مساتقر در ( 9)بر اساس ماده •
رآماد پارک های علم و فناوری مطابق مجوز مدیریت پارک علم و فناوری از معافیت مالیات بار د

. برخوردار می شوند

معافیت مالیاتی شركت های مستقر در پارک های علم و فناوری

ورصدتاریخازفناوری،وعلمپارک هایدرمستقرواحدهایدرشاغ كاركنانحقوق•
.ستامعافیتمشمولذی ربطمالیاتیك ادارهتعام باپارکرئیستوسطمجوز

فناوریمعافیت مالیات بر حقوق كاركنان شركت های مستقر در پارک های علم و



معافیت ها و حمایت های گمرکی

:و موارد زیر را دربر می سیردمی شودکاالهای غیر تجاریاین معافیت ها تنها شام •

نمونه اولیه و پایلوتساخت یا مهندسی معكوسبنیان برای دانشیا قطعاتكاال•
، تست و كنترل كیفیتتجهیزات آزمایشگاهی•
بنیانبرای كاالهای دانشماشین آالت خط تولید •

معافیت از پرداخت عوارض، حقوق سمركی و سود بازرسانی

عاال مجااز كه دارای تعامالت سمركی قاب  توجه باشند، به عنوان فشركت های بزرگ دانش بنیان •
.ننداقتصادی به سمرک معرفی می شوند تا پس از بررسی، از مزیت های مربوطه استفاده ك

فعاالن مجاز اقتصادی

رخیص كااال باا تشریفات سمركی نظیر هدایت كاال در مسیر سبز سمركی، تعیین ماهیت كاال، تا•
.ده استكارت بازرسانی موقت و ترخیص پته سمركی برای شركت های دانش بنیان تسهی  ش

تسهی  در انجام تشریفات سمركی



معافیت ها و حمایت های بیمه ای

بیمه تامین اجتماعی

معافیاات قراردادهااای دانش بنیااان از
ضرایب حق بیمه قراردادها

مایان بخشودسی جرایم بیمه ای كارفر
خوش حساب

بیمه های بازرگانی

كارفرماااا، )بیماااه های مسااا ولیت 
(حرفه ای، مس ولیت كاال

بیمه درمان تكمیلی

تجهیزات )بیمه های مهندسی 
(الكترونیكی، شكست ماشین آالت

بیمه های آتش سوزی



استقرار

هر قانون حمایت از شركت ها و موسسات دانش بنیان، این شركت ها مجازند در محدوده شا( 8)طبق ماده •
.تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر شوند

ز رشد پارک های علم و فناوری و مراك/ كاربری های صنعتی و كارساهی: مکان های مجاز عبارتند از•
  یا مكان های صنعتی مجاز داخ/ شهرک ها و نواحی صنعتی قانونی/ شهرک های دانش سالمت/ مصوب

خارج محدوده مصوب شهری و روستایی

قرارجواز تاسیس و پروانه بهره برداری در شهرهای دارای محدودیت است

و مختلط -Sپهنه -ی كار و فعالیت شركت های دانش بنیان می توانند در اماكن مسكونی واقع در پهنه ها•
.های ماده صد نباشند مستقر شوندكه دارای شاكی خصوصی و یا آراء كمیسیون -Mپهنه –

استقرار در كاربری مسكونی شهر تهران



نظام وظیفه تخصصی

.شركت دارای اظهارنامۀ مالیاتی باشد•

: فرد متقاضی•

.ماه اخیر در شركت دانش بنیان بیمه داشته باشد3حداق  در •

.سال از تاریخ دانش آموختگی فرد نگذشته باشد3بیش از •

.باشد120و دكتری 110، ارشد 250مجموع امتیاز علمی و فناورانه برای مقطع كارشناسی •

پروژه جایگزین خدمت در دستگاه های دفاعی و دولتی

.میلیون تومان فروش در آن باشد100شركت دارای اظهارنامه مالیاتی و حداق  •

:فرد متقاضی•

.ماه اخیر در شركت دانش بنیان بیمه داشته باشد3حداق  در •

.امتیاز را كسب نماید60حداق  •

.برسه اعزام با مهر غیبت نداشته باشد•

امریه در شركت های دانش بنیان



نظام وظیفه تخصصی

.میلیون تومان فروش در آن باشد100شركت دارای اظهارنامه مالیاتی و حداق  •

: فرد متقاضی•

.ماه اخیر در شركت دانش بنیان بیمه داشته باشد3حداق  در •

.باشد250مجموع امتیاز علمی و فناورانه فرد حداق  •

پروژه جایگزین خدمت در شركت های دانش بنیان

فرآیند درخواست باا ثبات ناام در 
SINA.BMN.IRآغاز می شود.



خدمات توانمند سازی و تجاری سازی

میلیون توم ن5 رصد ا  وزین  و  ت  سقف 50•

حم ی  ا  تد ین قرار ا و ی حقوقی

میلیون توم ن15 رصد ا  وزین  و  ت  سقف 50•

حم ی  ا  طراحی صنعتی محصوال   انش بنی ن

میلیون توم ن5 رصد ا  وزین  و  ت  سقف 50•

حم ی  ا  خدم   م لی   حس بداری

میلیون توم ن10 رصد ا  وزین  و  ت  سقف 50•

محصوال (  مو)حم ی  ا  طراحی   س خ  نمون  نم یشی



خدمات توانمند سازی و تجاری سازی

میلیون ری ل150 رصد ا  وزین  و  ت  سقف 50•

حم ی  ا  تد ین گزارش تحقیق   ب  ار

میلیون ری ل10 رصد ا  وزین  و  ت  سقف 90•

حم ی  ا  نی   سنجی مجو و    گواوین م  و 

میلیون ری ل15 رصد ا  وزین  و  ت  سقف 50•

حم ی  ا  آسیب شن سی   ارتق ی من بع انس نی

میلیون ری ل150 رصد ا  وزین  و  ت  سقف 50•

حم ی  ا  تد ین   اجرای برن م  ب  اری بی



مشاوره های کسب وکارتلفنی و    آنالین

سرفص  های خدمات مشاوره
تلفنی و آنالین

بیم    م لی  

مدیری  ب  اری بی   فر ش

توسع  هسب   ه ر

حقوقی   م لکی  فکری

ص  را     ار ا 

مدیری  من بع انس نی

ت مین م لی   جذب سرم ی 

مش  ر متخصص200 سترسی  ر لحظ  ب  بیش ا  -1

برای ور شره   انش بنی نهزار تومان 630اعتب ر م و ن  -2

امک ن انتخ ب   مق یس  ا  می ن مش  ران-3

تم س فوری  ر س ع   فع لی  مش  ر-4

نصب اپلیکیشن 
الوبیزنس

پیام به ادمین برای 
شارژ حساب

09104961069

دریافت مشاوره



سایر برنامه های حمایتی

 رصد18-16قیم  محصول ب  نرخ موثر سو  % 80تسهیال  ت  سقف •

(م و 3م و  ی  1 ر ب    و ی )م و  12  ر  ب  پر اخ  اصل   سو  حداهثر •

hamavari.comمراجع  ب  س ی  •

فر ش اقس طی موا ، قطع     ه الو ی مصرفی  انش بنی ن

 رصد10سو  تسهیال  برای حو   آب   هش  ر ی •

 رصد12برای س یر حو   و  •

تسهیال  صند ق توسع  ملی

 رصد امتی   اض ف  پخش تشویقی آگهی و ی صدا   سیم 200•

تر یج فع لی  و ی  انش بنی ن



سایر برنامه های حمایتی

نشس  و ی پرسش   پ سخ

منتورینگ   مش  ر  ص  را •

حم ی  ا  ابزارو ی تبلیغ تی   اطالع رس نی•

تهی  گزارش تحقیق   ب  ار بین المللی   ی  طرح هسب  ه ر ص  راتی•

اخذ گواوین م  و    مجو و ی بین المللی   ثب   ار •

حم ی  ا  اعزام   پذیرش وی   و ی تج ری•

حضور شره  و   ر نم یشگ   و ی خ رجی تخصصی•

حم ی  ا   اسط  و ی ص  راتی•

حضور  ر من قص  •

حم ی  ا  ص  را    تب  ل فن  ری







سایت اطالع رسانی دانش بنیان

Daneshbonyan.ir

مرکز مشاوره تلفنی

02183534

سامانه پاسخگویی مکتوب

Crm.isti.ir

شبکه های اجتماعی

@Daneshbonyan_isti



با تشکر از توجه شما


