


 کشوردانش و چشم انداز علمی در 
 (در شرایط فعلی) ۱نسل دانشگاه 

 باال هزینه اعمال علمی، هیات اعضای وقت رفتن هدر متوقع، دانشجوی تولید
 دولت و کشور برای
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 دانش و چشم انداز علمی در کشور 
 پژوهش های نوین 

نوین پژوهش و دانش انواع 

 Impact Factor، ISC، Q1, Q2. Q3، H های شاخص علمی، شتاب
index و ... 
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 دانش و چشم انداز علمی در کشور 
 پژوهش های کاربردی و علم نافع   

 (تولید دانش فنی و فناوری)
فناوری آمادگی سطح خارجی، یا داخلی پتنت اختراع، ثبت تعداد TRL 

Technology Readiness Levels، شو، ایده بازار، فن ایده، بورس  
 ...و بنیان دانش سازی، تجاری ویکند، آپ استارت
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 دانشمعصومین و بزرگان به نگاه 
الینفع عِلم مِن بکَ اعوذُ اللهم :(ص) محمد حضرت 

 .برم می پناه تو به فایده بی علم از خداوندا
 
(ع) علی حضرت:  
 . نیست خیری ندارد سود که دانشی در

 
فردوسی 
 گفتار و کردار بهتر بودبود                     ز کو به دانش توانگر کسی          
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 علم نافع: نظر مقام معظم رهبری
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 آینده دانشگاه ها و آموزش عالی
 (نفت قیمت و اقتصاد به وابسته) فعلی شرایط ادامه -۱
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 آینده دانشگاه ها و آموزش عالی
 آموزشی سیستم انقالب -۲

 تقاضا پر های فناوری و کاربردی های پژوهش از حمایت گسترش
 فناوری به نسبت تقاضا بدون تحقیقات و آموزشی های فعالیت برای تر پایین اهمیت

 
 (Extension Professors) فناور یا ترویجی استاد شیوه اشاعه احتماال

 (تخصص یک زوایای تمام به مسلط و برجسته اساتید)
 :مثال طور به با دانشگاهی های آژانس و پژوهشگران میان ارتباط وظیفه
 غیره و دامپزشکی بهداشت، استاندارد، مانند نظارتی های سازمان
 تولیدی های کارخانه و صنایع
 غیره و گمرک و انبارها
 بازار نیاز و کنندگان مصرف

   (غیره و بزرگ های مارکت سوپر ها، فروش عمده مثال) ها مشتری
 ها فروش خرده
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 (اکنون)ارتباط علم و صنعت 

صنعت ساختار غیر 
 بومی و تکنسین محور

 

دانشگاه آموزش 
 محور

 

 عدم ارتباط موثر
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 ایجاد شرکت های دانش بنیان
 هدف

اقتصاد در دانشگاهیان و اساتید نخبگان، مشارکت جهت 
کار و کسب بوم زیست بهبود و دگرگونی 

 
موفق صنایع از تشویق و حمایت: 

 جایگزین و بوده ها شرکت از ها دولت حمایت برای ای بهانه بودن بنیان دانش
 .است شده ای یارانه صنعت
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 مراحل رشد فناوری

  :دانشگاه
 آزمایشگاهی و پژوهشی مطالعاتی، مراحل

 
 مراکز های حمایت از فناوری، فضای با آشنایی و موفقیت تضمین جهت شرکت ثبت از پیش توان می)

 .(کرد استفاده رشد
 :رشد مراکز
   (سال ۳ تا ۵) رشد مرحله ،(ماه ۶ تا ۹) رشد پیش مراحل

 
 مراکز  در صنعتی و صنعتی نیمه نمونه ساخت و (ابتدایی فنی دانش) فناوری به رسیدن و سازی نمونه
 .شود می طی رشد

 
 :بازار به ورود و سازی تجاری منظور به

 فناوری و علم های پارک در استقرار
 بنیان دانش تاییدیه اخذ
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 (TRL)سطح آمادگی فناوری 
 آمادگی و بلوغ میزان ارزیابی منظور به معیارها از ای مجموعه :TRL تعریف
 چارچوب در را فناوری مختلف انواع بین سازگاری مقایسه امکان که است فناوری

 .کند می میسر کاربردی و عملیاتی محیط یک در و خاص محصولی
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 TRLسطوح 
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 (TRL)فناوری آمادگی سطح 
Technology Readiness Levels 

 کرد؟ گیری اندازه را فناوری بلوغ و آمادگی سطح باید چرا
 
 

 

 ریسک

توسعه 
دهندگان 

 فناوری

توسعه 
دهندگان 
 محصول

سیاست 
 گذاران

مشتریان 
 محصول
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 دانش بنیاننحوه ارزیابی شرکت 

  :بودن دارا حداقل
 اختراع ثبت -۱

 شرکت ثبت -۲

 :نشانی به

www.irsherkat.ssaa.ir 
 مراحل سایر و نام تایید
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 معیارهای ارزیابی کاال و خدمات دانش بنیان
 :۱ماده 

  :باال فناوری سطح -۱
شرکت های ورود اصلی موانع از آن کسب و بوده کپی برداری قابل سختی به  

 .باشد بازار به دیگر
باشد آن کسب برای خبره فنی تیم توسط توجه قابل توسعه و تحقیق نیازمند. 
باشد شده محصول، افزوده ارزش عمده بخش ایجاد به منجر. 
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 بنیانمعیارهای ارزیابی کاال و خدمات دانش 
 :۱ماده 

 فنی دانش بر تسلط -۲
باشد داده توسعه داخلی صورت به عمدتا از فنی دانش 
باشد شده کسب معکوس مهندسی طریق از کاملی نسبتا صورت به 
های مجموعه از تولید پیچیده فرایند با محصول فنی دانش چند هر 

  محصول پیچیده فرایند در توانسته شرکت اما شده، کسب بیرونی
 .کند ایجاد اساسی تغییرات

دانشگاه مجموعه در شرکت اصلی افراد توسط فنی دانش کسب اگر :نکته 
  باشد، گرفته صورت دیگر بنیان دانش های شرکت یا پژوهشی مراکز یا

 .است تایید مورد فنی دانش بر تسلط
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 بنیانمعیارهای ارزیابی کاال و خدمات دانش 
 :۱ماده 

 تولید مرحله -۳
 آزمایشگاهی نمونه ساخت حداقل
 فروش اسناد دارای خدمات

 تولید حال در
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 انواع شرکت های دانش بنیان
 (نوپا، تولیدی و صنعتی)

(۴ ماده) نوپا 
۱ ماده شرایط بودن دارا 
در آنها از نفر ۱ که وقت پاره نیروی نفر ۲ حداقل بودن دارا  

 متخصص مربوطه حوزه
باشد گذشته شرکت ثبت از سال ۳ حداکثر 
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 انواع شرکت های دانش بنیان
 (نوپا، تولیدی و صنعتی)

(۳ ماده) تولیدی 
و کاال به مربوط آن، گذشته مالی سال درآمد درصد ۵۰ حداقل  

 (۱ ماده) بنیان دانش خدمات
وقت تمام انسانی نیروی نفر ۳ حداقل 
کارشناسی مدرک دارای نیروها درصد ۳۰ تا ۲۰ حداقل 
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 انواع شرکت های دانش بنیان
 (نوپا، تولیدی و صنعتی)
(۵ ماده) صنعتی 

 :۱ نوع صنعتی
و کاال به مربوط آن، گذشته مالی سال درآمد درصد ۱۰ حداقل  

 (۱ ماده) بنیان دانش خدمات
وقت تمام انسانی نیروی نفر ۳ حداقل 

  :۲ نوع صنعتی
و کاال به مربوط آن، گذشته مالی سال درآمد درصد ۵۰ حداقل  

 (۱ ماده) بنیان دانش خدمات
وقت تمام انسانی نیروی نفر ۳ حداقل 
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 تسهیالت شرکت های دانش بنیان
شکوفایی و نوآوری صندوق مالی تسهیالت 
 وام قرض الحسنه برای تولید نمونه -۱
 اعطای تسهیالت تجاری سازی -۲
 ارائه ضمانت نامه -۳
 (میلیارد ۲تا )لیزینگ ارائه خدمات  -۴
 ۱۰۰هر عضو هیات علمی تا سقف )

 (میلیون تومان می تواند وام را ضمانت نماید
 درصدی برای سایر تسهیالت ۷یارانه 

 

 

www.nsfund.ir 
 

www.daneshbonyan.isti.ir 
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 تسهیالت شرکت های دانش بنیان
گمرکی های معافیت 
(شود تسلیم مقرر زمان در اظهارنامه بایست) مالیاتی های معافیت 
برداری بهره و تاسیس جواز دریافت 
 ولی شود نمی داده تولید مجوز بزرگ شهرهای در ویژه به شهری مناطق در

 .کنند فعالیت توانند می زیستی محیط منع عدم شرط به بنیان دانش های شرکت

 

www.nsfund.ir 
 

www.daneshbonyan.isti.ir 
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 تسهیالت شرکت های دانش بنیان
(پژوهشی امتیاز) ها دانشگاه علمی  هیات اعضای از حمایت 
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 تسهیالت شرکت های دانش بنیان
(اجرایی امتیاز ۴) ها دانشگاه علمی  هیات اعضای از حمایت 
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 تسهیالت شرکت های دانش بنیان
(اجرایی امتیاز ۵ ساالنه ) ها دانشگاه علمی  هیات اعضای از حمایت 
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 انواع تسهیالت شرکت های دانش بنیان
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 تسهیالت شرکت های دانش بنیان
بنیان دانش کاالهای داخل ساخت از حمایت 
دولتی های دستگاه در خرید و استفاده اولویت 
ناجا 
دولتی قراردادهای انعقاد اولویت 
داخل ساخت نمایشگاه 
خارجی مشابه صورت در کاال آن خرید ممنوعیت 
کشور از خارج از موجود فنی دانش خرید ممنوعیت 

 

www.nsfund.ir 
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 تسهیالت شرکت های دانش بنیان
(تابلو روی نوپا های شرکت حتی گرفتن قرار) بازار فن 
المللی بین مجوزهای و استانداردها اخذ 
سیما و صدا های آگهی 
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 تسهیالت شرکت های دانش بنیان
سیما و صدا های آگهی 
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 تسهیالت شرکت های دانش بنیان
سالمت حوزه بنیان دانش های شرکت از حمایتی بسته 

 :مثال طور به معنوی و مادی های حمایت از بسیاری

 در بنیان دانش به صنعتی های شرکت R & D واحدهای تبدیل از حمایت1.
 علمی هیات عضو یک سهامداری صورت

 صنعت و دانشگاه مشارکتی های طرح از مالی حمایت2.

 به شکوفایی و نوآوری صندوق در بهداشت وزارت سهام واگذاری اولویت3.
   صنعت حوزه در فعال هایی دانشگاه

 علمی هیات به دانشگاه از صنعت، از شده جذب گرنت به درصد ۳۰ اعطا4.

 المللی بین های نمایشگاه در حضور تسهیالت درصد ۶۰ تا 5۴۰.
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 تسهیالت شرکت های دانش بنیان
سالمت حوزه بنیان دانش های شرکت از حمایتی بسته 
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 تسهیالت شرکت های دانش بنیان
قراردادها بیمه از حمایت 

الزم به پرداخت حق بیمه قراردادها نیازی نبوده و تنها بازرسی از دفاتر قانونی 
 .است
 سربازی افراد شرکت های دانش بنیانتسهیالت 
 ارائه مشاوره مالیاتی، بیمه و... 
 (فعالیت بدون تغییر کاربری)استقرر در کاربری مسکونی شهر تهران 
ارائه خدمات و نرم افزارهای حسابداری 
واگذاری اراضی شهرک صنعتی 
دوره های آموزشی 
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 تسهیالت شرکت های دانش بنیان
اجرایی دستگاههای پژوهشی بودجه از استفاده 
پتنت از حمایت 

 المللی بین ثبت از درصدی ۹۰ حمایت
 المللی بین ثبت تخصصی مشاوره ارائه

 پتنت دارای های شرکت برای تومانی میلیون ۵۰ الحسنه قرض وام اعطای
 خارجی
 خارجی معتبر پتنت ثبت دارای های دانشگاه برای تومانی میلیون ۱۰ حمایت

 تجاری عالئم ثبت های هزینه درصد ۷۰

(سال در تومان میلیون ۲ سقف تا) آزمایشگاهی خدمات درصدی ۵۰ تخفیف 
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 تسهیالت شرکت های دانش بنیان
 (حل تمامی مشکالت صادرات از طریق کریدور)حمایت از صادرات 
 میلیون تومان برای چاپ کاتالوگ ۷
 میلیون برای عکس های صنعتی ۷

 تسهیالت طراحی وبسایت
 ساخت غالب

 بین المللی FSمیلیون تومان تهیه گزارش  ۳۰
 آموزش های بازرگانی

نفر برای هر   ۲تومان برای هر نفر و تا میلیون  ۴حمایت از اعزام و پذیرش نیروی انسانی 
 شرکت

میلیون تومان   ۳)درصد حقوق جذب نیروی انسانی متخصص تا یکسال  ۵۰پرداخت 
 (ماهانه
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 راهنمایی اخذ تاییدیه
سایت های صفحه تکمیل و سایت راهنمای مطالعه نخست 

Daneshnonyan.isti.ir 
 :کنید کامل را مستندات

بیمه، لیست فروش، فاکتور محصول، های نمونه اجرایی، علمی، تاییدیه 
 غیره و علمی افتخارات

قوی تیم و رشد مراکز و فناوری و علم پارک دانشگاهی، نهادهای با موثر ارتباط 
ها قیمت و اطالعات بودن روز به  

اقتصادی و فنی توجیه طرح داشتن FS همچنین و BP 
 (دارد پذیرش روند بر مثبت تاثیر ولی نیست الزم باال موارد برخی)
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 انواع دیگر همکاری در تجاری سازی

 اختراع -۱
 فنی دانش فروش -۱-۱
 الیسنس ارائه -۱-۲
 مشارکت -۱-۳

 
   مشاوره -۲

 موجود های فناوری و صنعت امور تمامی در مشاوره
 

 

 لزوما نیازی به تاسیس شرکت ندارید
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 چه محصولی تولید کنم؟
 چه چیزی اختراع کنم؟

 چه فرایندی رو تجاری سازی کنم؟
 روی تولید کدام دانش فنی کار کنم؟

 
 
 بازار -۱
 بازار -۲
 بازار -۳
 اولیه، مواد به دسترسی ریسک، سرمایه، میزان سرمایه، بازگشت دوره -۴

 .عوامل سایر و زمین متخصص، کار نیروی
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 به هر حال زمان خواهد گذشت
 :پرسش اینستو  

 کجا خواهید بود؟پایان آن که شما در  
 

 اهداف شایسته برگزینید
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 سخنان     مهم      مقام     معظم    رهبری 

گان   و   دااگشنهیان     پیرامون    موضوع    دانش   رد    مورد      وظیفه     نخب
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