
 تعالي بسمه

  بنيان ها و موسسات دانش نامه تشخيص شركت آئين
  مقدمه: 

ها و اختراعات  سازي نوآوري بنيان و تجاري ها و موسسات دانش نامه اجرايي قانون حمايت از شركت ) آيين3بر اساس ماده (
ها و  تشخيص شركتنامه حاضر جهت  ، آئين21/8/91هـ مورخ 46513/ت141602مصوب هيئت محترم وزيران به شماره 

بنيان و نظارت بر  ها و موسسات دانش كارگروهارزيابي و تشخيص صالحيت شركت«بنيان به تصويب  موسسات دانش
  رسيد. »اجرا
  تعاريف - 1ماده

ها را در داخل كشور به  اي كه بصورت خصوصي يا تعاوني تمامي مراحل قانوني ثبت شركت شركت يا مؤسسه شركت:       -1
  ه باشد.اتمام رساند

افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد  يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني است كه به منظور هم شركت  بنيان: شركت دانش       -2
سازي نتايج تحقيق و توسعه  محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري دانش

برتر و با ارزش افزوده فراوان به ويژه در توليد نرم افزارهاي  هاي در حوزه فناوري(شامل طراحي و توليد كاال و خدمات) 
  شود. مي مربوط تشكيل

) درصد از 50ها و موسساتي كه بيش از پنجاه ( هاي دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيز شركت شركت
هاي اين قانون  ومي غيردولتي باشد، مشمول حمايتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عم مالكيت آنها متعلق به شركت

  نيستند.
  هاي متقاضي، جهت بررسي در آن وارد مي شود. درگاه الكترونيكي متمركزي است كه اطالعات شركت سامانه:       -3
) 3اده(موضوع م» بنيان و نظارت بر اجرا ها و موسسات دانش ارزيابي و تشخيص صالحيت شركت«كارگروه   كارگروه:       -4

  »ها و اختراعات سازي نوآوري بنيان و تجاري ها و موسسات دانش قانون حمايت از شركت«نامه اجرايي  آيين
هاي برتر و با ارزش افزوه فراوان بوده و با تصويب  كاالها و خدماتي كه مبتني بر فناوري بنيان: كاالها و خدمات دانش       -5

  بنيان محسوب مي شود. خدمات دانشهاي كاالها و  كارگروه در فهرست حوزه
مند تقاضامحور جهت  هاي خالق و ابتكاري است كه بر اساس يك روش اصولي و نظام مجموعه فعاليت تحقيق و توسعه:       -6

  پذيرد. افزايش ذخاير دانش و استفاده از آن ذخاير براي كاربردهاي جديد صورت مي
شود كه به منظور تشخيص صالحيت شركتها و  سازمانها و دستگاههايي اطالق مي به آن دسته از نهادها،  كارگزاران:       -7

  شوند. بنيان توسط كارگروه انتخاب مي موسسات دانش
  »بنيان هاي دانش شركت«هاي تشخيص  شاخص - 2ماده  

ي ها شوند. شركت هاي عمومي و اختصاصي تقسيم مي بنيان، به دو دسته شاخص هاي تشخيص شركتهاي دانش شاخص
هاي اختصاصي را نيز احراز  شده در يكي از سه دسته شاخص  هاي عمومي، شرايط مشخص متقاضي بايد عالوه بر شاخص

   نمايند.
  هاي عمومي شاخص - 1 

  حداقل دو سوم از اعضاي هيأت مديره شركت، حداقل دو مورد از شرايط ذيل را احراز كنند:         -1-1
  كارشناسي باشند.حداقل داراي مدرك       -1-1-1
  داشته باشند.  [2]و يا سابقه مديريتي  [1]سال سابقه فعاليت كاري يا علمي در حوزه فعاليت شركت 3حداقل       -1-1-2
ا حوزه كاري المللي مرتبط ب يا يك اختراع بين  [3]شده ارزيابي شده داخلي داراي حداقل يك اختراع ثبت      -1-1-3

  [4]شركت باشند.
حداقل نيمي از درآمد شركت در يك سال مالي گذشته شركت، ناشي از فروش فناوري، كاال و يا خدمات          -1-2

بنيان و خدمات تخصصي  بنيان (شامل خدمات تحقيق و توسعه و طراحي مهندسي مرتبط با فهرست كاالهاي دانش دانش
  بنيان) آن شركت از طريق قرارداد باشد. دانش

بنيان خود هستند، در صورتي كه داراي توليد پايلوت موفق  سازي اولين كاالي دانش هايي كه در مرحله تجاري شركت تبصره:
المللي كسب كرده باشند، و داراي بازار مطمئن و يا اعالم نياز  صالح داخلي يا بين باشند، و استانداردهاي الزم را از مراجع ذي

  مستثني هستند. 2- 1باشند، از رعايت بند معتبر همراه با قرارداد توليد كاال 



  ماه باشد. 6حداقل  ،وقت شركت نفر از كاركنان تمام 3سابقه بيمه پرداختي براي حداقل          -1-3
ها، ماليات، بيمه و...)،  هايي كه در عمل به تعهدات خود داراي سابقه سوء هستند (تسهيالت، حمايت پروندة شركت تبصره:

  يوست بررسي خواهد شد.طبق دستورالعمل پ
  هاي اختصاصي شاخص - 2

هاي زير نيز  بندي هاي عمومي، واجد كليه شرايط اختصاصي در يكي از دسته بر دارا بودن شاخص  شركت متقاضي بايد عالوه
  باشد:

  بنيان هاي توليدكننده كاالهاي دانش شركت       -1- 2
باشد  مصوب كارگروه» بنيان دانش كاالهاي  فهرست«مطابق  نش بنيانبايد توليدكننده كاال يا كاالهاي دا  شركت      -2-1-1

) سال گذشته آنها را در قالب كاالهاي جديد يا ارتقاء يافته عرضه كرده و دانش فني آن را بواسطه انتقال يا ايجاد 2كه در (
  سازي كرده باشد. هاي تحقيق و توسعه، نهادينه و بومي دانش فني، از طريق فعاليت

ها و استانداردهاي داخلي (در صورت وجود) يا جهاني بوده و در  كاالهاي جديد يا ارتقا يافته شركت، داراي تأييديه تبصره:        
  صالح را كسب كرده باشد. بردار ذي صورت موجود نبودن استاندارد، تأييد بهره

جه كارشناسي و باالترِ فعال در هاي غيرپشتيباني شركت با در وقت در بخش نسبت نيروي انساني تمام      -2-1-2
  ) درصد باشد.30بنيان شركت، به كل كاركنان تمام وقت، حداقل ( هاي مرتبط با توليد كاالهاي دانش بخش

) درصد فروش 7كرد تحقيق و توسعه حداقل معادل ( شركت داراي عملكرد تحقيق و توسعه فعال، با هزينه      -2-1-3
  ساليانه شركت باشد.

   
  هاي تحقيق و توسعه و خدمات طراحي مهندسي شركت            -2- 2
مصوب » بنيان فهرست كاالهاي دانش«فعاليت تحقيق و توسعه و يا خدمات طراحي مهندسي شركت، مرتبط با       -2-2-1

در يك  كارگروه باشد و خروجي تحقيق و توسعه و يا خدمات طراحي مهندسي شركت، در دو سال گذشته حداقل دو مورد، يا
(در قالب قرارداد) » توليد و عرضه كاال و خدمت ارتقاء يافته يا جديد«، يا »بهبود فرآيند«سال گذشته حداقل يك مورد 

  باشد.
هاي غير پشتيباني شركت با درجه كارشناسي و باالترِ فعال در  وقت در بخش نسبت نيروي انساني تمام      -2-2-2

) درصد 50وسعه و خدمات طراحي مهندسي شركت، به كل كاركنان تمام وقت، حداقل (هاي مرتبط با خدمات تحقيق و ت بخش
  باشد.

  توليد شركت حداكثر در حد توليد نمونه آزمايشي يا پايلوت باشد.      -2-2-3
واحد تحقيق و توسعه يا طراحي مهندسي منشعب از يك شركت صنعتي، چنانچه به صورت يك شركت مستقل  تبصره:

  شود. -2-2تواند مشمول بخش  د، ميحقوقي ثبت شو
   

  بنيان دهنده خدمات تخصصي دانش شركتهاي ارائه       -3- 2
  مصوب كارگروه باشد.» بنيان فهرست خدمات دانش«خدمات آنها مطابق                          -2-3-1
ني شركت با درجه كارشناسي و باالتر هاي غير پشتيبا وقت در بخش نسبت نيروي انساني تمام                         -2-3-2

  ) درصد باشد.50بنيانِ شركت، به كل كاركنان تمام وقت، حداقل ( هاي مرتبط با ارائه خدمات تخصصي دانش فعال در بخش
بنيان ارائه شده توسط شركت،  هاي تحقيق و توسعه مرتبط با خدمات تخصصي دانش مجموع هزينه                         -2-3-3
  ) درصد درآمد ساليانه شركت باشد.7اقل معادل (حد

بنيان برابر يك ميليارد ريال (به قيمت  حداقل درآمد ساليانه شركت از خدمات تخصصي دانش                         -2-3-4
  ) باشد.1391ثابت سال 

  بنيان داشته باشد. تخصصي دانشدر يك سال گذشته حداقل يك قرارداد ارائه خدمات                          -2-3-5
  »بنيان نوپا دانش«هاي  هاي تشخيص شركت شاخص - 3ماده 

     شود. نامه تعيين مي هاي پيوست اين آيين ، بر اساس شاخص»بنيان نوپا دانش«هاي  تشخيص شركت
   



  فرآيند اجرايي - 4ماده 
كند و  كارگروه آنها را براي كارگزاران مربوطه ارسال ميپس از ورود اطالعات توسط شركتهاي متقاضي در سامانه، دبيرخانه      -1

گيرد و به كارگروه (يا كميته كارشناسي حسب مورد) ارجاع  ها را از آنها تحويل مي در مدت زمان مشخصي، نتايج بررسي
  ها، دبيرخانه كارگروه نتيجه را به شركت متقاضي اعالم مي كند. دهد. پس از نهايي شدن بررسي مي

بنيان محسوب شده و موظف است در اين مدت فرآيند  سال شركت دانش 2ر صورت تاييد، شركت متقاضي براي مدت د     -2
  بندي مصوب كارگروه به پايان برساند. بندي شركت خود را، بر اساس معيارها و فرايند رتبه رتبه

بندي خود را به پايان برساند،  رتبهبنيان بودن،  سال پس از تأييد دانش 2درصورتي كه شركت نتواند در مدت  تبصره:
  شود. بنيان بودن شركت ملغي مي نامه در هر زمان، دانش و يا در صورت عدول از شرايط مندرج در اين آئين

   
  كارگروه به تصويب رسيد. 19/12/1391پيوست در جلسه مورخ  4تبصره و  5ماده و  4اين آيين نامه در 

   



 پيوست يك:

  »بنيان نوپا دانش«هاي  شركتشاخصهاي تشخيص 
  هاي تشخيص زير را احراز نمايند: بايد همه شاخص» بنيان نوپا دانش«هاي  شركت

  حداقل يك سال از تاريخ ثبت آن گذشته باشد.       -1
  حداقل دو سوم از اعضاي هيأت مديره شركت، حداقل دو مورد از شرايط ذيل را احراز كنند:       -2

  داراي مدرك كارشناسي باشند.حداقل          -2-1
داشته   [6]و يا سابقه مديريتي  [5]سال سابقه فعاليت كاري يا علمي در حوزه فعاليت شركت 1حداقل          -2-2

  باشند.
المللي مرتبط با حوزه كاري  يا يك اختراع بين  [7]شده ارزيابي شده داخلي  حداقل يك اختراع ثبتداراي          -2-3

  [8]شركت باشند.
  وقت باشد. نفر نيروي انساني تمام 2شركت داراي معادل        -3
بنيان مصوب كارگروه باشد كه  دانش كاالهاي بنيان، مطابق فهرست دانش كاالهاي يا كاال بايد توليدكننده  شركت       -4

سازي كرده  ايجاد دانش فني، از طريق فعاليتهاي تحقيق و توسعه نهادينه و بومي دانش فني آن را بواسطه انتقال يا
  بنيان باشد. دانش باشد و يا شركت داراي برنامه طراحي و توليدكاالهاي

هاي علم و  بنيان، بايد به تأييد يكي از مراكز رشد يا پارك دانش كاالي برنامه شركت براي طراحي و توليد تبصره:
رشد يا پارك علم و فناوري مستقر باشد) و يا ستادهاي فناوري راهبردي  (چنانچه شركت در همان مركز  [9]فناوري

   هاي راهبردي باشد) برسد. (چنانچه حوزه فعاليت شركت مرتبط با موضوعات يكي از ستادهاي فناوري
   شركت داراي عملكرد تحقيق و توسعه باشد.       -5

ك ساله بوده و تنها براي يك دوره يك ساله (مجموعا دو سال) ، داراي اعتبار ي»بنيان نوپا دانش«تأييد شركتهاي   -تبصره
     تواند تمديد شود. مي



  پيوست دو:
   هاي تحقيق و توسعه گيري هزينه فهرست فعاليتها و اندازه

   هاي تحقيق و توسعه فهرست فعاليت - الف
مند به منظور افزايش انباشت دانش  هرگونه كار خالق، به طريقي نظامعبارتست از انجام « ):R&D(  [10] تحقيق و توسعه         ·

در اين ». كاربردهاي جديد  [11]از جمله دانش بشري، فرهنگي و اجتماعي و استفاده از اين انباشت دانش براي طرح
  جديد در ايران است.  ،»جديد«، منظور از واژه تعريف

·    R&D ها و حقايق  ديده(به دنبال كسب آگاهي از منشا پ  [12]: تحقيق بنيادي ماموريت گراگيرد سه نوع فعاليت را در بر مي
قابل مشاهده و با اميد به اينكه دانش بوجود آمده در راستاي حل مشكالت و شبهات استفاده شود)، تحقيق كاربردي(به 

هاي  شود) و توسعه تجربي (با استفاده از آگاهي دنبال كسب آگاهي كه به سمت اهداف و مقاصد خاص عملي هدايت مي
  دنبال ايجاد يا بهبود محصوالت جديد و خدمات جديد و...). حاصله از تحقيقات و تجربه عملي به

تحقيق بنيادي محض، كه در آن هدف پيشبرد مرز دانش بدون هدف نيل به فوايد اجتماعي و اقتصادي بلند مدت و      ·
  شود. محسوب نمي R&D شود. بعنوان انجام مي  بدون تالش براي بكارگيري نتايج در حل مشكالت عملي،

و  [13]اي از عنصر تازگي هاي مرتبط ديگر، در وجود ميزان قابل مالحظه با فعاليت R&D هاي معيار اصلي براي تمايز فعاليت     ·
اي كه براي فرد آشنا با دانش و فنون حوزه، قبال آشكار  است؛ (يعني حل مساله  R&Dحل مشكالت علمي و فني از طريق

  بردهاي جديد است.و يا ايجاد دانش جديد يا استفاده از دانش براي طرح كار نبوده است)
در قالب چند دسته كلي، ارايه شده است؛ در موارد زير، محصول شامل كاال و  R&D هاي اي از فعاليت  در جدول زير، خالصه

  باشد و فرآيند توليد نيز، شامل فرآيندهاي توليد كاال و خدمات است. خدمات مي
   
   



   
 معيارها و مصاديق دسته اصلي

1 - 
هاي  فعاليت

صنعتي

هاي صنعتي اگر هدف، بهبود بيشتر محصول يا فرآيند توليد باشد، در اين صورت اين  در فعاليت
است؛ اما اگر محصول يا فرآيند توليد يا رهيافت، بطور اساسي تعيين شده است و هدف   R&D ها فعاليت

معمولي، كه بدون ريزي پيش توليد يا ايجاد يك سيستم توليد يا كنترل  اصلي، توسعه بازار، انجام برنامه
  هستند: R&D نيستند. با توجه به معيار اشاره شده، موارد زير R&Dها مشكل كار كند، باشد اين فعاليت

  شوند. كه براي آزمايشات مختلف محصوالت يا فرآيندهاي توليد، ساخته مي» [14]اي هاي اوليه نمونه« -
  شوند. ها انجام مي كه به منظور كسب تجربه و گردآوري داده» [15]هاي آزمايشي كارخانه« -
هاي انجام طراحي و كار مهندسي بيشتري روي نمونه در صورتي كه مستلزم» [16]توليد آزمايشي« -

  بوده و با هدف بهبود بيشتر محصول انجام شود.  [17]اوليه
هاي  است. ولي رفع اشكال معمولي يا با روش R&D دارد، R&D رفع اشكالي كه نياز به -

  نيست. R&D معمولي،
- »R&D  ول يا فرآيند توليد جديد يا بطور اساسي بهبود ، كه براي رفع اشكاالت فني محص»[18]بازخورد

  شود. يافته، انجام مي
هاي آزمايشي پرهزينه كه به دليل ماهيت  هاي با مقياس بزرگ و كارخانه هاي پروژه بخشي از هزينه -
  بودن آنها، صرف شده است.  »[19] اوليه  نمونه«

ها و مشخصات  ا هدف تعريف رويههايي كه ب ها و طرح شامل نقشه» [20]كشي طراحي صنعتي و نقشه« -
  شود. فني و عملياتي محصوالت يا فرآيندهاي توليد جديد يا بطور اساسي بهبود يافته، انجام مي

سازي استانداردهاي فني محصوالت يا فرآيندهاي  تدوين استانداردهاي فني جديد يا اخذ و پياده -
  است.  R&D توليد جديد با بطور اساسي بهبود يافته،

هاي جديد يا بطور  روي دارو، واكسن يا درمان بر پيش از اخذ مجوز توليد كه» [21]هاي باليني مايشآز« -
  شود. محسوب مي R&D شود، اساسي بهبود يافته انجام مي

براي توسعه يك محصول جديد يا بطور اساسي بهبود  R&D انجام مهندسي معكوس در چهارچوب پروژه -
  است. R&D يافته ،

با آن كه شامل پيش توليد، توليد صنعتي، توزيع كاال و خدمات فني  هاي فني مرتبط تذكر: توليد و فعاليت
هايي كه در اين ارتباط با استفاده از علوم اجتماعي (مانند تحقيق در مورد  وابسته و بازاريابي و فعاليت

 نيست. R&D شود، همچنين رفع اشكاالت تجهيزات و فرآيندهاي توليد، بازار) انجام مي

توسعه  - 2
 افزار نرم

شود كه هدف پروژه و اتمام آن، مستلزم يك  محسوب مي R&D افزاري بعنوان فعاليت توسعه نرم
مند بوده و در راستاي توليد يك محصول يا  يا فناورانه، بصورتي نظام پيشرفت و رفع ابهام علمي و

اري (مانند افز هاي عادي و روتين نرم فرآيند توليد جديد يا بطور اساسي بهبود يافته، باشد. فعاليت
افزارهاي كاربردي با استفاده از روشهاي فعلي، پشتيباني از  افزارهاي موجود، ايجاد نرم تطبيق نرم
 نيستند. R&D هاي كامپيوتر)،ها و ترجمه زبانيابي سيستمهاي موجود، عيب سيستم

3 - 
هاي  فعاليت

 خدماتي

دانش جديد شده و يا با استفاده از دانش است كه منجر به توليد  R&D اي هاي خدماتي، پروژه در فعاليت
ها، وجود عنصر  بودن اين فعاليتR&D (موجود) كابردهاي جديدي را ابداع كند و مهمترين عامل براي

فني و هم در حوزه علوم اجتماعي و   تواند در حوزه خدماتي هم مي R&D هاي تازگي در آنهاست. فعاليت
 انساني، باشد.



4 - 
هاي  فعاليت

علمي و 
فني مرتبط 

 R&D با

شود  محسوب ميR&D كنترل كيفيت، ، مانند آزمودن و R&D  هاي علمي و فني مرتبط با در صورتي فعاليت
ها اساسا براي اهدافي متفاوت  انجام شود. اما اگر اين فعاليت  R&D هاي كه در راستا و در خدمت فعاليت

   شوند. محسوب نمي R&D  برنامه ريزي شده باشند، R&D با
ها  برنامه  گذاري (مانند تحليل هاي مربوط به سياست مواردي مانند تست و استانداردسازي، بررسي       §

ها و پردازش و تحليل آنها و نظاير آن در صورتي كه در راستا و يا بعنوان  ها)، گردآوري داده و سياست
هاي  براي فعاليتها  است ولي انجام اين فعاليت R&D انجام شود، R&D هاي بخشي از پروژه

  نيست.  R&D  معمول،
است ولي خدمات ثبت اختراع توسط موسسات  R&D، R&D هاي ثبت اختراع مرتبط با پروژه       §

  نيست. R&D مختلف
شود.  محسوب ميR&D شود هاي پژوهشي، انجام مي براي بررسي عملي بودن پروژه سنجي كه امكان       §

گيري درباره  پيشنهادي با استفاده از فنون موجود، قبل از تصميمهاي مهندسي  سنجي پروژه (اما امكان
 نيست.) R&D اجراي پروژه،

علوم  - 5
اجتماعي و 
 انساني

اي از عنصر نو بودن يا رفع ابهامات علمي يا فني، معيار پذيرش يك پروژه  در اين حوزه وجود قابل مالحظه
هاي مفهومي، روش شناختي و  هر يك از بخش، است. اين عنصر ممكن است در R&D بعنوان يك فعاليت

هاي مرتبطي كه داراي ماهيتي معمولي (و بدون نو  يا تجربي پروژه مورد نظر وجود داشته باشد. فعاليت
حساب كرد كه بخش  R&D توان بودن يا رفع ابهامات علمي يا فني) هستند، را فقط زماني مي

مثال موارد  اي انجام شوند. به منظور كمك به چنين پروژهباشند يا   R&D ناپذيري از يك پروژه خاص جدايي
نيستند: گزارشات تفسيري در مورد اثرات اقتصادي ناشي  R&D هاي معمولي بوده و در زير حيطه فعاليت

هاي استاندارد در روانشناسي  هاي موجود، استفاده از روش از تغيير ساختار مالياتي با استفاده از داده
 ان صنعتي و آزمودن ناتواني خواندن در كودكان.براي گزينش كاركن

6 - 
آموزش و 
 كارورزي

ها و سمينارها، مطالعات و دريافت  هاي تخصصي نيروي انساني، شركت در كنفرانس كليه آموزش       §
  است. R&D باشد، R&Dهاي كه در راستاي انجام فعاليت  هاي تخصصي در صورتي مشاوره

و نظارت  R&Dهاي و غيردانشگاهي دانشجويان دوره دكتري بر روي پروژه هاي دانشگاهي پژوهش         §
شوند  محسوب مي R&D مشخص،R&D ها و مطالعات اساتيد در راستاي يك پروژه اساتيد بر اين پروژه

 شوند. نمي  حساب R&D هاي دانشجويان توسط اساتيد، بعنواننامهاما خواندن و تصحيح پايان

كسب  - 7
دانش فني 

 و ...

كه راستاي توليد محصوالت جديد يا بطور اساسي بهبود يافته و همچنين فرآيندهاي   موارد زير در صورتي
  شوند؛ محسوب ميR&D جديد يا بطور اساسي بهبود يافته، باشند بعنوان توليد

و دانش فني از ساير   [23]و اختراعات ثبت نشده، ليسانس  [22]اخذ حق استفاده از اختراعات ثبت شده
   سازي آنها در بنگاه همراه باشد. ها و نهادها در صورتي كه با بومي نگاهب

هايي نظير بازاريابي (از قبيل تغييرات در شكل ظاهري محصوالت) و  تذكر: اين بند نوآوري در حوزه
 شود. نوآوري سازماني را شامل نمي

  فعاليت - 8
R&Dحمايتي

اي و يا از نوع اداري و دفتري باشد در  اي و رايانه كتابخانهاگر فعاليتي از نوع علمي و فني نظير خدمات 
شود و  محسوب مي R&D »فعاليت حمايتي مستقيم«شود،  انجام   R&D صورتي كه منحصرا براي بخش

شوند. اما اگر  محسوب مي R&D هاي بعنوان بخشي از كاركنان و هزينه  هاي اين فعاليت كاركنان و هزينه
هاي بنگاه ارايه شود (مانند خدمات كتابخانه مركزي  ، براي تمامي بخشR&D بخشفوق عالوه بر   فعاليت

و نيز فعاليتي مانند خدمات حمل و نقل، نگهباني، تهيه غذا و نظاير آن، كه براي پشتيباني از   سازمان)،
انجام ي  محسوب شده و هزينه R&D »حمايتي غيرمستقيم  فعاليت«شود، بعنوان  انجام مي R&D هاي فعاليت

 شود. ، در نظر گرفته ميR&D هاي (سربار)بعنوان هزينههااين فعاليت
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 هاي تحقيق و توسعه گيري هزينه اندازه - ب

(مطابق با فهرست فعاليتهاي تحقيق و توسعه در پيوست دو)  R&D هاي انجام فعاليتهاي زير در صورتي كه در راستاي  هزينه
عالوه بر   هاي صرف شده توسط بنگاه، شوند. همچنين چنانچه بخشي از هزينه محسوب مي R&D هاي باشد، بعنوان هزينه
و  R&D هاي از آزمايشگاه براي فعاليت استفاده  ها نيز صرف شود(بعنوان نمونه، در ساير فعاليت R&D هاي استفاده در فعاليت

بعنوان   شود، مي R&D هاي ها كه صرف فعاليت در اينصورت تنها بخشي از اين هزينه  هاي ديگر)، فعاليت
  شود. محسوب مي R&D هاي هزينه

 توضيح اجزاء سرفصل 

1 -
هاي  هزينه
 جاري

1 -1 -
هاي  هزينه

  كاركنان
R&D 

اعم از شاغالن محقق يا شاغالن  R&D غيرنقدي به كاركنانهاي نقدي و  كليه پرداخت- 1-1-1
(مانند ارايه دهندگان خدمات علمي و فني و كاركنان بخش  [24]»فعاليت حمايتي مستقيم«

  پيوست دو. R&D هاي فهرست اداري)، فعال در حوزه فعاليت
هاي مربوط به كار يا مزاياي شغلي مثل  ها شامل حقوق و دستمزدها و همه هزينه اين پرداخت

  هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي، پرداخت به صندوق  ه از تعطيالت باحقوق،پاداش، استفاد
 ماليات بر حقوق و غيره است.

فعاليت حمايتي «هاي سربار شامل پرداخت نقدي و غيرنقدي به شاغالن  هزينه - 1-1-2
(مانند بخش خدماتي، حمل و نقل، حفاظت) و هزينه دريافت خدمات از شاغالن » غيرمستقيم

ها  (مانند كتابخانه سازمان يا ادارات مركزي سازمان) و ساير هزينه  R&D بيرون از بخش
  پيوست دو شود، R&D هاي فهرست مانند آب، برق، گاز، حمل و نقل و غيره كه صرف فعاليت

 باشد. مي

1 -2 -
هاي  هزينه

 مصرفي

هزينه ساخت   ها، اي مانند كتاب، اشتراك كتابخانه خريدهاي غيرسرمايه  شامل هزينه
حيوانات آزمايشگاهي و ...)،   ملزومات آزمايشگاهي (مواد شيميايي،  هاي اوليه، نمونه
هاي تخصصي، دريافت خدمات علمي و فني (مانند خدمات  ها، آموزش هاي اخذ مشاوره هزينه

هاي  باشد با اين شرط كه همه اين موارد بايد صرف فعاليت آزمايشگاهي) مي
 ، شود.پيوست دو R&Dفهرست

ساير - 3- 1
 ها هزينه

  پيوست دو.  R&D مطابق با فهرست R&D هاي هاي ثبت اختراع پروژه هزينه
 .[25]هاي صنعتي هاي ثبت طرح هزينه

2 -
هاي  هزينه
 اي سرمايه

R&D 

2 -1 - 
زمين و 
 ساختمان

ها و  مكان آزمايشگاه  هاي آزمايش، هاي خريد زمين (بعنوان نمونه زمين شامل هزينه
هاي  هاي ساخته يا خريداري شده و همينطور هزينه هاي آزمايشي) و ساختمان كارخانه

 ها است. اصالحات اساسي و تعمير و تغيير اين ساختمان

2 -2 - 
ابزار و 

تجهيزات و 
 افزار نرم

  شامل:
اي دارند مانند  ابزار و تجهيزاتي كه مصرفي نيستند و ماهيت كاالهاي سرمايه -الف 

  كامپيوتر و تجهيزات آزمايشگاه.
استفاده  R&D نرم افزار رايانه كه جداگانه قابل تشخيص است و براي اجراي فعاليتهاي -ب
شود، در بخش  ، طراحي ميR&D هشود اما نرم افزاري كه براي كاربرد در خالل يك پروژ مي

 هاي جاري درج مي شود. هزينه

2 -3 -
كسب 

دانش فني 
 و...

كه راستاي توليد محصوالت جديد يا بطور اساسي بهبود يافته و   موارد زير در صورتي
  هستند؛ R&D همچنين فرآيندهاي توليد جديد يا بطور اساسي بهبود يافته باشند،

دانش فني و   [27]ثبت نشده، ليسانسو اختراعات   [26]ثبت شدهاخذ حق استفاده از اختراعات 
  ها و نهادها. از ساير بنگاه

هايي نظير بازاريابي (از قبيل تغييرات در شكل ظاهري  تذكر: اين بند، نوآوري در حوزه
 شود.محصوالت) و نوآوري سازماني را شامل نمي
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 پيوست چهار:

  ها دستورالعمل بررسي سوءسابقه شركت
   

ها)، از شمول  اند (تسهيالت مالي و حمايت هايي كه سوءسابقه و تخلفات مكرر در عمل به تعهدات خود داشته شركت  -1ماده
   باشند. خارج مي» بنيان هاي دانش نامه تشخيص شركت آيين«قالب بررسي در 

   
اند، در  اعضاي كارگروه، مشخصات شركتهايي را كه در تعامل با آنها، از انجام تكاليف قانوني و تعهدات خودداري كرده -2ماده

  دهند. اختيار كارگروه قرار مي
هاي داراي سوء سابقه را  از ساير نهادهاي مالي، سابقه مالي شركتصندوق نوآوري و شكوفايي از طريق اخذ اطالعات  تبصره:

  دهد. استخراج و در اختيار كارگروه قرار مي

   
هاي الزم را دريافت دارد.  تواند از ساير مراجع ذيربط نيز استعالم در صورت تشخيص كارگروه، دبيرخانه كارگروه مي -3ماده

  ر از كارگزار يا كارگزارن معتمد و صاحب صالحيت استفاده نمايد.تواند براي اين منظو دبيرخانه كارگروه مي

   
  گيري نهايي را انجام خواهد داد. در صورت اعتراض شركتها، كارگروه (يا كميته كارشناسي) بررسي و تصميم -4ماده

   
تاييديه  ها)، و حمايت بنياني كه تخلفات مكرر در عمل به تعهدات خود داشته باشند (تسهيالت مالي شركتهاي دانش  -5ماده 
  شود. بنيان بودن آنها لغو مي دانش

   
پس از گذشت شش ماه از اجراي اين دستورالعمل، اصالحات و نكات تفصيلي الزم از سوي كارگروه مصوب و   -6ماده 

  اضافه شود.
   

   
   



 
 اسيعالوه بر تحصيل در دوره كارشن  [1]

  مدير بخشي از يك شركت يا سازمانمديرعامل يا   [2]
كميسيون عالي  -3سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران ،  -2بنياد ملي نخبگان ،  -1اختراعات تأييد شده از سوي   [3]

وزارت بهداشت،  - 4ثبت اختراعات، اكتشافات و نوآوريهاي صنايع دفاعي و مراكز تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلح، 
  درمان و آموزش پزشكي

ر به صورت مشترك نيز مشروط بر آنكه عضو هيأت مديره داراي سهم موثر حداقل اختراعات ثبت شده از سوي چند نف  [4]
     درصدي باشد، قابل قبول است. 30
  عالوه بر تحصيل در دوره كارشناسي  [5]
  شركت يا سازمانمديرعامل يا مدير بخشي از يك   [6]
تراعات تأييد شده توسط سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، بنياد ملي نخبگان، كميسيون عالي ثبت اختراعات، اخ  [7]

اكتشافات و نوآوريهاي صنايع دفاعي و مراكز تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلح، يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
  پزشكي

آنكه عضو هيأت مديره داراي سهم موثر حداقل اختراعات ثبت شده از سوي چند نفر به صورت مشترك نيز مشروط بر   [8]
  درصدي باشد، قابل قبول است. 30
  داراي مجوز از وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي  [9]

الزم به ذكر است؛ در ابنجا منظور از تحقيق و توسعه، تعريف تحقيق و توسعه تجربي بر مبناي راهنماي فراسكاتي مد نظر   [10]
  اعمال شده است.  مصاديق آن متناسب با وضعيت كشور،است. اگرچه تغييرات اندكي در 

[11] devise 
[12] Oriented basic research 
[13] novelty 
[14] Prototypes 
[15] Pilot plants 
[16] Production Trial 
[17] Prototypes 
[18] Feedback R&D 
[19] Prototypes 
[20] Industrial design & drawing 
[21] Clinical trials 
[22] patent 
[23] licences 

 اند. هاي حمايتي مستقيم و غيرمستقيم، توضيح داده شده ، فعاليتR&D در جدول فهرست  [24]

رنگ خطوط، با بعدي سه شكل هرگونه و هارنگ يا خطوط تركيب هرگونه  شامل  [25]
تغييردهد. (موضوع ماده  را دستي صنايع از محصولي يا صنعتي فرآورده يك شكل يا تركيب كه اي گونه به آن، بدون يا و ها
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[26] patent 
[27] licences 

[28] Prototype 
[29] Health, Safety, and Environment (HSE)  

 


