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مقدمه

باسمهتعالی
مقدمه:
یکی از مهمترین وظایف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ابتدای تشکیل آن در روند توسعه علم
و فناوری کشور ،تکمیل نظام ملی نوآوری و تمرکز بر توسعه شرکتهای دانشبنیان و تجاریسازی نتایج حاصل
از تحقیق و توسعه بوده است.
از ابتدای تشکیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،زیرساختهای قانونی بهعنوان یکی از مهمترین
مشکالت در حوزه علم و فناوری شناسایی شد و در این راستا در ابتدای سال  07در این معاونت ،ایدهای مبنی بر
لزوم وجود قانون مستقل برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات شکل
گرفت.
درنهایت الیحهای با این عنوان و با همکاری سایر دستگاهها تدوین و کلیات آن در جلسه مشترک هیئتوزیران
در همایش ملی نخبگان جوان در مهرماه سال  07تصویب شد.
الیحه حمایت از شرکتهای دانشبنیان در دیماه سال  07با تقاضای یکفوریت بررسی به مجلس ارسال شد
ولی متاسفانه علیرغم دفاع دکتر حداد عادل ،رئیس وقت مجلس در موافقت با فوریت این الیحه ،فوریت آن
مورد تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی قرار نگرفت و این الیحه بهصورت عادی وارد مرحله
بررسی در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شد.
بررسی این الیحه در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حدود  14ماه به طول انجامید و در اردیبهشتماه
سال  ،02الیحه برای طرح در صحن علنی مجلس از سوی کمیسیون به هیئترئیسه مجلس ارسال شد.
تصویب الیحه در صحن علنی مجلس نیز شش ماه طول کشید و درنهایت در آبان ماه سال  02به تصویب نهایی
رسید .بهاینترتیب بهطورکلی زمان تقدیم الیحه تا تصویب آن در مجلس شورای اسالمی حدود  99ماه به طول
انجامید.

1

مقدمه

خوشبختانه این مصوبه مجلس ،بهسرعت مورد تایید شورای محترم نگهبان قرار گرفت و «قانون حمایت از
شرکتهای دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات» ،در آذرماه سال  02از سوی رئیسجمهور وقت به
معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور و وزارت علوم،تحقیقات و فناوری برای اجرا ابالغ شد.
این قانون بهصورت کلی دارای دو موضوع تشکیل صندوق نوآوری و شکوفایی و معافیتها و سایر حمایتها
است .پس از ابالغ قانون ،اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی از سوی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تدوین و پس از مدت  11ماه از زمان ابالغ قانون ،نهایی شده و در
شهریورماه سال  21به تصویب هیئت دولت رسید و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد .البته بررسی این
اساسنامه در شورای نگهبان حدود هفت ماه (تا اردیبهشت  )21طول کشید.
پس از تایید اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی در شورای نگهبان ،اعضای حقیقی هیئتامنای صندوق
منصوب و اولین جلسه هیئتامنا در مردادماه  1521برگزار شد .پسازاین جلسه اعضای هیئت عامل و رئیس هیئت
عامل صندوق نوآوری و شکوفایی نیز انتخاب شدند.
نقطه عطف اجرای قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان ،دیدار مسئوالن تعدادی از شرکتهای برتر کشور
با مقام معظم رهبری در مردادماه  1521بود که بار دیگر بسیاری از نگاهها را به این موضوع معطوف کرد.
رکن دیگر قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان ،آییننامه اجرایی آن با محوریت ارزیابی و حمایت از
شرکتها است که این آییننامه در  91آبان ماه  1521توسط معاون اول رئیسجمهور ابالغ شد.
به دنبال ابالغ آییننامه اجرایی قانون و به استناد ماده  5این آییننامه« ،کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت
شرکتها و موسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا» در تاریخ  4آذرماه  1521به دستور رئیسجمهور و رئیس
شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف) تشکیل و معاون علمی و فناوری رئیسجمهور از سوی ایشان
بهعنوان رئیس این کارگروه منصوب شد.
کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت
شرکتها و موسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا
معاون علمی و فناوری رئیسجمهور
(رئیس کارگروه و نماینده رئیسجمهور)

رئیس هیأت عامل صندوق

نماینده وزارت دفاع و

نماینده وزارت علوم

نماینده وزارت

نماینده وزارت بهداشت،

نماینده وزارت صنعت،

نماینده وزارت ارتباطات

نوآوری و شکوفایی

پشتیبانی نیروهای مسلح

تحقیقات و فناوری

جهاد کشاورزی

درمان و آموزش پزشکی

معدن و تجارت

و فناوری اطالعات

نماینده اتاق بازرگانی ،صنعت،

 3نفر صاحبنظر

معدن و کشاورزی ایران

9

مقدمه

بر اساس آییننامه اجرایی قانون ،نمایندگان وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری ،بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی ،صنعت ،معدن و تجارت ،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،جهاد کشاورزی ،فناوری اطالعات و
ارتباطات ،رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ،نماینده اتاق بازرگانی ،صنعت معدن و کشاورزی ایران
و  5نفر صاحبنظر حقیقی اعضای این کارگروه هستند.
از آن زمان تاکنون حدود  71جلسه توسط این کارگروه برگزارشده و دستورالعملها و فرایندهای اجرایی،
بهتفصیل تدوین و مصوب شده است .این دستورالعملها (شامل مواردی چون آییننامه تشخیص صالحیت
شرکتها و موسسات دانشبنیان ،فهرست محصوالت دانشبنیان و )...در چندین مقطع ،به اطالع کلیه دستگاههای
اجرایی مرتبط و تخصصی و دهها صاحبنظر و تعدادی از شرکتهای برتر رسید و از نظرات ایشان برای اصالح
و تکمیل دستورالعملهای و فرایندهای اجرایی استفاده شد.
همچنین با توجه به رویکرد کارگروه برای واگذاری امور اجرایی به دستگاههای اجرایی و تخصصی ،تاکنون
 51شرکت حرفهای تخصصی ارزیاب بهعنوان کارگزار ارزیابی شرکتهای دانشبنیان تعیین شدهاند.
در این مجموعه سعی شده است مستندات مرتبط با اجرایی شدن قانون حمایت از شرکتها و موسسات
دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات ،بهصورت یکپارچه جمعآوری و به صاحبنظران و کارشناسان
کشور ارائه شود.
دبیـرخانه کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت
شرکتها و موسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا
تابستان 7331

5

تاریخچه تهيه ،تصویب و اجراي قانون
قانون

تاریخچه تهیه ،تصویب و اجرای
قانون «حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات»
ردیف

1

فعالیت

آغاز تدوین الیحه حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات در
معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور

تاریخ

دی 1504

9

ارسال الیحه به هیات وزیران

تیر 1507

5

تصویب الیحه در هیئتوزیران و ارسال به مجلس شورای اسالمی

مهر 1507

1

1

4

7

طرح الیحه در صحن علنی مجلس و عدم تصویب فوریت الیحه در مجلس و ارسال به کمیسیون آموزش و
تحقیقات برای بررسی بهصورت عادی
پایان بررسیها در کمیسیونهای مجلس و تقدیم به هیئترئیسه مجلس جهت طرح در صحن علنی
تصویب قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات در مجلس شورای
اسالمی
ابالغ قانون توسط رئیسجمهور به معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور و وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
برای اجرا

0

تصویب اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی در هیئت دولت و ارسال به شورای نگهبان

2

تأیید اساسنامه صندوق در شورای نگهبان

11

11
19

بهمن 1507
اردیبهشت
02
آبان 02

آذر 02
بهمن 21
اردیبهشت
21

انتصاب اعضای حقیقی هیئتامنای صندوق و برگزاری اولین جلسه هیئتامنای صندوق نوآوری و
شکوفایی و تعیین اعضای هیات عامل صندوق
دیدار مسئوالن تعدادی از شرکتهای دانشبنیان کشور با مقام معظم رهبری پیرامون توسعه شرکتهای
دانشبنیان و بیان رهنمودهای مهم ایشان در این زمینه
تصویب و ابالغ آییننامه اجرایی قانون در هیات وزیران

مرداد21

مرداد21
آبان 21

صدور حکم رئیسجمهور و رئیس شورای عالی عتف برای انتصاب معاون علمی و فناوری رئیسجمهور
15

بهعنوان «رئیس کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا» بر

آذر 21

مبنای ماده  5آییننامه اجرایی قانون
11

تشکیل کمیته کارشناسی ذیل «کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانشبنیان و
نظارت بر اجرا»
1

دی 21

تاریخچه تهيه ،تصویب و اجراي قانون
قانون

ردیف

11
14
17

10

12

91

91

99

فعالیت

برگزاری دو نشست هماندیشی با حضور مسئولین و نمایندگان دستگاههای دولتی ،صاحبنظران و تشکلها
و شرکتهای بخش خصوصی برای همفکری درباره آییننامههای تشخیص شرکتها و نحوه اجرای قانون

تاریخ

بهمن 21

رونمایی از سامانه تشخیص صالحیت شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و آغاز ثبتنام شرکتهای متقاضی

اسفند 21

آغاز انتخاب دستگاهها بهعنوان کارگزاران تشخیص صالحیت شرکتها و آغاز فرآیند ارزیابی شرکتها

اردیبهشت
29

توسط کارگزاران
آغاز برگزاری نشستهای هماندیشی و هماهنگی با حضور مسئولین و نمایندگان کارگزاران تشخیص
صالحیت شرکتهای دانشبنیان

اردیبهشت
29

تشکیل دومین جلسه هیئتامنای صندوق نوآوری و شکوفایی با حضور رئیسجمهور و تصویب آییننامههای
مالی معامالتی و اداری استخدامی صندوق

اردیبهشت
29

انتصاب معاون علمی و فناوری رئیسجمهور بهعنوان «رئیس کمیسیون دائمی هیئتامنای صندوق نوآوری و
شکوفایی» از سوی رئیسجمهور و رئیس هیات امنای صندوق
تشکیل کمیسیون دائمی هیئتامنای صندوق نوآوری و شکوفایی و آغاز تصویب آییننامههای اعطای
تسهیالت صندوق
ابالغ بخشنامه معافیت مالیاتی شرکتهای مستقر در پارکهای فناوری موضوع ماده ( )2قانون از سوی
سازمان امور مالیاتی

خرداد 29

تیر 29

مرداد 29

95

تصویب اولین فهرست از شرکتهای دانشبنیان ارزیابیشده توسط کارگروه

91

فعالیت هیأت عامل جدید صندوق نوآوری و شکوفایی و تصویب بودجه الزم در مجلس شورای اسالمی

دی 29

91

ابالغ بخشنامه معافیت مالیاتی شرکتهای مستقر در خارج از پارکهای علم و فناوری

دی 29

94

فعالیت پارکهای علم و فناوری زیرمجموعه وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بهعنوان کارگزاران منطقهای

بهمن 29

97

تصویب ویرایش دوم آئیننامه تشخیص شرکتهای دانشبنیان در کارگروه و تصویب معیارهای ارزیابی
شرکتهای صنعتی دارای فعالیت دانشبنیان

شهریور 29

اسفند 29

90

آغاز پرداخت اولین تسهیالت مالی به شرکتهای دانشبنیان از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی

خرداد 25

92

تصویب معیارهای ارزیابی کارگزاران تشخیص صالحیت شرکتها و انتخاب و تقدیر از کارگزاران برتر

مرداد 25

51

تصویب شیوهنامه تفصیلی اعطای معافیتهای گمرکی

مهر 25

51
59

ابالغ بخشنامه و ارسال فهرست شرکتهای دانشبنیان برای استفاده از معافیتهای مالیاتی در سال مالی 1529
از سوی سازمان امور مالیاتی
اعطای اولین معافیت گمرکی به شرکتهای دانشبنیان متقاضی
1

آبان 25
بهمن 25

تاریخچه تهيه ،تصویب و اجراي قانون
قانون

ردیف

55
51

فعالیت
اجرای برنامه لیزینگ محصوالت دانشبنیان از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی
اضافه شدن نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات به اعضای کارگروه
ارزیابی شرکتهای دانشبنیان

تاریخ

بهمن 25
اسفند 25

51

تصویب ویرایش سوم آییننامه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان

اسفند 25

54

تصویب فهرست جدید کاالها و خدمات دانشبنیان

اسفند 25

57
50

برخورداری شهرکهای فناوری از مزایای پارکهای فناوری با تصویب ماده  19قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر
و ارتقای نظام مالی کشور
دائمی شدن امکان تشکیل صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی با تصویب ماده  11قانون رفع موانع تولید
رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور

اردیبهشت21
اردیبهشت21

52

اجرای برنامه انجام خدمت نظاموظیفه تخصصی برای افراد کلیدی فعال در شرکتهای دانشبنیان

اردیبهشت21

11

اجرای برنامه حمایت از صادرات کاالها و خدمات دانشبنیان

اردیبهشت21

11

19

15

11

11

اجرای برنامه ارایه تخفیف به شرکتهای دانشبنیان برای استفاده از خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری
راهبردی
تصویب اساسنامه نمونه صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی و آئیننامه اجرایی ماده ( )11قانون رفع
موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور در هیأت وزیران
ابالغ اصالحیه ماده ( )2قانون از سوی رئیس مجلس شورای اسالمی مبنی بر معافیت پارکهای علم و فناوری
از هرگونه عوارض
ابالغ مصوبه استقرار صنایع پیشرفته و شرکتهای دانشبنیان در شعاع محدوده شهر تهران (191کیلومتر) و
سایر شهرهای دارای ممنوعیت استقرار
ابالغ مصوبه هیات وزیران مبنی بر معافیت حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی فناوری و مهندسی
مستقر در پارکهای علم و فناوری

شهریور 21

شهریور 21

مهر 21

آذر 21

اسفند 21

14

تصویب ویرایش چهارم آییننامه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان

اسفند 21

17

تصویب ویرایش جدید فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان

اسفند 21

10

کاهش پرداخت نقدی واگذاری اراضی شهرکهای صنعتی به شرکتهای دانشبنیان

اسفند 21

12

تصویب استفاده شرکتهای ارایه دهنده خدمات تجاریسازی از مزایای قانون

اسفند 21

11

امکان استفاده شرکتهای دانشبنیان از بودجههای پژوهشی با مصوبه شورای عالی عتف

اسفند 21

4

تاریخچه تهيه ،تصویب و اجراي قانون
قانون

ردیف

11

فعالیت

ابالغ ضوابط استفاده شرکتهای دانشبنیان از اضافه پخش تشویقی (تخفیف) در آگهیهای بازرگانی
صداوسیما

تاریخ

فروردین 21

19

امکان استفاده شرکتهای دانشبنیان از مزایای فعاالن مجاز اقتصادی AEO

تیر 21

15

امکان استقرار و فعالیت شرکتهای دانشبنیان در کاربری مسکونی در شهر تهران

تیر 21

11

ابالغ آئیننامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاهها با لحاظ نمودن سوابق ایجاد و فعالیت در
شرکتهای دانشبنیان

مرداد 21

11

ابالغنامه استفاده شرکتهای دانشبنیان از مزایای بخشنامه  11/2سازمان تأمین اجتماعی

مهر 21

14

آغاز سامانه اجرای برنامه جامع توسعه کسبوکار شرکتهای دانشبنیان ()www.Bizservices.ir

آبان 21

17
10
12
41
41
49
45

41

ابالغ بخشنامه و ارسال فهرست شرکتهای دانشبنیان برای استفاده از معافیتهای مالیاتی در سال مالی 1521
از سوی سازمان امور مالیاتی
تصویب امکان عاملیت صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری از وجوه اداره شده

ابالغ دستورالعمل آئیننامه تضمین معامالت دولتی و فراهم شدن امکانپذیرش ضمانتنامه صندوقهای
غیردولتی پژوهش و فناوری از سوی دستگاههای اجرایی دولتی
تصویب ماهیت صندوق نوآوری و شکوفایی بهعنوان «نهاد عمومی غیردولتی» در مجلس شورای اسالمی و هیأت وزیران

تصویب احتساب سود و کارمزد پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صندوق نوآوری و شکوفایی
و صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری بهعنوان هزینههای قابلقبول مالیاتی
تصویب تاییدیه شرکتها و موسسات دانشبنیان بهعنوان گواهینامه صالحیت برای ارجاع کارهای پژوهشی
ابالغ بخشنامه و ارسال فهرست شرکتهای دانشبنیان برای استفاده از معافیت مالیاتی در سال مالی  21از
سوی سازمان امور مالیاتی
تصویب قراردادهای بهرهبرداری از زمین در پارکهای علم و فناوری همردیف اسناد رسمی درزمینه
تسهیالت اعتباری و حقوقی

آذر 21
دی 21
اسفند 21
اسفند 21
اسفند 21
تیر 24
مهر 24

آبان 24

41

ابالغ بخشنامه فهرست واحدهای تولیدی فناوری اطالعات دارای پروانه بهرهبرداری

دی 24

44

اجرای برنامه نظاموظیفه تخصصی(امریه در شرکت دانشبنیان) برای افراد فعال در شرکتهای دانشبنیان

تیر 27

47
40

اجرای بسته حمایتی ویژه برای شرکتهای دانشبنیان به منظور صدور بیمههای بازرگانی (آتش سوزی،
مهندسی ،درمان تکمیلی و مسئولیت) با همکاری بیمه ایران
ابالغ بخشنامه  11/19سازمان تامین اجتماعی درباره معافیت شرکتهای دانشبنیان از پرداخت حق بیمه
قراردادها
7

تیر 27
مرداد 27

گزارش مختصر اجراي قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنيان
قانون

باسمهتعالی

گزارش مختصر اجرای قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان
در راستای اجرای «قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات»،
برنامهها و اقدامات متنوعی از سوی دبیرخانه «کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات
دانشبنیان و نظارت بر اجرا» پیگیری شده است .با عنایت به اقدامات صورت گرفته برای ارزیابی و شناسایی
شرکتهای دانشبنیان تا پایان سال  ،1524تعداد  5550شرکت بهعنوان دانشبنیان مورد تأیید قرار گرفته است.
آمارهای موجود نشان میدهد در شرکتهای دانشبنیان ،برای حدود  197111نفر اشتغال ایجادشده و میزان
فروش این شرکتها (اعم از شرکتهای دانشبنیان نوپا و تولیدی نوع  1و  )9در سال مالی گذشته ،بیش از
 55111میلیارد تومان بوده است.
وضعیت شرکتها

تعداد شرکت

ایجاد نام کاربری اولیه

12017

تکمیل مستندات و ثبتنام نهایی

11009

شرکتهای تایید نشده

7751

شرکتهای تأییدشده

5550

در مرحله ارزیابی

015

در ادامه به مهمترین برنامهها و اقداماتی که در همین زمینه انجام شده است اشاره میشود:
 -7ارزیابی و شناسایی شرکتهای دانشبنیان

در راستای ارزیابی و شناسایی شرکتهای دانشبنیان ،اقدامات ذیل انجام شده است:

 تدوین آییننامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانشبنیان و بهروزرسانی آن بهصورت سالیانه
 تدوین و بهروزرسانی فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان

 انجام فرایندهای ممیزی و ارزیابی شرکتهای متقاضی توسط شبکه کارگزاران فعال در سطح کشور
 بهکارگیری و ساماندهی کارگزاران ارزیابی شرکتهای دانشبنیان؛ همراه با برگزاری دورههای مستمر
آموزشی و تهیه مستندات راهنما ،برگزاری آزمون و ارائه تأییدیههای زماندار و برگزاری دورههای

0

گزارش مختصر اجراي قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنيان
قانون

کارورزی برای ارزیابان جدید ،تدوین شیوهنامه نظارت و انجام نظارتهای مستمر و تصادفی بر عملکرد
کارگزاران
 ایجاد فعالیت سردبیری فنی باهدف ارزیابی تخصصی شرکتهای متقاضی
 تهیه شیوهنامه سنجش سطح دانش فنی شرکتها
 -2ارائه معافیتهای مالیاتی به شرکتهای دانشبنیان

در راستای ارائه معافیتهای مالیاتی به شرکتهای دانشبنیان و تقویت نظام و زیرساختهای مالی این شرکتها،
اقدامات ذیل انجام شده است:

 معرفی سالیانه شرکتهای دانشبنیان مورد تأیید به همراه فهرست محصوالت دانشبنیان آنها به سازمان
امور مالیاتی

 مشاوره رایگان و تخصصی در امور مالیاتی به شرکتهای دانشبنیان

 برگزاری دورههای آموزشی کاربردی در امور مالیاتی برای شرکتهای دانشبنیان با ارائه تخفیف
 تدوین و ارائه نمونه نظامنامه مالی و اخذ تعهدنامه از شرکتها در خصوص دارا بودن نظامنامه مالی برای
ساماندهی عملیات مالی و حسابداری شرکتها

 هماهنگی با سازمان امور مالیاتی برای رسیدگی به پروندههای مالیاتی در گروههای تخصصی دارای
تخصص

 هماهنگی با سازمان امور مالیاتی برای تبادل اطالعات شرکتهای دانشبنیان در بستر سامانهای

 برگزاری دومین همایش ملی فعاالن اقتصاد دانشبنیان و نوآوری با محوریت بررسی مسائل مالیاتی
شرکتهای دانشبنیان و پاسخگویی به ابهامات با حضور مسئولین سازمان امور مالیاتی و معاونت علمی
و فناوری

 تدوین ضوابط معافیت مالیات حقوق کارکنان شاغل در شرکتهای عضو پارکهای علم و فناوری و
تصویب در هیئتوزیران
 -3ارائه معافیتهای گمرکی به شرکتهای دانشبنیان

در راستای اجرای ماده ( )5قانون و اِعمال معافیتهای گمرکی به شرکتهای دانشبنیان و نیز ارائه سایر تسهیالت
و حمایتهای گمرکی ،موارد زیر دنبال شده است:
 تدوین شیوهنامه اعطای معافیت حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و عوارض به شرکتها و موسسات
دانشبنیان در کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانشبنیان

 معرفی شرکتهای دانشبنیان جهت ارائه معافیتهای حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و عوارض به
گمرک جمهوری اسالمی ایران
2

گزارش مختصر اجراي قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنيان
قانون

 برقراری ارتباط برخط با گمرکات اجرایی کشور از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی
 واردات کاالهای شرکتهای دانشبنیان از مسیر سبز گمرکی

 هماهنگی با گمرک جهت تعیین تعدادی از شرکتهای دانشبنیان بهعنوان فعاالن مجاز اقتصادی

 صدور مجوز «ورود موقت برای پردازش» جهت کمک به صادرات کاالهای دانشبنیان توسط شرکتها
و موسسات دانشبنیان
 -4تدوین و تصویب ضوابط استقرار

در راستای اجرای ماده ( )0قانون بهمنظور استقرار شرکتهای دانشبنیان در محدوده تهران و شهرهای دارای
محدودیت استقرار ،فعالیتهای زیر صورت پذیرفته است:

 تدوین و تصویب ردهبندی زیستمحیطی و ضوابط استقرار واحدهای صنایع پیشرفته و فعالیتهای
دانشبنیان در هیأت وزیران

 هماهنگی با وزارت صنعت ،معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیطزیست جهت ارائه مجوز استقرار
به شرکتهای دانشبنیان
 -5حمایت از صادرات شرکتهای دانشبنیان

 راهاندازی کریدور خدمات صادرات محصوالت دانشبنیان جهت ارائه خدمات تسهیلکننده فرآیند
صادرات کاالها و آموزش و مشاوره شرکتها در حوزه صادرات از طریق شرکتهای خدماتی
متخصص هر حوزه (نظیر تسهیالت جهت نقلوانتقاالت مالی ،مجوزها و استانداردهای بینالمللی ،طراحی
صنعتی و بستهبندی صادراتی ،خدمات تبلیغات و بازاریابی بینالملل ،مالکیت فکری و تحلیل پتنت و)...

 کمک به برند سازی محصوالت صادراتی دانشبنیان شرکتها

 حمایت از ایجاد پایگاههای صادراتی در راستای توسعه صادرات محصوالت دانشبنیان در کشورهای
هدف

 اجرای طرح شناسایی توانمندیهای صادراتی شرکتهای دانشبنیان
 -6سایر حمایتها

 ارائه تسهیالت نظاموظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکتهای دانشبنیان و فناور در قالب دو طرح
پروژه جایگزین خدمت و امریه در شرکت
 تخفیف  11درصدی شرکتهای دانشبنیان برای بهرهگیری از خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوریهای
راهبردی

 برگزاری دورههای آموزشی کاربردی برای شرکتهای دانشبنیان
 ترویج و اطالعرسانی فرایندهای حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تبیین مفاهیم مرتبط در سطح عموم
جامعه
11

گزارش مختصر اجراي قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنيان
قانون

 استفاده شرکتهای دانشبنیان از امتیاز اضافه پخش تشویقی (تخفیف) در آگهیهای صداوسیما

دبیـرخانه کارگـروه ارزیابی و تشخیص صالحیت
شرکتها و موسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا
تابستان 7331

11

گزارش مختصر اجراي قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنيان
قانون

19

گزارش مختصر اجراي قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنيان
قانون

15

 111برنامه حمایتی از شرکتهاي دانشبنيان و نحوه استفاده از آنها
قانون

 771برنامه حمایتی از شرکتهای دانشبنیان و نحوه استفاده از آنها
عنوان

شرح مختصر حمایت

روش استفاده از حمایت

حمایتهای مالیاتی
شرکت پیش از پایان هر سال مالی (در
تاریخ اعالمشده از طرف دبیرخانه
کارگروه) ،به کارپوشه خود در سامانه
1

معافیتهای مالیاتی ماده ()5

شرکتهای دانشبنیان در خصوص درآمد ناشی از فروش کاالها و خدمات

 reg.daneshbonyan.irمراجعه و

قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان

دانشبنیان خود ،مشمول معافیت مالیاتی هستند.

اطالعات خود را بهروزرسانی و به همراه

معافیت مالیاتی ماده ()2

واحدهای پژوهشی ،فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری

تعهدنامه مربوطه ارسال مینماید .پرونده
شرکت بعد از ارزیابی به سازمان امور
مالیاتی ارسال میشود.

9

5

قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان
در خصوص واحدهای پژوهشی ،فناوری و

(بدون نیاز به تایید دبیرخانه کارگروه) مطابق مجوز مدیریت پارک علم و

مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری

فناوری از معافیت مالیات بر درآمد برخوردار میشوند.

معافیت مالیات بر حقوق کارکنان فعال

حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی ،فناوری و مهندسی مستقر در

در واحدهای پژوهشی ،فناوری و

پارک علم و فناوری ،از تاریخ صدور مجوز توسط رئیس پارک با تعامل اداره

مهندسی مستقر در پارکهای علم و

کل مالیاتی ذیربط مشمول این معافیت است.

فناوری

(بخشنامه مورخ )21/19/14

صدور مجوز توسط مدیریت پارک علم
و فناوری

مراجعه به مدیریت پارک علم و فناوری
و ارسال اسامی کارکنان با تایید مدیریت
پارک به اداره امور مالیاتی منطقه

مشاوره رایگان درزمینه امور مالی و حسابداری:
• معرفی انواع نظامهای مالیاتی ،نرخها و آییننامههای مرتبط
1

مشاوره مالیاتی و حسابداری

مراجعه به سامانه  Bizservices.irو

• مشاوره تهیه صورتهای مالی

ثبت درخواست مشاوره بهصورت

• مشاوره تنظیم اظهارنامه مالیاتی

رایگان.

• مشاوره حل اختالف با ممیزان مالیاتی
1

مشاوره حضور در هیاتهای حل

تنظیم الیحه دفاعیه و بررسی اسناد شرکت

مراجعه به سامانه  Bizservices.irو

اختالف و تجدیدنظر مالیاتی

حضور در جلسات هیاتهای حل اختالف بهعنوان نماینده شرکت

ثبت درخواست مشاوره بهصورت رایگان

استقرار شرکتها
مراجعه به بخش جواز تاسیس و پروانه
دریافت جواز تاسیس و پروانه
4

بهرهبرداری در محدوده شهرهای بزرگ
دارای محدودیت استقرار

شرکتهای دانشبنیان فعال در مکانهای مجاز (از حیث ردهبندی
زیستمحیطی) در شهرهای دارای محدودیت استقرار ،با معرفی دبیرخانه
کارگروه به وزارت مربوطه (صنعت ،معدن تجارت یا جهاد کشاورزی) جواز
تاسیس و پروانه بهرهبرداری دریافت میکنند.

بهرهبرداری در سامانه
 Daneshbonyan.irو ارسال تقاضا از
طریق کارپوشه .شرکتهای مجاز توسط
دبیرخانه کارگروه به سازمانهای صنعت،
معدن و تجارت ،جهاد کشاورزی و حفاظت
محیطزیست استان مربوطه معرفی میشوند.

11

 111برنامه حمایتی از شرکتهاي دانشبنيان و نحوه استفاده از آنها
قانون

شرح مختصر حمایت

عنوان

روش استفاده از حمایت
مراجعه به بخش استقرار در کاربری

7

امکان استقرار دفاتر شرکتهای

طبق تفاهمنامه معاونت علمی و فناوری و شهرداری تهران ،شرکتهای

دانشبنیان در کاربریهای مسکونی

دانشبنیان میتوانند دفاتر خود را در اماکن مسکونی واقع در پهنههای کار و

تهران با حمایت شهرداری

فعالیت و مختلط (پهنههای  )S,Mمستقر نمایند.

مسکونی شهر تهران در سامانه
 Daneshbonyan.irو ارسال تقاضا از
طریق کارپوشه .پس از ارزیابی از سوی
دبیرخانه کارگروه ،شرکت به شهرداری
منطقه معرفی میشود.

حمایتهای گمرکی
شرکتهای دانشبنیان برای واردات مرتبط با فعالیتهای دانشبنیان شامل
موارد زیر ،میتوانند از این معافیت استفاده نمایند:
0

معافیت از حقوق گمرکی ،عوارض و
سود بازرگانی

• ماشینآالت خط تولید در راستای تولید کاالهای دانشبنیان
• تجهیزات آزمایشگاهی ،تست و کنترل کیفیت
• کاالها و قطعات برای ساخت محصوالت دانشبنیان تا حد نمونه اولیه
•کاال باهدف مهندسی معکوس

2

11

ورود موقت

شرکتها به بخش معافیت گمرکی
سامانه  daneshbonyan.irمراجعه و
تقاضای خود را به
customs@daneshbonyan.ir
ارسال نمایند .پس از بررسی توسط
دبیرخانه و تطابق با پروانه گمرکی،
تاییدیه به گمرک ارسال میشود.

شرکتهای دانشبنیان میتوانند از اجازه ورود موقت برای مواد اولیه و

شرکت تقاضای مکتوب خود را به

کاالهای مورد مصرف در تولید ،تکمیل ،آمادهسازی و بستهبندی کاالهای

دبیرخانه کارگروه ارائه میکند .پس از

دانشبنیان صادراتی استفاده نمایند.

بررسی ،تاییدیه به گمرک ارسال میشود.

شرکتهای بزرگ دانشبنیان که دارای تعامالت گمرکی قابلتوجه باشند،

شرکت تقاضای مکتوب خود را به

فعاالن مجاز اقتصادی

بهعنوان فعال مجاز اقتصادی به گمرک معرفی میشوند تا پس از انجام دبیرخانه کارگروه و گمرک ارائه نموده

()OEA

استعالمات الزم ،از مزیتهای مربوطه استفاده کنند .شرکتهای دانشبنیان با و پس از انجام استعالمات الزم ،در زمره
معرفی معاونت و تایید گمرک ،بهعنوان فعال مجاز اقتصادی تایید میشوند.

فعاالن مجاز اقتصادی قرار میگیرد.

خدمات رایگان مشاوره صادرات ،واردات و ترخیص کاال از قبیل:
• نحوه دریافت معافیت عوارض ،حقوق گمرکی و سود بازرگانی
شرکتهای دانشبنیان
11

مشاوره امور گمرکی

19

تسهیل در انجام تشریفات گمرکی

• نحوه اخذ کارت بازرگانی و مجوزهای الزم برای واردات و
صادرات

مراجعه به سامانه  Bizservices.irو
ثبت درخواست مشاوره بهصورت رایگان

• فرایند انجام واردات و چگونگی تکمیل اظهارنامه یا پروانه
گمرکی کاالهای وارداتی
• استفاده از پنجره واحد تجارت فرامرزی
تشریفات گمرکی نظیر هدایت کاال در مسیر سبز گمرکی ،تعیین ماهیت کاال،
ترخیص کاال با کارت بازرگانی موقت و ترخیص پته گمرکی برای
شرکتهای دانشبنیان تسهیل شده است.
15

معافیت مالیات 1درصد علیالحساب بر
واردات

ارسال تقاضا به
customs@daneshbonyan.ir

بر اساس تفاهم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و گمرک جمهوری
اسالمی ایران ،شرکتهای دانشبنیان میتوانند از پرداخت مالیات  1درصد
علیالحساب بر واردات معاف خواهند بود.
11

ثبتنام در سامانه Wms.ir

 111برنامه حمایتی از شرکتهاي دانشبنيان و نحوه استفاده از آنها
قانون

شرح مختصر حمایت

عنوان

روش استفاده از حمایت

تسهیالت صندوق نوآوری و شکوفایی
11

ثبت اختراع

11

نمونهسازی

14

تجاریسازی

17

تامین سرمایه در گردش

10

تجهیز کارگاه

12

آمادهسازی خط تولید

91

تسهیالت

شرکتهای متقاضی برای کسب
اطالعات بیشتر و استفاده از این خدمات

طراحی صنعتی

به سامانه صندوق نوآوری و

91

اجرای پروژههای دانشبنیان

99

هزینه سرمایه ثابت

95

کسب فناوری صنعتی

91

ماشینآالت و تجهیزات

91

تامین دفتر اداری

94

تسهیالت به صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری

97

خرید سهام شرکتها و موسسات دانشبنیان

90

استصناع

92

توسعه بازار

لیزینگ

51

خرید دین

59

شرکت در مناقصه

55

پیشپرداخت

51

حسن انجام کار

51

پوشش کسر وثیقه

54
57

شکوفایی( )nsfund.irمراجعه نمایند.

ضمانتنامه(تسهیل دریافت ضمانتنامه تسهیالت ودیعه ضمانتنامه
از بانکها)

شرکتهای متقاضی برای کسب

ریسک دانش فنی

اطالعات بیشتر و استفاده از این خدمات

50

پرداخت بخشی از هزینههای صدور

52

ضمانتنامه اعتباری

11

تسهیل صدور ضمانتنامه

11
19

سرمایهگذاری

15
11
11

مشارکت در طرحهای تجاریسازی شرکتها و موسسات دانشبنیان
مشارکت در تاسیس و توسعه شرکتها و صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر

یارانه سود تسهیالت بانکی
کمک

کمک  % 91هزینه  R&Dکنسرسیومها
کمک  % 11هزینه  R&Dکنسرسیومها
14

به سامانه صندوق نوآوری و
شکوفایی( )nsfund.irمراجعه نمایند.

 111برنامه حمایتی از شرکتهاي دانشبنيان و نحوه استفاده از آنها
قانون

شرح مختصر حمایت

عنوان
14

حمایت از پروژههای فناوری محور مهم استانی

17

حمایت از صادرات کاال و خدمات دانشبنیان و انتقال فناوری

10
12

سایر

حمایت از انتقال فناوری

روش استفاده از حمایت
شرکتهای متقاضی برای کسب
اطالعات بیشتر و استفاده از این خدمات

تسهیالت به شرکتهای شتابدهنده

11

حمایت از صادرات کاال و خدمات دانشبنیان

11

حمایت از انتقال فناوری

به سامانه صندوق نوآوری و
شکوفایی( )Nsfund.irمراجعه نمایند.

بیمه تامین اجتماعی
بر اساس ماده  15قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین
19

بخشودگی جرایم تأمین اجتماعی

نیازهای کشور ،سازمان تامین اجتماعی میتواند نسبت به بخشودگی جرایم

کارفرمایان خوشحساب

خارج از اختیار کارفرمایان اقدام نماید .معاونت علمی و فناوری در صورت
لزوم میتواند اقدام به معرفی شرکتهای دانشبنیان به شعبه مربوطه نماید.

15

عدم نیاز به اعمال ضریب پرداخت حق
بیمه قراردادها

مراجعه به سامانه  Bizservices.irو
ثبت درخواست و بارگذاری مستندات در
آن

بر اساس تفاهم معاونت علمی و فناوری و سازمان تامین اجتماعی و بخشنامه

ثبت درخواست در سامانه

 11/19این سازمان ،شرکتهای دانشبنیان برای قراردادهای مرتبط با فعالیت

 Bizservices.irو بارگذاری

دانشبنیان خود ،از معافیت اعمال ضریب حق بیمه قراردادها برخوردار بوده و مستندات و دریافت معرفینامه برای ارائه
تنها بازرسی از دفاتر قانونی آنها صورت میگیرد.

به شعبه مربوطه تامین اجتماعی

تمامی کارکنان شرکتهای دانشبنیان میتوانند برای پرداخت کسورات بیمه
11

تسهیل عضویت کارکنان شرکتهای

بازنشستگی از خدمات صندوق آیندهساز استفاده نمایند.

مراجعه به صندوق بازنشستگی آیندهساز

دانشبنیان در صندوق بازنشستگی

بر اساس تفاهم معاونت علمی و فناوری با این صندوق ،تسهیالت ویژهای برای

بر اساس تفاهمنامه شماره 11/1192در

آیندهساز

بیمه بازنشستگی و انتقال سوابق بیمهای کارکنان شرکتهای دانشبنیان فراهم

 12شهریور 1524

شده است.
بر اساس تفاهم معاونت علمی و فناوری با شرکت بیمه ایران ،بسته حمایتهای
بیمهای با نرخها و تخفیفات ویژه شامل موارد زیر برای شرکتهای دانشبنیان

11

و آزمایشگاههای عضو شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی در نظر گرفته

دریافت معرفینامه از معاونت علمی و

شده است:

فناوری از طریق سامانه

ارائه بسته ویژه حمایتی در حوزه بیمههای
بازرگانی

 Bizservices.irو مراجعه به

 -1بیمههای آتشسوزی
 -9بیمههای مسئولیت (مسئولیت کاال ،مسئولیت کارفرما و )...

نمایندگیهای بیمه ایران در سراسر کشور

 -5بیمههای اشخاص(درمان تکمیلی)
 -1بیمههای مهندسی (تجهیزات الکترونیکی ،شکست ماشینآالت و )...

14

مشاوره حضور در هیاتهای تشخیص

تنظیم الیحه دفاعیه و اسناد شرکت

مراجعه به سامانه  Bizservices.irو

مطالبات و تجدیدنظر تامین اجتماعی

حضور در جلسات هیاتهای حل اختالف بهعنوان نماینده شرکت

ثبت درخواست مشاوره بهصورت رایگان

17

 111برنامه حمایتی از شرکتهاي دانشبنيان و نحوه استفاده از آنها
قانون

عنوان

شرح مختصر حمایت

روش استفاده از حمایت

حمایت از ساخت داخل کاالی دانشبنیان
17

نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی
ساخت ایران

10

ممنوعیت خرید کاالهای خارجی دارای
تولید داخلی

سازندگان تجهیزات آزمایشگاهی حاضر در «نمایشگاه تجهیزات و مواد

شرکت به سامانه Iranlabexpo.ir

آزمایشگاهی ساخت ایران» ،بر اساس عمق و میزان ساخت داخل و رتبهبندی مراجعه نموده و برای حضور در نمایشگاه
شده و به محصوالت آنها یارانه خرید اعطا میشود.
بر اساس مصوبه هیئتوزیران ،دستگاههای دولتی مجاز نیستند کاالهایی را که
سازندگان داخلی تولید کردهاند از خارج کشور خریداری کنند .فهرست این
کاالها در سامانه  Daneshbonyan.irدر دسترس قرار دارد.

تقاضا دهد.

شرکت بر اساس مصوبه هیئتوزیران ،به
دستگاه اجرایی ذیربط مراجعه نماید.

بر اساس شیوهنامه حمایت از تولید داخلی و شفافسازی معامالت ابالغی
12

تسهیل معامالت شرکتهای حوزه نفت،
گاز و پتروشیمی

توسط وزیر نفت ،الزام به دعوت از شرکتهای داخلی صاحب صالحیت،
همسنگسازی قیمتها ،یکسانسازی متن و شرایط قراردادها ،شفافیت در
برگزاری مناقصات و محاسبه ارز در مقایسه قیمتها و نیز در پرداختها مورد

مراجعه به بخشها و شرکتهای تابعه
وزارت نفت.

تاکید قرار گرفته است.
در راستای حمایت از تولیدات باکیفیت دانشبنیان ،معاونت علمیوفناوری در
41

اصالح تعرفههای گمرکی

تعامل با مراجع ذیصالح ازجمله کمیسیون ماده  1آییننامه اجرایی قانون

ارسال درخواست شرکت به معاونت

مقررات صادرات و واردات ،از اصالح تعرفههای گمرکی مرتبط پشتیبانی

علمیوفناوری به همراه ارائه مستندات

میکند.
تسهیالت سربازی کارکنان شرکتهای دانشبنیان
افراد کلیدی فعال در شرکتهای دانشبنیان ،شرکتهای مستقر در پارکهای
41

پروژه جایگزین خدمت در دستگاههای علم و فناوری و مراکز رشد و شرکتهای معرفیشده از سوی شتابدهندههای
دفاعی و دولتی

کسبوکار ،صندوقهای پژوهش و فناوری و صندوقهای سرمایهگذاری

برای افراد فعال در شرکتهای دانشبنیان و فناور جسورانه ،پس از انجام پروژه تحقیقاتی به سفارش یکی از بخشهای دولتی یا
دفاعی ،کارت پایان خدمت دریافت میکنند.

فرد متقاضی در سامانه Sina.bmn.ir
ثبتنام نموده و پس از احراز امتیاز الزم،
به بنیاد نخبگان ستاد کل نیروهای مسلح
معرفی میشود.
فرد متقاضی در سامانه Sina.bmn.ir

49

شرکتهای همکار دفاعی (عضو مرکز

افراد کلیدی فعال در شرکتهای همکار دفاعی (عضو مرکز سمتا) ،میتوانند

سمتا؛ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای

بر روی پروژه مرتبط در شرکت خود فعالیت و کارت پایان خدمت دریافت

مسلح)

کنند.

ثبتنام و پس از احراز امتیاز الزم ،به بنیاد
نخبگان ستاد کل نیروهای مسلح معرفی
میشود .یا در صورت فعالیت در
شرکتهای همکار دفاعی (عضو مرکز
سمتا) ،به مرکز سمتا مراجعه نماید.

نخبگان فناور در صورت احراز شرایط و کسب امتیازهای الزم میتوانند
45

امریه در شرکتهای دانشبنیان

بهعنوان انجام خدمت نظاموظیفه ،بهعنوان مامور (امریه) در طول مدت خدمت،
در یکی از شرکتهای دانشبنیان فعالیت نمایند.
10

فرد متقاضی در سامانه Sina.bmn.ir
ثبتنام و پس از احراز امتیاز الزم ،به
شرکت تخصیص خواهد یافت.
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قانون

عنوان

شرح مختصر حمایت

روش استفاده از حمایت

شرکتهای دانشبنیان و دانشگاهها
تقاضای عضو هیات علمی فعال در
41

امتیاز ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی

در مواد ( )4و ( )7آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی موسسههای

تأسیس شرکت دانشبنیان در دبیرخانه

آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی ،امتیازات مرتبط با

کارگروه بررسیشده و تأییدیه الزم به

شرکتهای دانشبنیان ذکر شده است.

مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی ذیربط
ارسال میشود.

بر اساس ماده  15قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات

41

مالی دولت – مصوب  ،25/19/1موسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند با

موسسات آموزش عالی و پژوهشی

مشارکت در تأسیس و اداره شرکتهای

ایجاد شرکتهای دانشبنیان که حداکثر  %12سهام آن متعلق به دانشگاهها و

تقاضای مکتوب خود را به دبیرخانه

دانشبنیان توسط دانشگاهها و مستثنا

دیگر واحدهای دولتی و مابقی به هیات علمی و دانشجویان و سهامداران بخش

کارگروه ارائه نموده و پس از بررسی

شدن از قانون منع مداخله

خصوصی است ،تحقیقات خود را تجاریسازی نمایند و مشمول قانون راجع به

توسط دبیرخانه ،تأییدیه الزم به آن

منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و

مؤسسه ارسال میشود.

کشوری نیستند.

بر اساس ماده 99قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
44

مجوز فعالیت اعضای هیات علمی در

دولت  -مصوب  ،1/19/25اعضای هیات علمی بااطالع مدیریت دانشگاه برای

شرکتهای دانشبنیان و مستثنا شدن از

داشتن سهام یا سهمالشرکه و عضویت در هیئتمدیره شرکتهای دانشبنیان،

قانون منع مداخله

مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در
معامالت دولتی و کشوری نیستند.

عضو هیات علمی فعال در تأسیس
شرکت دانشبنیان تقاضای مکتوب خود
را به دبیرخانه کارگروه ارائه نموده و پس
از بررسی توسط دبیرخانه ،تأییدیه الزم به
مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی ذیربط
ارسال میشود.

واگذاری اراضی شهرکهای صنعتی

47

کاهش پرداخت نقدی برای واگذاری

شرکتهای دانشبنیان از کاهش درصد پرداخت بخش نقدی قرارداد

شرکت از سوی دبیرخانه کارگروه به

اراضی شهرکهای صنعتی به

واگذاری حق بهرهبرداری از اراضی شهرکهای صنعتی و فناوری (بدون تغییر

شرکت شهرکهای صنعتی استان

شرکتهای دانشبنیان

در مبلغ کل) برخوردار هستند.

ذیربط معرفی میشود.

ترویج فعالیتهای دانشبنیان
مراجعه به سامانه Daneshbonyan.ir
40

امتیاز اضافه پخش تشویقی (تخفیف) در
آگهیهای صداوسیما

شرکتهای دانشبنیان برای تبلیغات صرفا کاالها و خدمات دانشبنیان در

و ارسال درخواست به دبیرخانه کارگروه

رسانههای ذیل صداوسیما (رادیو و تلویزیون سراسری ،شبکههای استانی و)...

و معرفی شرکت از سوی دبیرخانه

از  911درصد اضافه پخش تشویقی برخوردار هستند.

کارگروه به اداره کل بازرگانی
صداوسیما.

12
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قانون

عنوان

شرح مختصر حمایت

روش استفاده از حمایت
شرکتها درخواست خود را به دبیرخانه

42

حمایت از ترویج فعالیت شرکتها در
رسانهها

معاونت علمی و فناوری طی تعامل با صداوسیما و سایر رسانهها ،تمهیدات

کارگروه ارسال نموده و از سوی مرکز

الزم را برای ترویج فعالیتهای موفق و ممتاز شرکتها در رسانههای مختلف

روابط عمومی و اطالعرسانی معاونت

انجام میدهد.

علمی و فناوری به رسانه ذیربط معرفی
میشوند.

توسعه بازار محصوالت دانشبنیان
ایجاد کارپوشه ویژه برای هر یک از شرکتهای دانشبنیان در سامانه فن بازار
71

معرفی عمومی محصوالت دانشبنیان

71

نشستهای بهرهبرداری از توان داخل

79

رفع نیازهای فناورانه صنایع بزرگ

و معرفی محصوالت آنها به متقاضیان و سرمایهگذاران با امکان تکمیل و
بهروزرسانی کارپوشه

شرکت به سامانه Techmart.ir
مراجعه نماید.

برگزاری نشستهای بهرهبرداری از توان داخل برای دستگاهها و صنایع بزرگ
دولتی و عمومی و معرفی محصوالت باکیفیت دانشبنیان
شناسایی نیازهای فناورانه صنایع بزرگ و استراتژیک و اعالم فراخوان به
شرکتهای دانشبنیان و شناسایی بهترین راهکارهای ارائهشده از سوی
شرکتهای دانشبنیان

75
71

بازاریابی تخصصی محصوالت

بازاریابی تخصصی برای سبد منتخب از محصوالت دانشبنیان بر اساس حوزه

دانشبنیان

کاربرد یا جغرافیا

بازاریابی عمومی محصوالت دانشبنیان

اطالعرسانی در سامانههای معاونت علمی
و فناوری و مراجعه به کارگزاران مربوطه

معرفی محصوالت  B9Cو دارای مشتری عام با همکاری فروشگاههای معتبر
اینترنتی همچون دیجیکاال و بامیلو و ...با شرایط ویژه
استفاده از بودجه پژوهشی دستگاههای اجرایی
شرکت به دستگاه اجرایی کارفرمای

71

استفاده از بودجه پژوهشی دستگاههای

بر اساس مصوبه هیات وزیران در تیرماه  ،1524شرکتهای دانشبنیان همانند

اجرایی

دانشگاهها و موسسات پژوهشی صالحیت انجام پروژه پژوهشی را دارند.

پروژههای پژوهشی مراجعه نماید و در
صورت لزوم ،از سوی دبیرخانه کارگروه
به دستگاه اجرایی ذیربط معرفی
میشود.

حمایت از ورود شرکتها به بورس

معاونت علمی و فناوری بخشی از هزینههای ابتدایی پذیرش شرکتهای
74

حمایت از ورود شرکتها به بورس

دانشبنیان که وارد بازار شرکتهای کوچک و متوسط فرابورس شوند را
پرداخت مینماید.

ارسال درخواست به معاونت علمی و
فناوری پس از پذیرش در «بازار
شرکتهای کوچک و متوسط
فرابورس».

بسته حمایتی از شرکتهای دانشبنیان حوزه سالمت

77

بسته حمایتی از شرکتهای دانشبنیان
حوزه سالمت

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،بسته حمایتی -سیاستی افزایش

شرکت برای استفاده از بسته حمایتی ،به

ارتباط دانشگاه با صنعت را در ابتدای سال  21به زیرمجموعههای خود ابالغ

بخش ذیربط در وزارت بهداشت،

نموده است.

درمان و آموزش پزشکی مراجعه نماید.

91

 111برنامه حمایتی از شرکتهاي دانشبنيان و نحوه استفاده از آنها
قانون

عنوان

شرح مختصر حمایت

روش استفاده از حمایت

گواهی کاربری نهایی برای کانال خرید برجام
خریدار داخلی به سازمان توسعه تجارت
70

اخذ گواهی کاربری نهایی اقالم با

با توجه به چالشهای ناشی از تحریمها برای واردات برخی کاالها در حوزه

( )Tpo.irبرای دریافت گواهی کاربری

کاربری دوگانه تحریمی (کانال خرید

هستهای و یا کاربرد دوگانه ،بر اساس فهرست  Infcirc–Part2ضمیمه1

نهایی ()End User Certificate

برجام)

برجام ،کانال خرید ویژهای برای تأمین این اقالم فراهم شده است.

مراجعه نماید .در صورت لزوم از سوی
دبیرخانه کارگروه معرفی میشود.

تامین مالی و تسهیالت

72

تسهیالت صندوق توسعه ملی

بر اساس تفاهمهای صورت گرفته بین معاونت علمی و فناوری با صندوق

مراجعه شرکتهای دانشبنیان به

توسعه ملی و مصوبات هیات امنای این صندوق ،شرکتهای دانشبنیان

بانکهای عامل همکار صندوق توسعه

مشمول چهار ( )1واحد درصد تخفیف تسهیالت ریالی (همانند مناطق محروم)

ملی و دریافت معرفینامه از معاونت

هستند.

علمی و فناوری.

بر اساس «بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار» مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد
01

یارانه سود تسهیالت و کاهش سهم

مقاومتی در شهریور  ،1521شرکتهای دانشبنیان از مزایای کاهش ( )1واحد

آورده برای طرحهای دانشبنیان

درصد سهم آورده و استفاده از ( )9واحد درصد یارانه سود تسهیالت برای
طرحهای دانشبنیان برخوردار شدند.

شرکتهای دانشبنیان برای استفاده از
این مزایا به بانکهای عامل استانها و یا
کارگروه استانی تخصصی مدیریت و
راهبری توسعه اشتغال پایدار مراجعه
کنند.

تامین نیروی انسانی کارآمد
شرکتهای دانشبنیان میتوانند برای استفاده از خدمات تجاریسازی و
01

معرفی شرکتهای ارائهدهنده خدمات
کسبوکار

توسعه کسبوکار با شرایط و تخفیفات ویژه که از سوی بخش خصوصی ارائه
میشود به سامانه نقشاپ مراجعه نمایند .ارائه دهنگان خدمات نیز درصورتیکه

مراجعه به سامانه Naghshup.ir

شرایط ویژهای برای شرکتهای دانشبنیان در نظر بگیرند ،میتوانند در این
سامانه خدمات خود را معرفی نمایند.

09

05

کارآموزی استعدادهای برتر در

افراد استعداد برتر تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان در صورت انجام کارآموزی

افراد استعداد برتر به سامانه بنیاد ملی

شرکتهای دانشبنیان

در شرکتهای دانشبنیان ،حمایت مالی بالعوض دریافت میکنند.

نخبگان  bmn.irمراجعه نمایند.

بنیاد ملّی نخبگان تسهیالتی را برای حمایت از شرکتهای دانشبنیان در

دانشآموختگان برتر تحصیالت تکمیلی

بهکارگیری دانشآموختگان برتر تحصیالت تکمیلی که تحت حمایت این

به سامانه بنیاد ملی نخبگان

بنیاد هستند ارائه میکند.

bmn.irمراجعه نمایند.

تسهیالت اشتغال دانشآموختگان برتر
(طرح شهید تهرانیمقدم)
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قانون

عنوان

روش استفاده از حمایت

شرح مختصر حمایت
برنامه حمایت از صادرات و تبادل فناوری

01

منتورینگ و مشاوره صادرات

01

منتورینگ جهت پیشبرد برنامه صادراتی طبق
سرفصلهای آییننامه

04

ساااااعاات در سااااال و
حداکثر  11میلیون ریال

چاپ کاتالوگ و بروشور ،طراحی و ایجاد سایت و

 %11هزینهها تا سقف

درج تبلیغ در رسانههای بینالمللی

 11میلیون ریال

حمایت از ابزارهای تبلیغاتی و
اطالعرسانی

 %111هزینه تا سقف91

داخلی  %51تا سقفدرج تبلیغات محصوالت در یک وبسایت  B9Bیا  11میلیون ریال
 B9Cداخلی و یک سایت خارجی

خارجی  %11تا سقف 11میلیون ریال

خرید گزارش تحقیقات بازار بینالمللی و یا انجام
07

تهیه گزارش تحقیقات بازار بینالمللی و تحقیقات بازار بینالمللی توسط یک شرکت خارجی  %11بالعوض تا سقف
یا طرح کسبوکار صادراتی

و شرکتهای داخلی که دفتر منطقهای یا شریک

 511میلیون ریال

خارجی دارند.
اخذ گواهینامههای انطباق محصول و ثبت دارو (نظیر
00

اخذ گواهینامهها و مجوزهای بینالمللی
و ثبت دارو

02

21

21

گواهی محصول اروپا  ،CEگواهی محصول روسیه
 GOSTو سایر)
هزینههای تمدید

 %11هزینهها تا سقف
 111میلیون ریال
 %11هزینهها تا سقف
 111میلیون ریال

حضور مستقل شرکتها در

هزینههای اجاره ،ساخت غرفه و حملونقل کاالی

 %11هزینهها سالیانه تا

نمایشگاههای خارجی تخصصی

نمایشگاهی

سقف 911میلیون ریال

پاویون ملی محصوالت دانشبنیان ایران
در نمایشگاههای خارجی

هزینههای اجاره غرفه ،غرفه سازی و حملونقل
(شامل هزینههای زمین نمایشگاه ،برق ،تبلیغات

 %71هزینهها

اجباری ،مالیات و سایر هزینههای الزامی ثبتنام)
 %01هزینه بلیت و %11
هزینه هتل یا  %11هزینه
هیأتهای اعزامی

29

پکیج تا سقف 11
میلیون ریال برای یک

حمایت از اعزام و پذیرش هیاتهای

نفر از هر شرکت

تجاری

 %111هزینه اقامت یا
25

پذیرش هیأت در حاشیه رویدادهای داخلی

بلیت تا سقف  91میلیون
ریال برای هر نفر

99

مراجعه به سامانه  Bizservices.irیا
 Tesc.irو ارائه درخواست
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عنوان

21

21

شرح مختصر حمایت

حمایت از واسطههای صادراتی در

پس از صادرات موفق و ارسال مستندات مثبته

صورت صادرات محصول دانشبنیان

صادرات از طریق واسطههای مورد تأیید معاونت

تسهیل در فرایند تأمین مالی

روش استفاده از حمایت
 %1ارزش صادرات تا
سقف تا سقف  91هزار
دالر در سال اول

بخشی از حقالزحمه دریافت خدمت از اعضای

 %11هزینهها تا سقف

کانون مشاوران اعتباری و بانکی برای یکبار در سال

51میلیون ریال

 %71هزینهها حداکثر
بخشی از هزینه خرید ،تکمیل و ارسال اسناد مناقصه

24

سقف  111میلیون ریال

حمایت از حضور در مناقصات
بخشی از کارمزد صدور ضمانتنامه شرکت در

27

دو مناقصه در سال تا

مناقصه توسط بانکهای داخلی یا بینالمللی

 %11هزینهها حداکثر
دو مناقصه در سال تا
سقف  911میلیون ریال
یکبار برای هر کشور

ارائه تسهیالت با نرخ  11درصد تا سقف  911میلیون
20

ایجاد نمایشگاه دائمی

22

مشاوره قراردادهای تبادل فناوری

111

خدمات تخصصی تبادل فناوری

تومان به واسطه صادراتی
( 9سال تنفس و بازپرداخت  2ماهه)

(تمدید برای کشور
ثانی و ثالث بهشرط
موفقیت کشور اول و
رضایت کارگزار از
شرکت دانشبنیان)
مشاوره مقدماتی:
 %111هزینه مشاوره تا
سقف  91ساعت یا 51

مشاوره حقوقی

میلیون ریال

مذاکرات قراردادها

مشاوره جامع%11 :
هزینه مشاوره تا سقف
 11ساعت یا 111
میلیون ریال

خدمات تبادل فناوری شامل:
مقدماتی %71 :تا

-

تطابق و جذب فناوری

-

تأمین مالی انتقال فناوری

سقف  111میلیون ریال

-

ارزشگذاری فناوری

جامع %11 :تا سقف

-

منبع یابی فناوری

-

رصد فناوری

 511میلیون ریال
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مراجعه به سامانه  Bizservices.irیا
 Tesc.irو ارائه درخواست

 111برنامه حمایتی از شرکتهاي دانشبنيان و نحوه استفاده از آنها
قانون

عنوان

روش استفاده از حمایت

شرح مختصر حمایت
برنامه جامع توسعه کسبوکار شرکتهای دانشبنیان

101

استفاده از خدمات شبکه آزمایشگاهی
فناوری راهبردی

شرکتها میتوانند از تخفیف  11درصدی در دریافت خدمات از شبکه

شرکت به سامانه  labsnet.irمراجعه

آزمایشگاهی فناوری راهبردی تا سقف  91میلیون ریال در سال استفاده نمایند .نموده و درخواست خود را ثبت نمایند.
خدمات مشاوره کسبوکار در سرفصلهای:
-

ارجاع کار و معامالت دولتی (مناقصات)

-

استراتژی و توسعه کسبوکار ،بازاریابی و فروش

-

تامین مالی و سرمایه پذیری ،حقوقی ،گمرک و
واردات

101

ارائه مشاورههای کاربردی

101

ارائه مشاورههای توسعه فنی محصول

101

نشستهای پرسش و پاسخ

-

مالیاتی

-

مدیریت و ساختار سازمانی

-

منابع انسانی و آسیبشناسی

-

بیمه تامین اجتماعی ،تحقیقات بازار

-

استقرار در مراکز رشد و پارکها

-

مشاوره استقرار در فضاهای صنعتی و نیمهصنعتی

حداکثر  9جلسه
مشاوره در هرماه
برای هر حوزه
بهصورت رایگان

استان تهران
-

مشاوره ورود به بورس و فرابورس

-

مشاوره قیمتگذاری محصول

-

طراحی صنعتی و بستهبندی محصوالت

شرکت به سامانه
 Bizservices.irمراجعه نموده و
درخواست خود را ثبت نمایند.

مشااوره توساعه فنی محصاول در حال حاضر در حوزه
فناوری اطالعات و ارتباطات و در سرفصلهای:
نارم افزارهااای سااااازمااانی ،نرم افزارهااای خاادمااات،

حداکثر  9جلسه

نرمافزارهای بانکی ،کسبوکارهای آنالین ،پلتفرمهای

مشاوره در هرماه

توزیع محتوا ،ساامانههای هوشمند ،خط و زبان فارسی،

بهصورت رایگان

رایاانش ابری ،ساااکوهای نرمافزاری ،امنیت ،بازیهای
رایانهای و شبیهسازها
درزمینه قوانین و مسائل پایهای کسبوکار نظیر بیمه

نشستهای پرسش و

تأمین اجتماعی ،قانون کار ،مالیات ،گمرک،

پاسخ بهصورت

نقلوانتقال ارزی و ...با حضور مسئولین سازمانهای

رایگان برگزار

مربوطه یا مشاوران معتبر برگزار میگردد.

خواهد شد.
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 111برنامه حمایتی از شرکتهاي دانشبنيان و نحوه استفاده از آنها
قانون

عنوان

101

شرح مختصر حمایت
معاونت علمی و فناوری (کانون پتنت) ضمن ارائه

ثبت پتنت و طرح

حمایت از ثبت پتنت ،عالمت تجاری و

مشاوره درباره ثبت پتنت ،عالمت تجاری و طرح

صنعتی  %21هزینهها

طرح صنعتی

صنعتی ،و بهرهگیری از وکال و کارگزاران معتبر،

و عالمت تجاری

بخشی از هزینههای ثبت آن را نیز پرداخت میکند.

 %11هزینهها

بخشی از هزینه تهیه گزارش تحقیقات بازار (داخل)
101

تحقیقات بازار

برای محصوالت دانشبنیان ،بهصورت کمک
بالعوض پرداخت میشود.
بخشی از هزینه طراحی صنعتی و بستهبندی محصوالت

 101طراحی صنعتی و بستهبندی محصوالت

برای محصوالت دانشبنیان ،بهصورت کمک
بالعوض پرداخت میشود.

101

حمایتهای بیمهای

صدور بیمه بازرگانی توسط شرکت بیمه ایران

 ICANدر دو زمینه شامل ارائه خدمات ساخت و تولید

100

ارائه خدمات ویژه مرکز صنعتی سازی
نانو فناوری کاربردی()ICAN

با استفاده از تجهیزات مستقر در این مرکز ،و نیز
همکاری فناورانه در قالب پایاننامه و فرصت صنعتی
باقابلیت ارائه موضوع از جانب شرکت یا ،ICAN
آماده همکاری با شرکتهای دانشبنیان است.

حمایت از توسعه بازار تجهیزات و
110

روش استفاده از حمایت

ماشینآالت صنعتی پیشرفته ساخت
داخل

 %71هزینهها تا سقف
 111میلیون ریال

 Bizservices.irمراجعه نموده و
درخواست خود را ثبت نمایند.

 %71هزینهها تا سقف
 111میلیون ریال
 %71هزینهها تا سقف
 111میلیون ریال
 11الی  51درصد
تخفیف برای
شرکتهای
دانشبنیان بر اساس
نوع شرکت و حجم

شرکتها برای ثبت درخواست به
 Bizservices.irو برای اطالعات
بیشتر به  Icannano.irمراجعه نمایند.

خدمات دریافتی

معاونت علمی و فناوری باهدف حمایت از تولید

تسهیالت تا سقف 71

ماشینآالت پیشرفتهای که بهطور مستقیم در تولید

درصد قیمت

محصوالت نقش داشته و بیش از  71درصد آن در

ماشینآالت با

داخل کشور ساخته شود ،تسهیالت (در قالب فروش بازپرداخت  91ماهه و
اقساطی ،اجاره بهشرط تملیک ،و جعاله ساخت

با نرخ  14تا 10

ماشینآالت یا استصناع) ارائه میدهد.

درصد سالیانه
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شرکت به سامانه

ثبتنام سازنده و خریدار ماشینآالت در
سامانه Hitechmachine.ir

مصوبات
ش
ت
خ
ي
كارگروه ارزيابی و ص صالحيت
ن
بن
ش کرتاه وموسسات دا ش یان و
نظارت رب اجرا

آیين نامه ارزیابی و تشخيص شرکتها و موسسات دانشبنيان

باسمهتعالی
آئیننامه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانشبنیان
(مصوبه کارگروه مورخ )24/11 /19
فصل :7مقدمه و تعاریف
مقدمه:

بر اساس ماده ( )5آئیننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و
اختراعات ،مصوب هیئت محترم وزیران به شماره /111419ت14115ها مورخ  ،21/0/91آئیننامه حاضر برای
ارزیابی شرکتها و موسسات دانشبنیان به تصویب «کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات
دانشبنیان و نظارت بر اجرا» رسید.
تعاریف:

 .1قانون :قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات
 .9شرکت :شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی که تمامی مراحل قانونی ثبت شرکتها را در داخل کشور
به اتمام رسانده باشد.
 .5کارگروه :کارگروه «ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا»
موضوع ماده ( )5آئیننامه اجرایی «قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی
نوآوریها و اختراعات»
 .1شرکت دانشبنیان :شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که بهمنظور همافزایی علم و ثروت،
توسعه اقتصاد دانشمحور ،تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری)
و تجاریسازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کاالها و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر
و با ارزشافزوده فراوان و بر اساس معیارهای موردنظر این آئیننامه ،به تأیید کارگروه میرسد.
شرکتهای دولتی ،موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مطابق پیوست ( )5و نیز شرکتها و موسساتی
که بیش از پنجاه ( )11درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی
غیردولتی باشد ،مشمول حمایتهای این قانون نیستند.
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 .1سامانه :درگاه الکترونیکی متمرکزی است که اطالعات شرکتهای متقاضی ،جهت بررسی در آن وارد
میشود.
 .4کارگزاران :به آن دسته از نهادها ،سازمانها و شرکتها اطالق میشود که بهمنظور ارزیابی شرکتها و
موسسات دانشبنیان توسط دبیرخانه کارگروه ،انتخاب میشوند.
 .7نمونه آزمایشگاهی :نمونه اولیهای از محصول است که در محیط آزمایشگاهی کارکردهای اصلی
محصول نهایی را داشته باشد و شرکت تالش میکند با انجام آزمایشها و طراحیهای بیشتر ،اشکاالت
آن را برطرف کند ،اگرچه ممکن است هنوز محصول نهایی ساخته نشده باشد.
 .0فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان سطح  :7فهرستی که بهعنوان محصوالت در حوزه فناوریهای
برتر و با ارزشافزوده باال و پیچیدگی فنی باال ،به تصویب کارگروه میرسد.
 .2فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان سطح  :2فهرستی که بهعنوان محصوالت در حوزه فناوریهای
برتر و با ارزشافزوده باال ،و با پیچیدگی فنی کمتر نسبت به «فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان سطح
 ،»1به تصویب کارگروه میرسد .محصوالت موجود در این فهرست ،مشمول استفاده از معافیت مالیاتی
نخواهند بود.
 .11درآمد عملیاتی :درآمد ناشی از فروش کاالها یا خدمات شرکتها که در ردیفهای «فروش خالص»،
«درآمد ناخالص پیمانکاری /ارایه خدمات» و «سایر درآمدهای عملیاتی» در صورت سود و زیان اظهارنامه
مالیاتی شرکتها ،درج میشود.
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فصل : 2معیارهای ارزیابی «شرکتها» و «کاالها و خدمات» دانشبنیان

کاالها و خدمات ارایه شده از سوی شرکت متقاضی باید همه معیارهای مندرج در ماده ( )1را داشته باشد.
همچنین شرکتهای متقاضی نیز باید معیارهای یکی از مواد ( )5تا ( )4را احراز نمایند.
ماده  -7معیارهای کاالها و خدمات دانشبنیان مورد تایید

 -7-7سطح فناوری :کاالها و خدمات باید در حوزه فناوریهای باال یا متوسط به باال باشند به این معنا که دانش
فنی طراحی و ساخت نمونهی آزمایشگاهی یا دانش فنی فرآیند تولید محصول به دلیل پیچیدگی فنی:
 -1بهسختی قابل کپیبرداری بوده و کسب آن از موانع اصلی ورود شرکتهای دیگر به بازار باشد.
 -9نیازمند تحقیق و توسعه قابلتوجه ،توسط تیم فنی خبره برای کسب آن باشد.
 -5منجر به ایجاد خواص یا کارکردهای پیچیدهای در محصول ،شده باشد.
تبصره  -7با توجه به میزان پیچیدگی دانش فنی ،کاال یا خدمت حائز معیارهای بند  ،1-1مندرج در فهرست کاالها
و خدمات دانشبنیان سطح  1یا سطح  ،9در نظر گرفته میشوند.
تبصره  -2خدمات زیر ،بهعنوان خدمات دارای معیار بند  ،1-1پذیرفته میشود:
الف -خدمات فنی درزمینه «دانش فنی و طراحی» بر روی «کاال یا خدمت حائز معیارهای بند »1-1
ب -خدمات جانبی «نصب ،تعمیر و نگهداری تخصصی» مرتبط با «کاال یا خدمت حائز معیارهای ماده  1و
ساختهشده توسط شرکت متقاضی»
ج -خدمات ارایه شده با استفاده از «تجهیزات یا فرآیندهای در سطح «فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان سطح
 ،»1حائز معیارهای ماده  1و ساختهشده توسط شرکت متقاضی»
 -2-7مرحله تولید :کاالهای ارایه شده ،باید در حال تولید بوده یا حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی (باقابلیت
بررسی فنی) ساختهشده باشند ،همچنین خدمات ،باید دارای اسناد فروش باشند.
 -3-7طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه :شرکت باید طراحی اساسی و قابلتوجهی مبتنی بر فعالیتهای تحقیق
و توسعه مطابق با پیوست ( ،)1حداقل در یکی از موارد زیر انجام داده باشد:
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الف -طراحی زیرسیستم اصلی 1کاال و خدمت
ب -طراحی یکپارچهسازی کاال و خدمت
ج -طراحی فرآیند (یا تجهیزات) تولید کاال و خدمت ،مشروط به پیچیده بودن این فرآیند (یا تجهیزات) تولید
ماده  -2معیارهای شرکتهای دانشبنیان

شرکتهای دانشبنیان موضوع این آئیننامه شامل چهار دسته زیر بوده و بر اساس دارا بودن معیارهای مواد ( )5تا
( ،)4مورد تایید قرار میگیرند؛
الف -نوپا نوع 1
ب -نوپا نوع 9
ج -تولیدی نوع 1
د -تولیدی نوع ( 9صنعتی)

9

ماده  -3شرکتهای دانشبنیان «نوپا نوع »7

شرکتهای نوپا که دارای اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته خود نیستند یا دارای درآمد عملیاتی در اظهارنامه
مالیاتی سال مالی گذشته خود نیستند ،درصورتیکه «کاالها یا خدمات یا فرآیند تولید یا تجهیزات تولید» مندرج
در «فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان سطح  »1را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن همه
معیارهای ماده ( ،)1ساخته و ارایه نمایند ،بهصورت شرکت «نوپا نوع  »1تایید میشوند.
ماده  -4شرکتهای دانشبنیان «نوپا نوع »2

شرکتهای نوپا که دارای اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته خود نیستند یا دارای درآمد عملیاتی در اظهارنامه
مالیاتی سال مالی گذشته خود نیستند ،درصورتیکه «کاالها یا خدمات یا فرآیند تولید یا تجهیزات تولید» مندرج
در «فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان سطح  »9را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن همه
معیارهای ماده ( ،)1ساخته و ارایه نمایند ،بهصورت شرکت «نوپا نوع  »9تایید میشوند.

 1زیرسیستم اصلی ،بخشهایی از محصول است که عالوه دارا بودن شرط سطح فناوری (بند  1-1ماده  ،)1حداقل ( )51درصد از قیمت فروش
محصول ،ناشی از آن بخشها باشد.
 2شرکتهای دانشبنیان تولیدی نوع  ،9در ویرایش قبلی این آئیننامه ،تحت عنوان صنعتی دارای فعالیت دانشبنیان ،تایید میشدند.
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ماده  -5شرکتهای دانشبنیان «تولیدی نوع »7

حداقل ( )11درصد از درآمد عملیاتی یک سال مالی گذشته شرکت (که در اظهارنامه مالیاتی شرکت اظهار شده
است) ،ناشی از فروش کاالها یا خدمات دانشبنیان مندرج در «فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان سطح  »1و
حائز همه معیارهای ماده ( ،)1باشد.
ماده  -6شرکتهای دانشبنیان «تولیدی نوع ( »2صنعتی)

با توجه به اهمیت رسوخ فناوریهای برتر در شرکتهای صنعتی ،شرکتهای متقاضی که در اظهارنامه سال مالی
گذشته خود دارای درآمد عملیاتی هستند ،در صورت فعالیت در حوزههای فناوری برتر ،با دارا بودن یکی از
شرایط بندهای  1-4یا  ،9-4بهصورت شرکت «تولیدی نوع  »9تایید میشوند:
 -7-6شرکت« ،کاالها یا خدمات یا فرآیند تولید یا تجهیزات تولید» مندرج در فهرست کاالها و خدمات
دانشبنیان سطح  1یا سطح  9را حداقل در حد نمونه آزمایشگاهی و مشروط به دارا بودن همه معیارهای ماده (،)1
ساخته و ارایه نماید.
 -2-6شرکت مجری حداقل یک پروژه «مهندسی ،پیمانکاری و ساخت» ( )EPCباشد ،مشروط به اینکه حداقل
( )11درصد از قیمت قراردادهای پروژه ناشی از بخشهای حائز همه معیارهای ماده ( )1باشد.
ماده  -1شرکتهای دانشبنیان «تولیدی نوع ( »9صنعتی) و «نوپا نوع  ،»9مشمول استفاده از معافیت مالیاتی
نمیباشند.
ماده  -8ضوابط اجرایی

 -7-8شرکتهای ارایه دهنده خدمات تجاریسازی ،درصورتیکه حداقل ( )11درصد از درآمد عملیاتی یک
سال مالی گذشته خود (مندرج در اظهارنامه مالیاتی) را از محل ارایه خدمات حائز معیارهای ماده ( )1و مندرج در
«فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان سطح  »9کسب کرده باشند ،بهصورت «تولیدی نوع  »9تایید میشوند.
 -2-8شرکتهای ارایه دهنده خدمات شتاب دهی کسبوکار مطابق با فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان،
بدون نیاز به اسناد فروش میتوانند بهصورت شرکت «نوپا نوع  »9یا «تولیدی نوع  »9تایید شوند.
 -3-8تاییدیه دانشبنیان شرکتها برای استفاده از مزایای قانون ،به مدت ( )9سال بوده و تمدید این زمان ،منوط
به ارزیابی و تایید مجدد شرکت ،است.
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تبصره -تاییدیه دانشبنیان شرکتهایی که قبال تأییدشدهاند ،تا زمان مشخص شدن نتیجه ارزیابی مجدد تمدیدشده
و همچنان میتوانند از مزایای قانون استفاده کنند.
 -4-8دبیرخانه کارگروه میتواند شرکتهای تأییدشده را بر مبنای معیارهای این آئیننامه و سایر مصوبات
کارگروه ،بهصورت دورهای در کمتر از زمان ( )9سال ،مورد ارزیابی قرار داده و بعد از مشخص شدن نتیجه
ارزیابی ،اقدامات الزم برای عدم تایید یا تغییر نوع تایید شرکتها را به عمل آورد.
 -5-8در صورت عدول شرکت از معیارهای مندرج در این آئیننامه در هر زمان ،آن شرکت امکان استفاده از
تسهیالت موردنظر قانون را از دست خواهد داد و دبیرخانه کارگروه میتواند اقدامات الزم را برای عدم تایید یا
تغییر نوع تایید شرکتهایی که دارای معیارهای این آئیننامه نباشند ،به عمل آورد.
 -6-8پرونده شرکتهایی که در عمل به تعهدات خود دارای سابقه سوء هستند (درزمینه تسهیالت ،حمایتها،
مالیات ،بیمه و  ،)...طبق دستورالعمل پیوست ( )9بررسی خواهد شد.
 -1-8حمایتهای موردنظر قانون ،صرفا برای توسعه و تولید کاالها و خدمات دانشبنیان حائز همه معیارهای ماده
( )1خواهد بود.
 -8-8شرکتهای تأییدشده ،جهت استفاده از هر یک از حمایتها و تسهیالت مدنظر قانون ،باید معیارهای خاص
موردنظر برای آن نوع حمایتها و تسهیالت را نیز احراز نمایند.
 -3-8حمایتهایی که به هر دسته از شرکتها تعلق میگیرد ،از سوی کارگروه یا سایر مراجع ذیصالح تعیین
میشود.
 -71-8در صورت هرگونه تخلف شرکت در استفاده از حمایتهای قانون برای مقاصد دیگر ،ضمن محرومیت
از استفاده مجدد از این حمایتها ،مشمول مجازات موضوع ماده ( )11قانون نیز میباشد.
 -77-8پس از ورود اطالعات توسط شرکتهای متقاضی در سامانه ،دبیرخانه کارگروه آنها را برای کارگزاران
مربوطه ارسال میکند .نتایج بررسی کارگزاران ،توسط دبیرخانه کارگروه برای تصمیمگیری نهایی به کارگروه
ارجاع میشود.
 -72-8شرکتهای متقاضی موظف به ارایه تعهدنامه دارا بودن نظامنامه مالی ،مصوب در هیات مدیره یا مجمع
عمومی شرکت یا موسسه ،میباشند.
 -73-8صورتهای مالی شرکتهای متقاضی ،حسب مورد (بر مبنای مصوبه دبیرخانه کارگروه) باید به تأیید
حسابرسان رسمی (موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) برسد.
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 -74-8پرونده شرکتهایی که برخی از معیارهای این آئیننامه را احراز نمیکنند در موارد خاص به پیشنهاد
اعضای کارگروه یا دبیرخانه کارگروه ،در کارگروه موردبررسی قرار میگیرد.
 -75-8دبیرخانه کارگروه میتواند بر اساس بند  1-1ماده (« ،)1فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان سطح  »1و
«فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان سطح  »9را اصالح و بهروزرسانی نماید.
 -76-8شرکتهای متقاضی که نسبت به نتیجه ارزیابی کارگزار ،اعتراض دارند ،الزم است درخواست خود را به
همراه دالیل و مستندات الزم را بهمنظور بررسی ،به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.
این آئیننامه در ( )0ماده و ( )5تبصره در جلسه مورخ  24/11/19کارگروه به تصویب رسید و جایگزین آئیننامه
ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانشبنیان در مصوبات کارگروه مورخ ،21/11/95مورخ ،21/19/99
مورخ  ،25/11/14مورخ  ،29/19/17مورخ  21/19/91و «شیوهنامه معیارهای کاالها/خدمات دانشبنیان برای
بررسی کاالها/خدمات در کارگزاران ارزیابی شرکتهای دانشبنیان» مصوبه کارگروه مورخ  25/5/51و سایر
مصوبات مغایر با این آئیننامه در کارگروه ،میشود.
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پیوست ( :)7معیارهای طراحی مبتنی بر فعالیتهای تحقیق و توسعه

بهمنظور احراز شرط بند  5-1ماده (( )1طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه) ،شرکت باید طراحی اساسی و
قابلتوجهی ،5حداقل در یکی از موارد زیر انجام داده باشد:
الف-زیرسیستم اصلی 1کاال و خدمت
ب -یکپارچهسازی کاال و خدمت (فعالیتهای صرفا مونتاژ ،مشمول این بند نیست)
ج -فرآیند (یا تجهیزات) تولید کاال و خدمت ،مشروط به پیچیده بودن این فرآیند (یا تجهیزات) تولید
بندهای «الف»« ،ب» و «ج» ،باید بر اساس یک یا ترکیبی از روشهای زیر ،انجام شده باشد:
 -1طراحی داخلی :طراحی صورت گرفته ،مبتنی بر ایده و فعالیتهای تحقیق و توسعه شرکت ،انجام شده باشد.
 -9مهندسی معکوس :طراحی صورت گرفته ،مبتنی بر فعالیتهای تحقیق و توسعه بر روی مهندسی معکوس
محصولی که قبال توسط افراد یا شرکتهای دیگر تولید شده است ،انجام شده باشد.
 -5انتقال فناوری به همراه ایجاد تغییرات اساسی :شرکت ابتدا دانش فنی را از طریق انتقال فناوری از مجموعههای
بیرون از شرکت (از طریق خرید لیسانس ،کلید در دست ،خرید تجهیزات ،دریافت آموزش از شرکتهای دارنده
دانش فنی و )...وارد کرده است ،و در ادامه با انجام تحقیق و توسعه و طراحی ،موفق به ایجاد تغییرات اساسی در
محصول یا فرآیند (تجهیزات) پیچیده تولید ،شده است.
در تمامی موارد  1تا  ،5الزم است شرکت به دانش فنی و منطق طراحی ( ،)know-whyدستیافته و مسلط باشد.
تبصره  -7درصورتیکه طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه ،توسط افراد اصلی شرکت قبال در مجموعه دیگری
(ازجمله دانشگاهها ،مراکز پژوهشی و سایر شرکتها) یا توسط تیم مشاوران فنی فعلی شرکت ،انجام شده باشد و
شرکت نیز بر دانش فنی و منطق طراحی ( )know-whyمسلط باشد ،بند  5-1مورد تایید خواهد بود.
تبصره  -2بهمنظور حمایت از همکاریهای فناورانه ،درصورتیکه شرکت دانش فنی محصول را از طریق انتقال
فناوری از مجموعههای داخل کشور وارد کرده ولی تغییرات اساسی در محصول یا فرآیند (تجهیزات) تولید آن

3در مورد کاالها یا خدماتی که دارای شرط سطح فناوری در بند  1-1ماده ( )1هستند ،طراحی انجام شده باید دارای پیچیدگی فنی باشد .همچنین
در مورد تجهیزات بزرگ ،ترکیبی از موارد الف ،ب و ج نیز مورد قبول است.
 1زیرسیستم اصلی ،بخشهایی از محصول است که عالوه دارا بودن شرط سطح فناوری (بند  1-1ماده  ،)1حداقل ( )51درصد از قیمت فروش
محصول ،ناشی از آن بخشها باشد.
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نداده است ،در صورت تسلط شرکت بر دانش فنی و منطق طراحی ( )know-whyو دارا بودن سایر شرایط آئین-
نامه ،محصول میتواند بهصورت کاال و خدمات مندرج در «فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان سطح  ،»9مورد
تایید قرار گیرد.

پیوست ( :)2دستورالعمل بررسی سوءسابقه شرکتها

ماده -7شرکتهایی که سوءسابقه و تخلفات مکرر در عمل به تعهدات خود داشتهاند (درزمینه تسهیالت،
حمایتها ،مالیات ،بیمه و  ،)...از شمول بررسی در قالب این آئیننامه خارج میباشند و اعضای کارگروه،
مشخصات شرکتهایی را که در تعامل با آنها از انجام تکالیف قانونی و تعهدات خودداری کردهاند ،در اختیار
کارگروه قرار میدهند.
تبصره :صندوق نوآوری و شکوفایی از طریق اخذ اطالعات از سایر نهادهای مالی ،سابقه مالی شرکتهای دارای
سوءسابقه را استخراج و در اختیار کارگروه قرار میدهد.
ماده  -2در صورت تشخیص کارگروه ،دبیرخانه کارگروه میتواند از سایر مراجع ذیربط نیز استعالمهای الزم
را دریافت دارد .دبیرخانه کارگروه میتواند برای این منظور از کارگزار یا کارگزاران معتمد و صاحب صالحیت
استفاده نماید.
ماده  -3در صورت اعتراض شرکتها ،دبیرخانه کارگروه بررسی و تصمیمگیری نهایی را انجام خواهد داد.
ماده  -4تاییدیه شرکتهای دانشبنیان که تخلفات مکرر در عمل به تعهدات خود داشته باشند (تسهیالت مالی و
حمایتها) ،لغو میشود.
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پیوست ( :)3شیوه ارزیابی مالکیت شرکتها و موسسات متقاضی

ماده  -7شرکتهای دولتی ،و نیز موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در فهرست این پیوست ،همچنین
شرکتها و موسساتی که بیش از ( )11درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی ،و نیز موسسات و
نهادهای عمومی غیردولتی در فهرست این پیوست باشند ،مشمول حمایتهای این قانون نیستند.
تبصره -با عنایت به رویکرد کلی قانون مبنی بر حمایت از شرکتهای خصوصی و تعاونی و با توجه به مفاد ماده
( )5قانون اصالح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ( )11قانون اساسی (مصوب سال )1525؛ شرکتها
و موسساتی که حداقل ( )11درصد مالکیت مستقیم و غیرمستقیم سهام و کرسی مدیریتی (سهم در هیات مدیره)
آنها متعلق است به اشخاص حقوقی که مدیر آنها بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی مجموعههای حاکمیتی
و دولتی تعیین شود ،در صورت احراز همه معیارهای آئیننامه ،معافیت مالیاتی تعلق نخواهد گرفت و بهصورت
شرکتهای «تولیدی نوع (»9صنعتی) یا «نوپا نوع  »9تایید میشوند.
بر اساس قوانین موجود ،فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به شرح زیر میباشد:
 –1شهرداریها و شرکتهای تابعه آنان مادام که بیش از  11درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداریها باشد
 -9بنیاد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی  -5هاللاحمر  -1کمیته امداد امام  -1بنیاد شهید انقالب اسالمی-4
بنیاد مسکن انقالب اسالمی  -7کمیته ملی المپیک ایران  -0بنیاد  11خرداد  -2سازمان تبلیغات اسالمی -11
سازمان تأمین اجتماعی  –11فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسالمی ایران  -19مؤسسههای جهاد نصر،
جهاد استقالل و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی  -15شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی -11کتابخانه حضرت
آیتاهلل مرعشی نجفی (قم)  -11هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران  -14جهاد دانشگاهی  -17بنیاد
امور بیماریهای خاص  -10سازمان دانشآموزی  -12صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر  -91صندوق
تأمین خسارتهای بدنی  -91صندوق نوآوری و شکوفایی  -99صندوق کارآفرینی امید.
قوانین مرتبط با تعیین نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی عبارتاند از :قانون فهرست نهادها و
مؤسسات عمومی غیردولتی؛ قانون الحاق بندهای ( )11و ( )19به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی
غیردولتی؛ قانون الحاق دو بند به قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب 75/11/12؛ قانون
الحاق جهاد دانشگاهی به فهرست قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی؛ قانون الحاق بنیاد امور
بیماریهای خاص به فهرست قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1575؛ قانون هیات امنای
ارزی در معالجه بیماران مصوب 1507؛ قانون الحاق سازمان دانشآموزی جمهوری اسالمی ایران به فهرست قانون
فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1575؛ قانون الحاق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر
به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی؛ مادهواحده قانون بودجه سال  ،21قانون بودجه سال  1529کل
کشور و قانون بودجه سال  1524کل کشور
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شيوه نامه انتخاب و فعاليت شرکتهاي ارزیاب

باسمهتعالی
شیوهنامه انتخاب و فعالیت کارگزاران
بهمنظور انجام فرآیند ارزیابی شرکتها و موسسات دانشبنیان
ماده  )7تعاریف
قانون :قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات مصوب 1502
مجلس شورای اسالمی.
سامانه :سامانه الکترونیکی متمرکز «ارزیابی شرکتها و موسسات دانشبنیان»
شرکت متقاضی :شرکت یا موسسهای که ضمن ثبتنام و تکمیل اطالعات و اسناد موردنیاز در سامانه ،متقاضی
استفاده از تسهیالت موردنظر قانون میباشند.
کارگروه :کارگروه «ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا» موضوع
ماده ( )5آییننامه اجرایی «قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و
اختراعات».
کارگزار :آن دسته از نهادها ،شرکتها و یا موسساتی که وظیفه ارزیابی تخصصی شرکتهای متقاضی بهرهمندی
از تسهیالت قانون را بر عهده دارند و بر اساس این شیوهنامه توسط دبیرخانه کارگروه انتخاب میشوند.
سرارزیاب :کارشناس ارزیابی مستقر در کارگزار که مسئولیت اصلی ارزیابی شرکتهای متقاضی و ارائه و دفاع
از نتایج ارزیابی را بر عهده دارد.
ماده  )2شرایط کارگزاران
کارگزاران باید شرایط زیر را داشته باشند:
 )1سابقه ارزیابی شرکتها (فعالیت در زمینه فرایندهای ارزیابی شرکتها ،رتبهبندی و  )...را داشته باشند.
 )9در فرآیند ارزیابی شرکتهای متقاضی ارجاع شده ذینفع نباشند.
 )5دارای حسن سابقه ،امانتداری و صالحیتهای الزم برای دسترسی به اطالعات شرکتهای متقاضی
باشد.
 )1کارگزار باید توان کارشناسی و منابع انسانی الزم برای ارزیابی فنی ،حسابداری و سازمانی شرکتهای
متقاضی ارجاع شده را داشته باشند و تیمهای ارزیابی را مطابق ماده ( )5این شیوهنامه شکل دهد.
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ماده  )3شرایط و وظایف تیم ارزیابی
تیمهای ارزیابی مورد استفاده متشکل از سه نقش سرارزیاب ،کارشناس حسابداری و کارشناس فنی با شرایط زیر
هستند:
 -1-5یک نفر بهعنوان سرارزیاب ،مستقر در کارگزار ،با شرایط زیر:
 )1دارا بودن تحصیالت حداقل کارشناسی و شرط سنی بین  91تا  11سال در هنگام پذیرش
 )9آشنایی کامل با آییننامه تشخیص و سایر دستورالعملهای مصوب کارگروه و دبیرخانه کارگروه
 )5آشنایی با مفاهیم مربوط به مدیریت فناوری و ارزیابی فنی ،حسابداری ،سازمانی شرکتها و دارا بودن
توانمندیهای مربوطه
 )1دارای سابقه کار به یکی از دو شکل( :الف) حداقل دو سال سابقه کار در زمینه ارزیابیهای مرتبط
شرکتها یا (ب) حداقل یک سال سابقه کار در زمینه ارزیابیهای مرتبط شرکتها و حداقل یک سال
اشتغال در بخشهای اصلی یا فنی شرکتهایی که ماموریت مرتبط با حوزههای تولید و فنی-مهندسی
دارند.
 )1پذیرش در مصاحبه و آزمونهای مربوطه که از سوی دبیرخانه کارگروه برگزار میشود.
 )4احراز شرایط اخالقی و امانتداری
تبصره  -7دبیرخانه میتواند بر مبنای شروطی نظیر مدرک تحصیلی و سابقه کار ،شرایط سرارزیاب را تعدیل نماید.

 -9-5یک نفر کارشناس حسابداری ثابت ،در تعامل با کارگزار و با شرایط زیر:
 )1با تحصیالت حداقل کارشناسی مرتبط یا آشنایی با صورتهای مالی ،تحلیل اظهارنامه مالیاتی و
حسابداری صنعتی
 )9دارای سابقه حداقل ( )9سال کار ارزیابی مالی و حسابداری شرکتها
 -5-5یک یا چند نفر کارشناس فنی با شرایط زیر:
 )1با تحصیالت حداقل کارشناسی مرتبط با محصوالت شرکت متقاضی
 )9دارای حداقل ( )1سال سابقه علمی یا اجرایی در حوزه محصوالت شرکت متقاضی که حداقل دو سال
آن ،سابقهی اجرایی باشد.
ماده  -)4وظایف سرارزیاب
سرارزیاب بهعنوان مسئول اصلی ارزیابی ،وظایف زیر را بر عهده دارد:
 )1فراگیری آموزشهای دبیرخانه کارگروه در رابطه با آخرین تغییرات آییننامه ،نحوه تکمیل فرمهای
مربوط به ارزیابی و موارد مشابه و تبیین آن به کارشناسان حسابداری و فنی
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 )9حضور در بازدید از شرکت متقاضی و جلسات ارزیابی و اخذ اطالعات و نظر خبرگی کارشناسان
حسابداری و فنی و درج آن در پرونده ارزیابی شرکت متقاضی
 )5ارایه و پاسخگویی درزمینه پرونده ارزیابی شرکت متقاضی به دبیرخانه کارگروه و کمیتههای آن
 )1رابط کارشناسی میان دبیرخانه کارگروه و شرکت متقاضی
تبصره  -7کارگزار مجاز نیست در سرمایه و منافع شرکتهای متقاضی ،شریک و سهیم باشد .همچنین هرگونه
همکاری یا ارائه مشاوره به شرکت متقاضی ارجاع شده ،باید پیش از ارزیابی به اطالع دبیرخانه کارگروه برسد.
تبصره  -2سرارزیاب ،کارشناس حسابداری و کارشناس فنی ،صرفاً پس از تأیید دبیرخانه میتوانند آغاز به کار
کنند.
تبصره  -3پذیرفتن دو نقش از سه نقش فوق در تیم ارزیابی توسط یک فرد واحد در تیم ارزیابی بالمانع است.
ماده  )5الزامات فرآیند ارزیابی:
کارگزاران باید الزامات ذیل را در فرآیند ارزیابی خود لحاظ نمایند:
 )1بازدید از شرکتهای متقاضی ،بررسی اسناد مالی و حسابداری و ارزیابی اولیه صالحیت آنها
 )9استعالم از مراجع تخصصی مرتبط جهت ارزیابی شرکتهای متقاضی در صورت لزوم
 )5حفظ محرمانگی و امانتداری اطالعات شرکتهای متقاضی
 )1حفظ نام کاربری اختصاص دادهشده به کارگزاران و عدم واگذاری آن به غیر
 )1بهکارگیری نیروهای انسانی امین ،مرتبط و دارای سابقه اجرایی در ارزیابی و تعامل با شرکتها
 )4عدم اعالم نتایج ارزیابی به شرکتهای متقاضی
 )7اعالم سریع و محرمانه نتایج ارزیابی به دبیرخانه کارگروه
 )0سایر موارد مرتبط با امور بررسی شرکتهای متقاضی که از سوی دبیرخانه کارگروه ابالغ میشود.
 )2دبیرخانه جهت انعقاد قرارداد ،تعهدنامه الزم را اخذ میکند .کارگزار موظف است مفاد این تعهدنامه
را اجرا کند.
تبصره  :7درصورتیکه کارگزار امکان ارزیابی تخصصی شرکتهای متقاضی ارجاعی را نداشته باشد ،موظف
است طی 5روز کاری ،مراتب را به دبیرخانه کارگروه اعالم میکند.
ماده  )6انتخاب کارگزار
اعضای کارگروه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان و یا پارکهای علم و فناوری و سایر دستگاههای متولی توسعه
شرکتهای دانشبنیان ،میتوانند رزومه متقاضیان همکاری در فرایند ارزیابی دانشبنیان را به دبیرخانه کارگروه
پیشنهاد دهند .همچنین شرکتها و موسسات متقاضی ،راسا میتوانند رزومه خود را به دبیرخانه کارگروه پیشنهاد
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دهند .انتخاب ،تمدید و لغو همکاری با کارگزاران ،بر مبنای شرایط مواد ( )9و ( )5این شیوهنامه و با تصویب
دبیرخانه انجام میشود و قرارداد همکاری بین دبیرخانه کارگروه و کارگزار منعقد خواهد شد.
ماده  )1گردش کار ارزیابی شرکتهای متقاضی
شرکتهای متقاضی که از سوی دبیرخانه کارگروه به کارگزاران معرفی میشوند ،توسط کارگزاران از طریق
بازدید و بررسی اسناد و مدارک مالی و حسابداری و ،...بر اساس شاخصهای موردنظر «آییننامه ارزیابی و
تشخیص شرکتها و موسسات دانشبنیان» مصوب کارگروه ،بررسیشده و نتایج آن در اختیار دبیرخانه کارگروه
قرار میگیرد.
ماده  )8نحوه محاسبه هزینههای ارزیابی
هزینه ارزیابی شرکتهای متقاضی ،بر اساس معیارهای ذیل بهصورت سالیانه از طرف دبیرخانه کارگروه تعیین و
در اختیار کارگزار قرار میگیرد:
 )1اندازه شرکت متقاضی (بر اساس شاخصهایی نظیر تعداد کارکنان ،حجم و تعداد اسناد مالی و )...
 )9مکان شرکت متقاضی (داخل یا خارج شهر ،میزان فاصله و مسافت بازدیدها و )...
 )5عملکرد کلی کارگزار در فرایندهای ارزیابی (نظم ،دقت ،سرعت عمل و )...
 )1پیچیدگی فرآیند ارزیابی شرکت متقاضی
ماده  )3نظارت بر عملکرد کارگزاران
دبیرخانه کارگروه موظف است بر عملکرد کارگزاران بهطور مداوم نظارت نموده و نتایج آن را در اختیار کارگروه
قرار دهد .نظارت بر عملکرد بر مبنای معیارهای مواد ( )9و ( )5این شیوهنامه و سایر معیارهای مرتبط با عملکرد
کارگزاران ،انجام میشود .تداوم ،تعداد و نوع شرکتهای متقاضی قابل ارجاع ،تمدید قرارداد و هزینههای
پرداختی برای ارزیابی ،متناسب با نتیجه این ارزیابیها تنظیم خواهد شد.
تبصره  -7در صورت همکاری مناسب و عمل به مفاد قرارداد و پاسخگویی سریع و منظم به درخواستهای
دبیرخانه کارگروه ،تمدید مدت قرارداد بالمانع است .تمدید قرارداد با کارگزاران ،منوط به کسب حداقل امتیاز
الزم در فرآیند نظارت بر عملکرد ارزیابی است.
ماده  )71حل اختالفات
اختالفات میان دبیرخانه کارگروه و کارگزار در خصوص نحوه همکاری و اجرای قرارداد ،ابتدا از طریق گفتگو
میان طرفین برطرف میشود و درنهایت امور حقوقی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،داور
مرضیالطرفین برای رفع اختالف خواهد بود.
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ماده  )77فسخ قرارداد
درصورتیکه کارگزار برای یک یا چند بار مرتکب تخلف شود ،دبیرخانه کارگروه پس از تایید کارگروه،
میتواند قرارداد را یکطرفه فسخ نماید .در صورت فسخ یا پایان زمان قرارداد ،کارگزار موظف است نتیجه بررسی
نهایی خود را در خصوص شرکتهایی که فرایند تشخیص آنها را آغاز کرده ،به دبیرخانه کارگروه ارائه دهد.
هرگونه تخلف کارگزاران بهگونهای که موجب متضرر شدن و از دست رفتن حقوق شرکتهای متقاضی شود
(نظیر انتشار اطالعات محرمانه شرکتها و  )...منجر به فسخ قرارداد و مستلزم پرداخت جریمه خواهد بود و در
مراجع قانونی و قضایی پیگیری خواهد شد.
این شیوهنامه در  11ماده و  4تبصره در جلسه مورخ  1521/11 /10به تصویب کارگروه رسید و «شیوهنامه انتخاب
و فعالیت شرکتهای ارزیاب بهمنظور انجام فرآیند ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانشبنیان»
مصوب جلسه کارگروه مورخ  1525/2/5و «آییننامه انتخاب و فعالیت کارگزاران بهمنظور انجام فرآیند تشخیص
صالحیت شرکتها و موسسات دانشبنیان» مصوب جلسه کارگروه مورخ  1521/19/91لغو میشود.
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فهرست ارزیابان شرکتهای دانشبنیان و تذکرات الزم
به اطالع عموم شرکتهای متقاضی استفاده از مزایای قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان میرساند،
ارزیابان مجاز که از سوی دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتهای دانشبنیان و نظارت بر
اجرا تا مرداد  27تایید شدند ،به شرح زیر میباشند .برای مشاهده فهرست بهروز شرکتهای ارزیاب به سامانه
 Daneshbonyan.irمراجعه نمایید.
نام کارگزاری

نام مدیرعامل/رییس

نام سرارزیاب (ها)

استان

نام ارزیاب مالی

شماره تماس

سید حمزه حسنی
شرکت راهبر سیستم دانش

جناب آقای مهندس
طباطبایی

تهران

سید علیرضا طباطبایی

سیدعلی سیدمرتضی

محمد صادق صادقی

حامد سمیر کرم

191-44141797

مهدی حسن زاده
توسعه فناوری دیباگران خاورمیانه

جناب آقای مهندس
وفایی

شرکت پیشبران خدمات فناوری

جناب آقای مهندس

یاسان

آزادی

شرکت مدیریت دانشمحور
پروژههای اقتصادی اندیشه پویا
(مدپا)

جناب آقای مهندس ولی
پور

کامران وفایی
بهداد گرانمهر

تهران

علیرضا ستارزاده
محسن آزادی
کامران رستمی

کرمانشاه

زینب پورطهماسبی
محمود ولی پور

تهران

خسرو کامرانی
تهمینه ناصری
سمیه شاه حسینی
طاهره مارالی

سمیه واثقی

191-00512779

105-51151

191-00511510

سعید سلیمی
شرکت ارزیابان فناوری ظهور

جناب آقای

امیرکبیر

مهندس سلیمی

شرکت مشاوران نیک پندار

جناب آقای مهندس

شریف

حقیقی

شرکت کارآفرینی و فناوری

جناب آقای مهندس

ایران (کفا)

سادات حیات شاهی

مصطفی عرب
تهران

191-04115049

یاسر شادان

191-04115012

حامد شیخ ویسی
سید علیرضا میرابوطالبی

محبوبه پورقلمبر
مجید حقیقی

قزوین

سعید میرموسائی

ابوذر امیدی
رضا براری

190-55411111

مهدی صفاری
کیهان فالح

سامان یاری

تهران

محمد کالهی
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سیروس قلی پور
کریم برزگری موالن
سید مسعود سروی

191-44111091
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شرکت نوین فن سنجش آویسا

شرکت بوم رنگ هم آرا

جناب آقای مهندس
منتظری

جناب آقای مهندس
متقیان

شرکت آتیه پردازان ظهور

جناب آقای مهندس

شریف

شفیعی

شرکت درایت ورزان نوین کویر

جناب آقای مهندس

یزد

سروی

تهران

علی برادران گورانی

حسین احمد آبادی

پریسا امینی شریفی

ندا وکیلی

نیما رحیمیان

سعید بخشی

میثم شیخلر
مجتبی شریفی شیفته

تهران

محمدرضا معصومی

شرکت سنجش و دانش آیریک

دانش

موسیالرضا ابوچناری

تهران

شرکت فنی مهندسی اطالع افزار
آویژه

پورمند

صندوق پژوهش و فناوری کریمه
نوین پژوهان دانش راستین
داده پردازان بهینه امید خلیج
فارس
شرکت کیفیت سازان سبز

جناب آقای مهندس
باباخان
جناب آقای مهندس
درخشان
جناب آقای مزارعی
جناب آقای مهندس

191-00520115
191-00520145

191-00154914

سجاد قناعتیان
یزد

امین جلیلی

وحیده زائرالحسینی

151-57941110

امیرمحمد خانی

سید مسعود سروی

151-54991714

احسان حیدری

اصفهان

محمد شریفی
داود شریفیدولتآبادی

سرکار خانم مهندس

191-44124121

علی اکبر احمدی

اعظم دانش
سرکار خانم مهندس

سید وحید عمرانی

191-44191570

محمدمهدی رجا
حامد دهقان پور

فارس

علی دقت
قم
تهران

مصطفی دانش
مریم زمان وزیری

151-55251521

مژده توالیی
وحید جعفریان
لیال زراسوندی

171-51541171

مهدی رضایی

مجید فرمانی پگا

عسکری غالمزاده

مهدی برخوردار

پیمان درخشان

رویا قربانی

191-11117901

حجت صالحی

قاسم قلندری

191-11111101

بوشهر

حسن مزارعی

فاطمه زارعی
مصیب بهبهاننژاد

191-59014511

177-55511559

گلستان

سیده حانیه حسینی

نفیسه حزینی

117-59919912

شرکت پاالیش ساخت

جناب آقای طاهری

مرکزی

محمد صادق جوکار

سمیرا باقری

104-59911112

سنجش دانش صنعت جنوب

جناب آقای توانگری

هرمزگان

عبدالحسین توانگری

سعید دمی زاده

174-55510110

توسعه نانو فناوری آوید

جناب آقای عسکری

تهران

تجارت آرام طلوع شرق مشهد

جناب آقای عابدی

آرتا فناوران سهند آزادمهر

جناب آقای مدنی

ایده پردازان پیشرو مارلیک

حسینی

جناب آقای حمید
علیمحمدی

مجید عسکری

191-99549111

ایمان محمدی

خراسان

رضا رضوانی

رضوی

رضا عابدی

آذربایجان

سید احسان مدنی

شرقی

مهدی خسروی

سمنان

حمید علیمحمدی
11

سمیه تنهایی

111-54492019

میرعلی اکبر حسینی نیا

111-55541141

خلیل راحتی

195-59511925

فهرست ارزیابان شرکتهاي دانشبنيان

راصد توسعه فن آوریهای

جناب آقای ابوذر

پیشرفته

سهرابی

ایده سازان حاتم

جناب آقای مقتدری

اصفهان

توسعه کسبوکار سرآمد الماس

جناب آقای پیمان تاکی

تهران

مهندسان پایش وضعیت امیرکبیر
کاویان صنعت بارثاوا
ارزیابان معتمد فناوری فارِس

جناب آقای امیر رفاهی
اسکویی

تهران

جناب آقای میثم
وحیدی

رضوی

مهرابی

توسعه تجارت مدیران تعالی

جناب آقای روهام

منطقه آزاد انزلی

قلیچی

محمد حسن زاده
امیناله مقتدریاصفهانی

پیمان تاکی
رامین فرزین راد

تهران
خراسان

سرکار خانم مریم

ابوذر سهرابی

اسماعیل میرزایی

محسن صدری
ولی اله پناهی زاده

فاطمه غالمی سیانی

سید روح اهلل فاطمی
مریم مهرابی

گیالن

ریحانه بشیری پور

مریم حسینی تبار

الیاس دوامی

تهران

مجید پور ابراهیمی

معراج مبرانیا

مجید ارژنگی
رضا رستمی
سعید بخشی
اکبر یومی

191-44119102
191-44110499
151-55251910
151-55251912
191-77127022
191-44214211
111-50711225
191-77721445
115-55941114
115-55941117

تذکرات الزم:

 .1شرکتهای متقاضی استفاده از مزایای قانون ،الزم است پیش از اجازه دادن به شرکتها جهت بازدید،
مجاز بودن شرکت و شخص ارزیاب معرفیشده را در صفحه مربوطه در سایت Daneshbonyan.ir
مشاهده نمایند.
 .9بر اساس ارزیابی دبیرخانه کارگروه ،ممکن است برخی افراد و شرکتها به جدول فوق اضافه یا کم
شوند.
 .5با توجه به پویایی سبد کارگزاران ارزیابی دانشبنیان ،دبیرخانه بهطور مستمر فهرست فوق را روزآمد
میکند.
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قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسالمی ایران
(مصوب  7335/72/74مجلس شورای اسالمی)
بند (ت) ماده -53
ت -بهمنظور حمایت از اقتصاد دانشبنیان و تقویت و توسعه صنعت هوایی ،تمامی شرکتهای فعال در این صنعت
در حوزههای طراحی ،ساخت ،سرهم(مونتاژ) و تعمیر و نگهداری انواع وسایل پرنده و متعلقات آنها در طول
اجرای این قانون از قوانین و سیاستهای حمایتی پیشبینیشده و مصوب برای شرکتهای دانشبنیان برخوردار
خواهند بود.
تبصره -صالحیت احراز و برخورداری از این حمایتها بر عهده معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور خواهد
بود.
تبصره بند (ت) ماده ( )15قانون برنامه ششم توسعه در طول اجرای برنامه در بخش مغایرت بر ماده ( )7قانون
حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات حاکم است.
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مصوبه فعاليتهاي معاونت علمی و فناوري رئيس جمهور در برنامههاي توسعه کشور
قانون

قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور
(مصوب  7335/77/71مجلس شورای اسالمی)
ماده -57
بهمنظور تحقق مرجعیت علمی ،افزایش سهم پژوهشی از تولید ناخالص داخلی و مصرف بهینه منابع ،گسترش
حمایت از توسعه اقتصاد دانشبنیان و حمایت از نوآوری و پژوهشهای مسئله محور ،معاونت علمی و فناوری

رئیسجمهور مجاز است اقدامات زیر را انجام دهد:
 -1حمایت از توسعه و تجاریسازی فناوریهای راهبردی و موردنیاز کشور در چهارچوب نقشه جامع علمی
کشور ،ایجاد زیستبوم نوآوری در بخشهای علمی کشور و تقویت ارتباط میان مؤسسات آموزش عالی ،پژوهشی
و فناوری با بخشهای صنعتی ،اقتصادی و اجتماعی و تقویت زیرساختهای نهادی موردنیاز برای اجرای این
مأموریت
 -9حمایت از ایجاد ،توانمندسازی و توسعه شرکتهای دانشبنیان و تقویت فعالیتهای تحقیق و توسعه
بنگاههای اقتصادی باهدف افزایش تولید ،تحریک تقاضا و ارتقای صادرات کاالها و خدمات دانشبنیان
 -5ایجاد نظام مدیریت یکپارچه فناوری و نوآوری در دستگاههای اجرایی ،ارتقای یادگیری فناوری در سطح ملی
و تقویت توانمندیهای فناورانه داخلی از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت طرحهای توسعهای ملی ،خریدهای
دولتی از خارج و فعالیت و سرمایهگذاری شرکتهای خارجی در داخل کشور
تبصره -در راستای اجرایی این مأموریت و شتاب دهی به اقتصاد دانشبنیان در کشور ،معاونت علمی و فناوری
رئیسجمهور به اعضای شورای اقتصاد افزوده میشود.
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صالحیت شرکتها و موسسات دانشبنیان برای اجرای قراردادهای پژوهشی و استفاده از
بودجه پژوهشی دستگاههای اجرایی
بر اساس مصوبه هیات وزیران در تاریخ  ،11/11/1524موافقت قطعی انجام فعالیتهای پژوهشی دانشگاهها،
موسسات تحقیقاتی ،مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و سایر مراکز تحقیقاتی قانونی درزمینه مربوط که
حسب مورد توسط وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی صادر و تأییدیه
شرکتها و موسسات دانشبنیان که از سوی کارگروه موضوع ماده ( )5آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها
و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات موضوع تصویبنامه شماره /111419ت14115ها
مورخ  91/0/1521صادر میشود بهمنزله گواهینامه صالحیت برای ارجاع کارهای پژوهشی تلقی میگردند.
پیشازاین نیز با تصویب شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری (عتف) ،امکان قراردادهای پژوهشی از سوی
شرکتها و موسسات دانشبنیان و استفاده از بودجههای پژوهشی دستگاههای اجرایی فراهم شده بود.
ماده ( )14قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )9بهصورت زیر تصویب شده
است:
ماده  -56کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )5قانون مدیریت خدمات کشوری و دستگاههای موضوع
ماده ( )51قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )7مصوب  7384 /8 /75مکلفاند
عالوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه ساالنه منظور شده است ،یك درصد ( )7۱از
اعتبارات تخصیصیافته هزینهای بهاستثنای فصول ( )7و ( )6و در مورد شرکتهای دولتی از هزینههای
غیرعملیاتی را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه کنند.
تبصره  -دستگاههای مذکور ضمن رعایت چهارچوب نقشه جامع علمی کشور و اولویتهای تحقیقاتی دستگاه
ذیربط که به تصویب شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری میرسد مکلفاند نحوه هزینه کرد این ماده را
هر شش ماه یكبار به شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند .شورای عالی
علوم ،تحقیقات و فناوری موظف است گزارش عملکرد این ماده را بهطور ساالنه حداکثر تا پایان مردادماه به
مجلس شورای اسالمی ارائه کند .همچنین مرکز آمار ایران مکلف است ساالنه اطالعات مربوط به هزینه کرد
تحقیق و توسعه را منتشر نماید.

دستورالعمل اجرایی ماده ( )14قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( )9پس از
تصویب در شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری و تایید و توشیح رییس جمهور محترم ابالغ شده است ،بر
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اساس تبصره ماده ( )5قانون اهداف ،وظایف و تشکیالت وزارت علوم تحقیقات و فناوری ،مصوبات شورای عالی
علوم ،تحقیقات و فناوری (عتف) پس از تایید رییس جمهور برای کلیه موسسات آموزشی ،پژوهشی و تحقیقاتی
و دستگاههای اجرایی الزماالجرا است.
در بخش تعاریف این دستورالعمل «مراکز پژوهشی و فناوری» بهصورت زیر تعریف شده است:
مراکز پژوهشی و فناوری :دانشگاهها ،موسسات آموزش عالی دولتی یا غیردولتی ،موسسات پژوهشی و یا
فناوری دارای مجوز از یکی از مراجع وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری؛ وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی یا مجلس شورای اسالمی و همچنین «شرکتهای دارای تاییدیه دانشبنیان از مرجع مقرر در آییننامه
اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات»

لذا شرکتهای دانشبنیان مانند دانشگاهها و موسسات پژوهشی و فناوری ،بهعنوان «مراکز پژوهشی و فناوری»
صالحیت الزم برای اجرای طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی را دارند.
در ماده ( )4دستورالعمل تصریح شده است:
ماده ( -)6بهمنظور تسهیل در امور پژوهش و فناوری و استفاده از ظرفیت ملی در امر پژوهش و تقویت ارتباط
دانشگاه و صنعت ،دستگاه اعتبارات موضوع این قانون را از طریق عقد قرارداد با «مراکز پژوهشی و فناوری»
هزینه مینماید.
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آیين نامه اجرایی ماده( )74قانون برنامه چهارم توسعه
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ضوابط استقرار واحدهاي صنایع پيشرفته و فعاليتهاي دانشبنيان

00

ابالغيه شهرداري تهران مبنی بر امکان استقرار شرکتهاي دانشبنيان در اماکن مسکونی
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ع دم شمول اعضاي هيأت علمی به قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسين و کارمندان در معامالت دولتی و کشوري

شیوه مشارکت اعضای هیات علمی و دانشگاهها در شرکتهای دانشبنیان

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  -مصوب 33/72/4
ماده-22اعضای هیأتعلمی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در
سمتهای آموزشی و پژوهشی بااطالع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهمالشرکه و عضویت در
هیأتمدیره شرکتهای دانشبنیان ،مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان
در معامالت دولتی و کشوری مصوب  1557نیستند.
ماده-43دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (دولتی و غیردولتی) مجازند با ایجاد و مشارکت در
شرکتهای دانشبنیان که حداکثر چهلونه درصد ( )%12سهام آن متعلق به دانشگاهها ،مؤسسات پژوهشی و
دیگر واحدهای دولتی و مابقی سهام متعلق به اعضای هیأتعلمی و دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی
است ،نتایج تحقیقات اعضای هیأتعلمی و دانشجویان خود را تجاریسازی نمایند .ایجاد شرکت و درصدهای
سهام و دیگر شرایط مربوط به تصویب هیأتامنای مؤسسه مربوط خواهد رسید .این شرکتها مشمول قانون راجع
به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری مصوب  1557نیستند.

21

عدم شمول اعضاي هيأت علمی به قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسين و کارمندان در معامالت دولتی و کشوري

قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور
(مصوب  7335/77/71مجلس شورای اسالمی)
ماده  -7تبصره -1
بهمنظور گسترش و ارتقای کیفیت و اثربخشی آموزش عالی و مهارتآموزی ،دولت موظف است نسبت به تحقق
موارد زیر اقدام کند:
 -1اعضای هیأت علمی میتوانند با موافقت هیأت امنای همان دانشگاه نسبت به تشکیل مؤسسات و شرکتهای
صد درصد ( )%111خصوصی دانشبنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شرکتها مشارکت کنند.
این مؤسسات و شرکتها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاههای اجرائی ،مشمول قانون
منع مداخله کارکنان دولت در معامالت دولتی و اصالحات بعدی آن نیستند.
(متن عیناً تبصره  4ماده  71برنامه پنجم توسعه است)
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باسمهتعالی
توضیحاتی درباره
مشارکت اعضای هیئتعلمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
در تأسیس و اداره شرکتهای دانشبنیان
مقدمه:
شرکتهای متقاضی پس از ثبتنام و ارائه اسناد مربوطه در سامانه  ،daneshbonyan.irتوسط «کارگروه
ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا» ،موضوع ماده ( )5آییننامه اجرایی
قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات ،مورد ارزیابی قرار
میگیرند و در صورت تأیید ،مشمول مزایایی میشوند.
یکی از مزایایی که برای شرکتهای دانشبنیان در نظر گرفته شده است ،امکان مشارکت دانشگاهها و اعضای
هیئتعلمی در اداره یا تأسیس این شرکتها و مستثنی شدن از «قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان

مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری مصوب  »7331است .برای تشریح ابعاد مختلف این
موضوع ،توضیحاتی در این زمینه آورده شده است:
سوال  )7آیا اعضای هیات علمی امکان مشارکت در اداره یا تأسیس شرکتها را دارند؟
جواب :تأسیس شرکت توسط اعضای هیئتعلمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بالمانع است
و در مواردی که اعضای هیئتعلمی اقدام به مشارکت در تأسیس یا مدیریت شرکتی کنند که هنوز بهعنوان
شرکت دانشبنیان به تایید «کارگروه ارزیابی شرکتهای دانشبنیان» نرسیده ،اقدام خالف قانونی صورت نگرفته
است.
تنها محدودیتی که در این زمینه وجود دارد ،موضوع منع مداخله کارمندان دولت در معامالت دولتی و کشوری
است .این موضوع نیز تنها در مواردی اهمیت پیدا میکند که شرکت موردنظر قصد انعقاد قرارداد با دولت را داشته
باشد .بنابراین در مواردی که این شرکتها کاالها و خدمات خود را صرفا به بخش خصوصی میفروشند ،با
محدودیت قانونی مواجه نبوده و بهطور طبیعی مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و
کارمندان در معامالت دولتی و کشوری نخواهند بود.
سوال  )2چه شرکتهایی مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی نیستند؟
جواب :با توجه به ماده 99قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  -مصوب
 ،25/19/1اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی شاغل در
سمتهای آموزشی و پژوهشی بااطالع مدیریت دانشگاه برای داشتن سهام یا سهمالشرکه و عضویت در
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هیأتمدیره شرکتهای دانشبنیان ،مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در
معامالت دولتی و کشوری مصوب  1557نیستند.
بنابراین در مواردی که اعضای هیئتعلمی اقدام به مشارکت در مدیریت یا تأسیس شرکتی کنند که هنوز بهعنوان
شرکت دانشبنیان به تایید « کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانشبنیان و نظارت بر
اجرا» نرسیده ،اقدام خالف قانونی صورت نگرفته است .مگر آنکه این شرکتها قصد داشته باشند در معامالت یا
داوری در دعاوی با اشخاص ذکر شده در زیر شرکت نمایند که در این صورت برخالف «قانون راجع به منع
مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری» عمل شده است:
 دولت یا مجلسین یا شهرداریها یا دستگاههای وابسته به آنها و یا هر سازمان یا موسسهای که اکثریتسهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت و یا شهرداریها و یا
دستگاههای وابسته به آنها باشد.
 اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات مذکور در باال حقوق یا مقرری یاحقالزحمه یا پاداش و یا امثال آن بهطور مستمر (به استثنا حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی)
دریافت میدارند.
 مدیران و کارکنان بنگاههای خیریهای که از دولت یا از شهرداریها کمک مستمر دریافت میدارند.سوال  )3بهجز شرکتهای دانشبنیان ،چه شرکتهایی مشمول قانون منع مداخله کارمندان
دولت در معامالت دولتی نیستند؟
جواب :طبق بند  7ماده  1قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و
کشوری ،شرکتها و موسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد و پنجاه نفر و یا بیشتر باشد مشروط بر اینکه
هیچیک از اشخاص مذکور در ماده  1قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در
معامالت دولتی و کشوری ،بیش از پنج درصد از کل سهام آن را نداشته و نظارت یا مدیریت یا اداره و یا بازرسی
آن به اشخاص مذکور در فوق نباشد ،مشمول این قانون نیستند و میتوانند کاال و خدمات خود را به بخش دولتی
به فروش برسانند.
همچنین شرکتهای تعاونی کارمندان موسسات مذکور در ماده  1قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان
مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری ،در امور مربوط به تعاون نیز از شمول این قانون مستثنی هستند.
سوال  )4آیا دانشگاهها امکان مشارکت در تأسیس و اداره شرکتهای دانشبنیان را دارند؟ و
آیا این شرکتها مشمول قانون منع مداخله کارمندان در معامالت دولتی هستند؟
جواب :بر اساس ماده 15قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  -مصوب ،25/19/1
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (دولتی و غیردولتی) مجازند با ایجاد و مشارکت در شرکتهای
21

عدم شمول اعضاي هيأت علمی به قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسين و کارمندان در معامالت دولتی و کشوري

دانشبنیان که حداکثر چهلونه درصد ( )%12سهام آن متعلق به دانشگاهها ،مؤسسات پژوهشی و دیگر واحدهای
دولتی و مابقی سهام متعلق به اعضای هیأتعلمی و دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی است ،نتایج
تحقیقات اعضای هیأتعلمی و دانشجویان خود را تجاریسازی نمایند .ایجاد شرکت و درصدهای سهام و دیگر
شرایط مربوط به تصویب هیأتامنای مؤسسه مربوط خواهد رسید .این شرکتها مشمول قانون راجع به منع مداخله
وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری مصوب  1557نیستند.
سوال  )5شرکتهای متقاضی چگونه میتوانند از مزایای عدم شمول قانون منع مداخله
کارمندان در معامالت دولتی استفاده نمایند؟
جواب :شرکتهای متقاضی پس از ثبتنام و ارائه اسناد مربوطه در سامانه  ،daneshbonyan.irتوسط
«کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا» ،موضوع ماده ()5
آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات ،مورد
ارزیابی قرار میگیرند و در صورت تأیید ،از مزایای عدم شمول «قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان
مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری» استفاده میکنند.
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امتياز ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمی فعال در شرکتهاي دانشبنيان

باسمهتعالی
در ماده ( )4و ماده ( )7آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسههای آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری
دولتی و غیردولتی مصوبه جلسه  774مورخ  1521/19/10شورای عالی انقالب فرهنگی ،امتیازهای مرتبط با
شرکتهای دانشبنیان ذکر شده است.
متقاضیان استفاده از این امتیازها میتوانند از دبیرخانه کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات
دانشبنیان مستقر در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری استعالم نمایند.
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ماده ( )7قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالی کشور

ماده ( )4قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 7334/2/7
ماده  -4به دولت اجازه داده میشود از محل اعتبارات بودجههای سنواتی تا پنجاهدرصد ( )%11آن بخش از
هزینههای تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت محیطزیستی به واحدهای تولیدی دارای مجوز یا پروانه بهرهبرداری را که
منجر به کسب حق امتیاز تولید کاال یا خدمات یا ثبت اختراع از مراجع ذیصالح داخلی یا بینالمللی شده است،
کمک نماید .آییننامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ این قانون به پیشنهاد وزارتخانههای امور
اقتصادی و دارایی ،صنعت ،معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران میرسد.

تصویبنامه هیات وزیران

آییننامه اجرایی ماده ( )4قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
شماره /117154ت19117ها
مورخ1521/0/17 :
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت ،معدن و تجارت
وزارت جهاد کشاورزی ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
هیأتوزیران در جلسه  1521/0/4به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی ،صنعت ،معدن و
تجارت و جهاد کشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و ماده
( )1قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ا مصوب 1521ا  ،آییننامه اجرایی ماده یادشده
را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی ماده ( )4قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده7ـ در این آییننامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف ا قانون :قانون رفع موانع تولیاد رقابتپذیار و ارتقاای نظاام مالای کشاور ا مصوب 1521ا
ب ا واحد تولیادی :بنگاه دارای پروانه بهارهبرداری یا مجوز از دستگاههای اجرایی ذیربط.
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پ ا هزینه تحقیقاتی و ارتقای وضعیت زیستمحیطی :هزینههای طرحهای پژوهشی و مطالعاتی مصوب واحدهای
تحقیق و توسعه نزد دستگاههای اجرایی مربوط که سبب کاهش یا رفع آالیندگی و یا منجر به ثبت اختراع یا حق
امتیاز شده باشد.
ت ا حق امتیاز تولید کاال یا خدمات :امتیاز ،مجوز یا گواهینامهای که واحد تولیدی برای تولید کاال یا خدمات
جدید و یا ارتقای فرآیندهای تولید و ارائه خدمات از دستگاههای اجرایی ذیربط در اثر فعالیتهای تحقیق و
توسعه دریافت میکند.
ث ا ثبت اختراع :گواهینامه ثبت اختراع (پتنت) از مراجع ذیصالح ملی یا بینالمللی زیستمحیطی.
ماده2ـ دستگاههای اجرایی ذیربط مجازند تا پنجاهدرصد ( )11%هزینههای تحقیقاتی یا ارتقای وضعیت
زیستمحیطی واحدهای تولیدی را در حدود منابع پیشبینیشده در بودجههای سنواتی ،در قالب کمک و در
چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور پرداخت نمایند.
تبصره ا کمک موضوع این ماده به مأخذ پرداخت ،هزینه قطعی شده برای دستگاه اجرایی ذیربط محسوب
میگردد.
ماده3ـ دستگاههای اجرایای ذیربط طرحهای تحقیاق و توسعاه و ارتقاای زیستمحیطی مشمول را با توجه به
منابع اعتباری مصوب ،بر اساس ماهیت ،میزان اثر درون بنگاهی و فرا بنگاهی طرح ،رسوخ فناوری در بخش،
ارتقای بهرهوری کل عوامل تولید ،پیچیدگی و تنوع عوامل مؤثر بر طرح و میزان هزینهبری آنها ،اولویتبندی
نموده و کمکهای مذکور را بر اساس سرفصلهای مقرر در ماده ( )1این آییننامه به واحد یا واحدهای تولیدی
(طرحهای مشترک) ذیربط اختصاص میدهند .میزان کمکها به نسبت اعتبار تخصیصیافته به دستگاههای
اجرایی موضوع ماده ( )9این آییننامه خواهد بود.
ماده4ـ هزینههای زیر بهعنوان هزینههای تحقیقاتی مرتبط قابلقبول میباشد:
الف ا هزینههای آزمایشگاهی ،آزمون نمونه اولیه و آزمایشهای بالینی ،هزینه استانداردهای ایمنی و ارتقای
زیستمحیطی.
ب ا هزینههای ثبت و حفاظت از حق اختراع داخلی و خارجی.
پ ا هزینههای مربوط به همکاریهای تحقیقاتی با دانشگاهها ،مراکز پژوهشی و شرکتهای دانشبنیان.
ت ا هزینههای خرید یا اخذ حق استفاده از اختراعات ،حق امتیاز و دانش فنی از سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
که به ثبت حق اختراع داخلی و خارجی مشروح در ادعانامه منجر شده است.
تبصره7ـ کمکهای موضوع این آییننامه در سقف بودجههای سالیانه تنها شامل آن دسته از هزینههای تحقیقاتی
یا ارتقای وضعیت زیستمحیطی میشود که حق امتیاز کاال یا خدمات یا ثبت اختراع حاصل ازآن پس از تصویب
قانون صورت گرفته باشد.
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تبصره2ـ اعطای کمکهای موضوع این آییننامه به هر واحد تولیدی منوط به عدم استفاده از مزایا یا کمکهای
مشابه برای هر حق امتیاز یا هر ثبت اختراع فقط یکبار مجاز خواهد بود .
ماده 5ـ دستگاههای اجرایی حسب مورد با استفاده از تمامی ظرفیتهای ساختاری و نهادی موجود کشور مسئول
اجرای این آییننامه بوده و مکلفاند گزارشهای مربوط را ساالنه به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و
معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور و شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری ارایه نمایند.
ماده 6ـ دستگاههای اجرایی مجازند از محل منابع داخلی خود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط با تأیید باالترین
مقام دستگاه تا پنجاهدرصد ( )11%هزینههای تحقیقاتی واحدهای تولیدی ذیربط را که منجر به کسب حق امتیاز
تولید کاال یا خدمات یا ثبت اختراع یا ارتقای وضعیت زیستمحیطی شده در قالب کمک پرداخت نمایند .این
پرداخت بهعنوان هزینه قطعی شده برای دستگاه اجرایی ذیربط محسوب میشود.
ماده1ـ واحدهای تولیدی مشمول این آییننامه مکلفاند درخواست خود را در سامانه جامع وزارت صنعت ،معدن
و تجارت که به این منظور راهاندازی میشود ،ثبت نمایند تا وزارتخانههای مربوط ظرف سه ماه درخواست را
بررسی و نتیجه ارزیابی و میزان کمک به هر واحد مشمول را بر اساس دستورالعملهای مندرج در سامانه اعالم
نمایند.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیسجمهور
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ماده ( )43قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 7334/2/7
ماده  -43دولت موظف است بهمنظور افزایش تولید محصوالت دانشبنیان و کسب و گسترش سهم بینالمللی
ایران در صادرات این محصوالت و افزایش تقاضای داخلی از این محصوالت ،حداکثر ظرف مدت شش ماه پس
از تصویب این قانون ،برنامه توسعه تولید محصوالت دانشبنیان را تدوین کند و فهرست انواع حمایتها از
شرکتهای تولیدکننده این محصوالت را بهخصوص در حوزه فناوریهای نوین از قبیل :هوافضا ،ریز فناوری
(نانو) ،زیستفناوری (بایو) و زیست مهندسی را منتشر کند.
کلیه دستگاههای موضوع ماده( )1قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده( )1قانون محاسبات عمومی کشور
مصوب  1544/4/1و اصالحات بعدی آن و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلفاند با رعایت قانون
حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصالح
ماده( )111قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  ،1521/1/1در برگزاری مناقصهها از تولیدکنندگان داخلی موضوع
مناقصه با اولویت محصوالت مذکور دعوت و در شرایط مساوی به لحاظ قیمت و کیفیت بین تولیدکنندگان
داخلی و خارجی موظف به خرید و عقد قرارداد با تولیدکننده داخلی هستند.
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تصویبنامه هیات وزیران

آییننامه اجرایی ماده ( )43قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
شماره/114212ت19915ها
مورخ 1521/2/1
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری  -وزارت صنعت ،معدن و تجارت-
معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور
هیأت وزیران در جلسه  1521/0/11به پیشنهاد مشترک وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری
رئیسجمهور و به استناد ماده ( )15قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ا مصوب1521ا
برنامه توسعه تولید محصوالت دانشبنیان را به شرح زیر تصویب کرد:
برنامه توسعه تولید محصوالت دانشبنیان
آییننامه اجرایی ماده ( )43قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
فصل اول ـ اصطالحات
ماده7ـ در این برنامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف ـ قانون :قاانون رفع موانع تولید رقاباتپذیر و ارتاقای نظام مالی کشور ا مصوب1521ا.
ب ـ معاونت :معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور
پ ـ برنامه :برنامه توسعه تولید محصوالت دانشبنیان
ت ـ کارگروه :کارگروه توسعه تولید ،تقاضا و صادرات محصوالت دانشبنیان موضوع ماده ( )9این برنامه.
ث ـ قانون دانشبنیان :قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات
ا مصوب1502ا.
ج ـ محصوالت دانشبنیان :مجموعه کاالها و خدماتی که در فهرست مصوب کارگروه بوده و دارای ویژگیهای
زیر میباشد:
1ا در طبقه فناوریهای باال و متوسط به باال باشند؛
9ا عمده ارزشافزوده آن ناشی از دانش فنی و نوآوری فناورانه باشد؛
5ا تولید آن دارای پیچیدگی فنی بوده و نیازمند تحقیق و توسعه مداوم باشد.
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چ ـ امتیاز دانشی محصول :میزان داخلی سازی ویژگیهای سهگانه مذکور دربند (ج) این ماده که در محصول
موردنظر عینیت یافته است.
ح ـ شرکت دانشبنیان :شرکتها و مؤسسات دارای تأیید صالحیت از کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت
شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا ،موضوع ماده ( )5آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها
و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات موضوع تصویبنامه شماره /111419ت14115ها
مورخ .1521/0/91
خ ـ تجاریسازی :فعالیتهای مرتبط باعرضه محصول یا خدمت جدید مبتنی بر ایدهها یا فناوریهای جدید که
شامل یکی یا ترکیبی از فرآیندهای مرتبط ازجمله ثبت اختراع ،ارزشگذاری فناوری ،اعطای امتیاز ،انتقال و انتشار
و کسب سایر فناوریهای موردنیاز (مکمل) و پرداخت حقاالمتیازهای مرتبط ،جذب سرمایه و منابع (نمونهسازی،
طراحی صنعتی فرآیند یا محصول جدید ،انجام آزمونها و دریافت تأییدیههای الزم ،تولید آزمایشی ،بازاریابی و
رفع اشکال) ،خدمات پشتیبانی تخصصی تجاریسازی (شامل فعالیتهای مشاوره ،مدیریت فناوری ،طراحی
محصول و فرآیند ،خدمات استانداردسازی ،اندازهسنجی و خدمات آزمایشگاهی) میشود.
د ـ سرمایهگذاری خطرپذیر :شکل ویژهای از واسطهگری مالی که توسط آن سرمایه مالی موردنیاز شرکتهای
نوآور که دارای ظرفیت رشد باالیی بوده و در مراحل اولیه شکلگیری خود قرار دارند ،تأمین میشود با این هدف
که طی چند سال این سرمایه بهعالوه سود آن از شرکت خارج شود.
ماده2ـ در اجرای ماده ( )15قانون و بهمنظور هماهنگی امور اجرایی و بهروزرسانی برنامههای توسعه تولید ،تقاضا
و صادرات محصوالت دانشبنیان ،تصویب دستورالعملهای موردنیاز و نظارت بر اجرای آن ،کارگروه توسعه
تولید ،تقاضا و صادرات محصوالت دانشبنیان متشکل از معاون علمی و فناوری رئیسجمهور (رئیس کارگروه)،
نمایندگان وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری ،دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ،بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی ،صنعت ،معدن و تجارت ،امور اقتصادی و دارایی ،جهاد کشاورزی ،ارتباطات و فناوری اطالعات ،سازمان
حفاظت محیطزیست ،سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ،اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و
اتاق تعاون ایران تشکیل میگردد.
تبصره7ـ دبیرخانه کارگروه در وزارت صنعت ،معدن و تجارت مستقر میباشد.
تبصره2ـنمایندگان سایر دستگاههای مرتبط حسب موضوع مورد بررسی به جلسات کارگروه دعوت خواهند شد.
تبصره3ـکارگروه مذکور موظف است هر شش ماه یکبار گزارشی از نحوه اجرای این برنامه را به شورای عالی
علوم ،تحقیقات و فناوری ارایه نماید.
فصل دوم ـ چشمانداز ،افق زمانی و اهداف کمی و عینی
ماده3ـ چشمانداز برنامه به شرح زیر است:
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الف ا دستیابی بهجایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقهی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای
میانه ،قفقاز ،خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرمافزاری و تولید علم ،رشد پرشتاب و مستمر
اقتصادی ،ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل (سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در
افق .)1111
ب ا افزایش سهم تولید محصوالت و خدمات مبتنی بر دانش پیشرفته و فناوری داخلی در تولید ناخالص (نقشه
جامع علمی کشور و سیاستهای کلی علم و فناوری).
پ ا افزایش سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی با تأکید بر مصرف بهینه منابع و ارتقای بهرهوری (نقشه
جامع علمی کشور و سیاستهای کلی علم و فناوری).
ماده4ـافق زمانی برنامه سال  1111میباشد و الزم است کلیه اقدامات به نحوی اجرا شوند که اهداف کمی موضوع
ماده ( )1این برنامه در افق زمانی تعیینشده محقق شود.
ماده 5ـبر اساس چشمانداز ترسیمشده در ماده ( )5این برنامه و برای گذر از وضعیت موجود و رسیدن به وضعیت
مطلوب ،اهداف کمی برنامه ) (GOALSبه شرح جدول زیر تعیین میشود:
وضعیت کنونی بر
ردیف

اساس دادههای

عنوان اهداف کمی

موجود

هدفگذاری در
انتهای برنامه

 1درصد محصوالت با فناوری متوسط به باال از کل محصوالت ساختهشده (صنعتی)

54/5

 11حداقل

 9درصد ارزشافزوده محصوالت با فناوری متوسط به باال از تولید ناخالص داخلی

محاسبه نشده است

91

 5درصد صادرات محصوالت با فناوری باال از کل صادرات غیرنفتی

کمتر از یک درصد

11

 1رتبه صادرات محصوالت با فناوری باال از کل صادرات در منطقه

7

1

1/7

1

17

11

 1نسبت به هزینه کرد تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی
4

درصد هزینه کرد بنگاههای تجاری در بخش تحقیق و توسعه بهکل هزینه کرد
تحقیق و توسعه کشور

ماده 6ـبهمنظور تحقق اهداف کمی موضوع ماده ( )1این برنامه ،اهداف عینی ) (OBJECTIVESپنجگانه و
برنامههای اقدام متناظر با آنها به شرح بندها و جدول زیر تعیین میشود:
الف ا بهکارگیری سیاستهای بازرگانی و تحریک تقاضای محصوالت دانشبنیان (برنامههای اقدام ( )1و ()9
فصل چهارم)
ب ا ساماندهی و ارتقای نظام استاندارد و آزمون محصوالت دانشبنیان (برنامههای اقدام ( )5و ( )1فصل چهارم)
پ ا طراحی و اجرای سیاست صنعتی و فناوری متناسب با تولید محصوالت دانشبنیان (برنامههای اقدام ( )1و ()4
فصل چهارم)
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ت ا شفافسازی و ایجاد نظام جامع آمار مربوط به تولید محصوالت دانشبنیان (برنامههای اقدام ( )7و ( )0فصل
چهارم)
ث ا نهادسازی مناسب نظام مالی و پولی تخصصی موردنیاز تولید محصوالت دانشبنیان (برنامههای اقدام (،)2
( )11و ( )11فصل چهارم)
ماده1ـ تطابق اهداف کمی و عینی برنامه به شرح جدول زیر تعیین میشود:
تطابق اهداف کمی و اهداف عینی برنامه
درصد محصوالت با
اهداف فناوری متوسط به باال از
کمی

درصد ارزشافزوده
محصوالت با فناوری

کل محصوالت

متوسط به باال از تولید

ساختهشده (صنعتی)

ناخالص داخلی

1ا بهکارگیری سیاستهای
بازرگانی و تحریک
تقاضای محصوالت
دانشبنیان
9ا طراحی و اجرای
سیاست صنعتی و فناوری
اهداف

متناسب با تولید

عینی

محصوالت دانشبنیان

مرتبط 5ا ساماندهی و ارتقای نظام
استاندارد و آزمون
محصوالت دانشبنیان
1ا نهادسازی مناسب نظام
مالی و پولی تخصصی
موردنیاز تولید محصوالت
دانشبنیان

1ا شفافسازی و ایجاد
نظام جامع آمار مربوط
به تولید محصوالت
دانشبنیان
9ا بهکارگیری
سیاستهای بازرگانی و
تحریک تقاضای
محصوالت دانشبنیان
5ا طراحی و اجرای
سیاست صنعتی و
فناوری متناسب با تولید
محصوالت دانشبنیان
1ا نهادسازی مناسب
نظام مالی و پولی
تخصصی موردنیاز تولید
محصوالت دانشبنیان

درصد هزینه کرد
نسبت هزینه کرد

بنگاههای تجاری در

درصد صادرات

رتبه صادرات محصوالت

محصوالت با فناوری باال

با فناوری باال از کل

تحقیق و توسعه به بخش تحقیق و توسعه به

از کل صادرات غیرنفتی

صادرات در منطقه

تولید ناخالص داخلی کل هزینه کرد تحقیق و
توسعه کشور
1ا شفافسازی و 1ا شفافسازی و ایجاد

 1ا طراحی و اجرای

ایجاد نظام جامع آمار نظام جامع آمار مربوط

سیاست صنعتی و فناوری
متناسب با تولید

1ا طراحی و اجرای

مربوط به تولید

به تولید محصوالت

محصوالت دانشبنیان

سیاست صنعتی و فناوری

محصوالت

دانشبنیان

9ا ساماندهی و ارتقای

متناسب با تولید

دانشبنیان

9ا بهکارگیری

نظام استاندارد و آزمون

محصوالت دانشبنیان

9ا بهکارگیری

سیاستهای بازرگانی و

محصوالت دانشبنیان

9ا ساماندهی و ارتقای سیاستهای بازرگانی

تحریک تقاضای

5ا نهادسازی مناسب نظام نظام استاندارد و آزمون

و تحریک تقاضای محصوالت دانشبنیان

مالی و پولی تخصصی

محصوالت دانشبنیان

محصوالت

5ا ساماندهی و ارتقای

موردنیاز تولید محصوالت

5ا بهکارگیری

دانشبنیان

نظام استاندارد و آزمون

سیاستهای بازرگانی و 5ا طراحی و اجرای محصوالت دانشبنیان

دانشبنیان
1ا بهکارگیری

تحریک تقاضای

سیاست صنعتی و

1ا نهادسازی مناسب

سیاستهای بازرگانی و

محصوالت دانشبنیان

فناوری متناسب با

نظام مالی و پولی

تحریک تقاضای
محصوالت دانشبنیان

تولید محصوالت تخصصی موردنیاز تولید
دانشبنیان

محصوالت دانشبنیان

فصل سوم ـ حوزهها و موضوعات کالن اولویتدار
ماده 8ـ موضوعات کالن ملی در تدوین حوزههای فناورانه و بخشی اولویتدار توسعه محصوالت دانشبنیان
عبارتاند از:
الف ا اولویتهای (الف) سند نقشه جامع علمی کشور در بخش فناوری ،شامل فناوریهای هوافضا ،اطالعات و
ارتباطات ،هستهای ،نانو و میکرو ،فناوریهای نفت و گاز ،زیستی ،زیستمحیطی ،نرم و فرهنگی.
ب ا مسایل و اولویتهای اجتماعی و اقتصادی ملی شامل:
1ا بهینهسازی مصرف انرژی و آب و اصالح الگوی مصرف.
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9ا کاهش سهم سوختهای فسیلی و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر.
5ا امنیت غذایی و غذای سالم.
1ا ارتقای سالمت ،دارو و تجهیزات پزشکی.
1ا رفع مشکالت کمآبی و خشکسالی.
 4ا کنترل آالیندههای زیستمحیطی و پسماند.
7ا حملونقل ،کنترل ترافیک (آمدوشد) و کاهش تصادفات.
پ ا حوزههای با ارزشافزوده باالی دانشی در زنجیره ارزش بخشهای مختلف اقتصادی با تشخیص دستگاه
مسئول و تصویب در کارگروه
تبصره ـ کارگروه و دستگاههای اجرایی موضوع این برنامه موظفاند دستورالعملها ،برنامههای اقدام و مشوقهای
موضوع این برنامه را با رعایت اولویتهای این ماده تدوین و یا اجرا نمایند.
فصل چهارم ـ برنامههای اقدام
ماده3ـبرنامههای اقدام مربوط به توسعه تولید محصوالت دانشبنیان در جهت تحقق اهداف عینی موضوع ماده
( ،)4در پنج بخش و ( )11برنامه به شرح مواد ( )11تا ( )91به شرح زیر تعیین میشود.
بخش اول ـ برنامههای اقدام مربوط به بهکارگیری سیاستهای بازرگانی و تحریك تقاضای
محصوالت دانشبنیان
7ـ برنامه جهتدهی به تقاضای مواد و تجهیزات دانشبنیان به خرید از ساخت داخل
ماده71ـبهمنظور جهتدهی به تقاضای دولتی ،عمومی و خصوصی برای استفاده هرچه بیشتر از محصوالت
دانشبنیان تولید داخل و تحریک تقاضای این محصوالت در چارچوب اولویاتهای ایان بارنامه و تشویق به
خریاد از فهارست معتبار محصاوالت دانشبنیان داخلی:
الف ا مشوقهای خرید به متقاضیان محصوالت دانشبنیان داخلی عرضهشده در سامانه و یا نمایشگاههای دورهای
ساخت داخل تدوین و ارایه میشود .کارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از ابالغ این برنامه ،دستورالعمل
اجرای آن را مشتمل بر ایجاد سامانه عرضه محصوالت دانشبنیان داخلی و برگزاری نمایشگاههای دورهای ،نحوه
ارزیابی امتیاز دانشی محصول و میزان داخلی بودن ،قیمت ،کیفیت و خدمات پس از فروش محصوالت ارایه شده
و میزان حمایت ،واسپاری (لیزینگ) و یا سایر خدمات مالی مشوق خرید از داخل تصویب نماید.
ب ا باالترین مقام دستگاههای اجرایی متقاضی مشارکت در برنامه موضوع این ماده مجازند تا بیست درصد از
تخصیص بودجه طرحهای تأمین تجهیزات و ماشینآالت دستگاه را منوط به مشارکت بخشهای زیرمجموعه در
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برنامه تشویقی موضوع این ماده نمایند .دستگاههای اجرایی متقاضی موظفاند میزان تقاضای خود را در افق
کوتاهمدت و بلندمدت به تفکیک محصوالت دانشبنیان موردنیاز تهیه و ساالنه به دبیرخانه کارگروه ارایه دهند.
پ ا کارگروه با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی ابزارهای مناسب برای حمایت از خریداران غیردولتی
محصوالت دانشبنیان مشمول این برنامه ،بهویژه واسپاری (لیزینگ) خرید محصوالت دانشبنیان را ظرف شش
ماه پس از ابالغ این برنامه فراهم آورده و بهصورت عمومی اطالعرسانی مینماید.
ت ا دبیرخانه کارگروه موظف است با همکاری دستگاههای عضو ،برنامه ساالنه برگزاری نمایشگاههای ساخت
داخل و سامانه مجازی آن را تدوین و منابع آن را پیشبینی نماید.
2ـ برنامه توسعه صادرات محصوالت دانشبنیان
ماده77ـ بهمنظور حمایت از توسعه صادرات محصوالت دانشبنیان در چارچوب اولویتهای این برنامه و افزایش
سهم بینالمللی کشور در این حوزه ،کارگروه موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ا حمایت از ایجاد و توسعه واسطههای بازرگانی خصوصی و غیردولتی ازجمله شرکتهای مدیریت صادرات،
کنسرسیومهای صادراتی ،پایگاهها و پایانههای صادراتی ،خوشههای صادراتگرا ،صادرات پارکهای علم و
فناوری و شرکتهای زایشی دانشگاههای کشور و سایر هزینههای مرتبط با افزایش توان بازاریابی و فروش
محصوالت دانشبنیان.
ب ا حمایت از ایجاد و توسعه نشانهای تجاری (برند) مشترک صادراتی میان محصوالت دانشبنیان در حوزههای
بخشی و بین بخشی.
پ ا حمایت از حضور مشترک شرکتهای تولیدکننده محصوالت دانشبنیان در نمایشگاههای معتبار خارجای و
برگازاری نمایشگاههای داخلای با حضور شرکتهای معتبر خارجی.
ت ا طراحی و اعطای جایزه صادراتی ویژه شرکتها و محصوالت دانشبنیان و تسهیل فرایند اعطای جوایز
صادراتی شرکتهای دانشبنیان.
ث ا حمایت از سرمایهگذاری شرکتهای دانشبنیان داخلی در کشورهای خارجی در قالبهای مختلف از قبیل
توسعه تولید ،کارگزاری و فروش ،ثبت نشان تجاری (برند) بینالمللی ،مشارکت با طرفهای خارجی.
ج ا حمایت از فروش اختراعات داخلی در بازارهای بینالمللی.
چ ا ارایه حمایتهای الزم در دعاوی حقوقی شرکتها و محصوالت دانشبنیان داخلی در محاکم بینالمللی و
حمایتهای مرتبط با مدیریت پتنت.
ح ا حمایتهای مرتبط با کسب مجوزهای بینالمللی برای تسهیل ورود در بازار کشورهای مختلف.
خ ا جهتدهی به کمکهای خارجی و توسعهای ایران و ایجاد خطوط اعتباری صادراتی در جهت توسعه بازار
صادراتی محصوالت دانشبنیان تولید داخل.
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تبصره ـ معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات در چارچوب قوانین و مقررات مربوط میتوانند از محل منابع داخلی خود با هماهنگی کارگروه ،جهت
اجرای مفاد این ماده هزینه نمایند.
بخش دوم ـ برنامههای اقدام مربوط به ساماندهی و ارتقای نظام استاندارد و آزمون محصوالت
دانشبنیان
3ـ برنامه توسعه استانداردسازی موردنیاز محصوالت دانشبنیان
ماده 72ـ بهمنظور ساماندهی زیرساخت استاندارد موردنیاز توسعه تولید ،بازاریابی و فروش محصوالت دانشبنیان
در کشور بهخصوص ارزیابی کیفی و فنی محصوالت دانشبنیان داخلی:
الف ا سازمان ملی استاندارد ایران موظف است نسبت به کسب اعتبار بینالمللی گواهینامههای نهادهای ارزیابی
انطباق از طریق بازنگری و اصالح ساختار مرکز ملی تأیید صالحیت ایران بر اساس استانداردها و ضوابط بینالمللی
اقدام نماید.
ب ا سازمان ملی استاندارد ایران موظف است عضویت مجامع بینالمللی اندازهشناسی (مترولوژی) و واسنجی
(کالیبراسیون) و نیز گسترش همکاریهای بینالمللی در حوزه اندازهشناسی بهخصوص در حوزه ریز فناوری
(فناوری نانو) جهت برقراری قابلیت ردیابی و کسب اعتبار بینالمللی در نتایج اندازهگیریها باهدف کسب
تأییدیههای بینالمللی و توسعه صادرات محصوالت دانشبنیان داخلی را پیگیری نماید.
پ ا معاونت موظف است با نظارت سازمان ملی استاندارد نسبت به تهیه پیشنویس استاندارد محصوالت دانشبنیان
اقدام و در جهت پیادهسازی استانداردهای تدوینشده در حوزه فناورانه پیگیریهای الزم را معمول نماید.
4ـ برنامه توسعه زیرساختهای آزمایشگاهی و آزمون محصوالت دانشبنیان
ماده 73ـ بهمنظور به اشتراکگذاری و استفاده بهینه از ظرفیت آزمایشگاههای داخلی و حمایت از نهاد ملی تأیید
صالحیت ایران در تأیید صالحیت آزمایشگاههای آزمون و واسنجی (کالیبراسیون) و نهادهای گواهی کننده
داخلی و ایجاد و تجهیز آزمایشگاههای تأییدشده در کشور:
الف ا معاونت مجاز است با همکاری دستگاههای مسئول نسبت به حمایت از شکلگیری و توسعه شبکه
آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی و شبکه آزمایشگاههای علمی ایران ،حمایت از مراکز عضو آن و ارتقای
توانمندیهای آزمون و صدور گواهی کشور بهمنظور تأمین آزمونهای موردنیاز بررسی و ارزیابی فنی و کیفی
محصوالت دانشبنیان توسط نهاد تأیید صالحیت ایران ،بهویژه ارزیابی کیفی آنها ،در قالب یارانه حمایتی یا
تسهیالت اقدام نماید.
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ب ا معاونت مجاز است از طریق حمایتهای شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی و شبکه آزمایشگاههای
علمی ایران ،ایجاد و توسعه آزمایشگاههای تأییدشده آزمون و واسنجی (کالیبراسیون) محصوالت دانشبنیان را
تسهیل نماید .دستورالعمل چگونگی حمایت از شکلگیری و توسعه آزمایشگاههای مربوط در حوزههای تخصصی
توسط معاونت تدوین و برای تصویب به کارگروه ارایه میشود .نتایج آزمایشگاههای تأیید صالحیت شده برای
کلیه دستگاههای دولتی معتبر خواهد بود.
تبصره7ـکلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده ( )14قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی
دولت ( )9ا مصوب 1525ا  ،میتوانند پس از تصویب شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری ،از محل اعتبارات
موضوع ماده مذکور با هماهنگی شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی و شبکه آزمایشگاههای علمی ایران
بهمنظور تأمین زیرساخت آزمایشگاهی کشور برای تحقیق و توسعه ،بررسی و ارزیابی فنی و کیفی محصوالت
دانشبنیان ،هزینه نمایند.
تبصره2ـ حمایتهای موضوع این برنامه مانع از انجام وظایف نظارتی دستگاههایی که بهموجب قانون مسئولیت
نظارت بر آزمایشگاههای مختلف را بر عهده دارند ،نخواهد بود.
بخش سوم ـ برنامههای اقدام مربوط به طراحی و اجرای سیاست صنعتی و فناوری متناسب با
تولید محصوالت دانشبنیان
 5ـ برنامه شبکهسازی بین تولیدکنندگان محصوالت دانشبنیان و شرکتهای صنعتی و خدماتی
ماده74ـ بهمنظور تقویت همکاری شرکتهای دانشبنیان با شرکتهای صنعتی و خدماتی در تولید محصوالت
دانشبنیان ،معاونت موظف است دستورالعمل حمایت از پیوندهای شرکتی را مبتنی بر موارد زیر با تأکید بر استفاده
از ظرفیت صندوق نوآوری و شکوفایی ،ظرف شش ماه پس از ابالغ این برنامه تهیه و برای تصویب به کارگروه
ارایه میدهد:
الف ا حمایت از قراردادهای فروش و انتقال فناوری میان شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای صنعتی و خدماتی
ب ا حمایت از تملک شرکتهای دانشبنیان توسط شرکتهای صنعتی و خدماتی
پ ا حمایت از انعقاد قراردادهای بلندمدت همکاری میان شرکتهای دانشبنیان و شرکتهای صنعتی و خدماتی
ت ا حمایت از ایجاد و توسعه پارکها و شهرکهای تخصصی فناوری غیردولتی توسط شرکتهای صنعتی و
خدماتی واجد شرایط.
ث ا حمایت از ایجاد پیوندهای جمعی میان شرکتهای دانشبنیان در قالب خوشههای فناوری و نوآوری،
کنسرسیومهای اقتصادی و برند سازی مشترک تولیدی و توزیعی.
ج ا حمایت از ارتقای همکاریهای بینالمللی شرکتهای دانشبنیان داخلی.
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 6ـ ارتقای کارآفرینی و شکلگیری و توسعه تجاریسازی در دانشگاهها و مراکز پژوهشی
ماده75ـبهمنظور گسترش پژوهشهای کاربردی و ارتقای سطح تجاریسازی تحقیقات ،به دانشگاهها و مراکز
پژوهشی که شرکتهای دانشبنیان منشعب (زایشی) آنها موفق به تجاریسازی و فروش محصوالت خود شدهاند،
متناسب با حجم فروش محصوالت تجاری شده ،اعتبار تشویقی بهعنوان جایزه تجاریسازی از محل اعتبارات
مصوب مربوط اعطاء خواهد شد .دستورالعمل این ماده تا سه ماه پس از ابالغ برنامه توسط دبیرخانه کارگروه و با
همکاری وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی تهیاه و به تصویب کارگروه
خواهد رسید .دبیرخانه کارگروه موظف است با همکاری دستگاههای عضو ،برنامه ساالنه موضوع این ماده را
تدوین و منابع آن را پیشبینی نماید.
بخش چهارم ـ برنامههای اقدام مربوط به شفافسازی و ایجاد نظام جامع آمار مربوط به تولید
محصوالت دانشبنیان
1ـ برنامه ایجاد شفافیت در تعیین میزان تقاضای محصوالت دانشبنیان
ماده76ـبهمنظور ایجاد شفافیت در حجم بازار حال و آینده محصوالت دانشبنیان برای سرمایهگذاران و
تولیدکنندگان ،کلیه دستگاههای دولتی و عمومی موظف هستند در چارچوب اولویتهای تعیینشده در کارگروه،
حجم بازار (تقاضای کل کشور در حوزههای خصوصی ،نیازهای طرحهای توسعه ملی و خریدهای دولتی) بخش
موردنظر خود را در افق کوتاهمدت و بلندمدت برای انتشار عمومی بهصورت ساالنه به کارگروه ارایه نمایند.
 8ـ برنامه ارزیابی و پایش تولید ،بازار و صادرات محصوالت دانشبنیان
ماده71ـ بهمنظور رصد مداوم پیشرفتهای کشور و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی در ارایه آمار و
اطالعات به هنگام تولید ،بازار و صادرات محصوالت دانشبنیان ،معاونت موظف است با همکاری وزارت امور
اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسالمی ایران) ،وزارت صنعت ،معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت)،
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری ،مرکز آمار ایران ،اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران ،دستورالعمل ارزیابی
و پایش تولید ،بازار و صادرات محصوالت دانشبنیان مشتمل بر تعریف شاخصها ،تقسیمکار ملی در ثبت و پایش
شاخصهای تخصصی و عمومی و بهخصوص چارچوب آماری دستگاههای بخشی را تهیه و به تصویب کارگروه
برساند.
تبصره7ـدبیرخانه کارگروه موظف است گزارش پیشرفت تولید ،بازار و صادرات محصوالت دانشبنیان در کل
کشور را مبتنی بر ارایه آمارهای معین و ارزیابی عملکرد کلیه دستگاههای اجرایی بهصورت ساالنه منتشر نموده و
نتایج آن را در اختیار عموم قرار دهد.
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تبصره2ـ سایر دستگاههای اجرایی حسب مورد برای ارتقای ارزیابی و پایش شاخصهای عملکردی در تدوین
دستورالعملهای موضوع این ماده و ارایه گزارش مشارکت خواهند نمود.
بخش پنجم ـ برنامههای اقدام نهادسازی مناسب نظام مالی و پولی تخصصی موردنیاز تولید
محصوالت دانشبنیان
3ـ برنامه ساماندهی نظام مالی فناوری و نوآوری محصوالت دانشبنیان
ماده78ـ بهمنظور تأمین مالی مناسب برای توسعه تولید ،بازار و صادرات محصوالت دانشبنیان ،دبیرخانه کارگروه
موظف است با همکاری دستگاههای عضو کارگروه ،نسبت به تهیه گزارش در موارد زیر اقدام نموده و نتیجه را
به کارگروه گزارش نماید:
الف ا وضعیت نهادهای مالی و پولی تخصصی موجود در کشور متناسب با دوره رشد شرکتها از ایده تا توسعه
بازار و الزامات ارتقای آن
ب ا توسعه جایگاه الگوهای جدید تأمین مالی نوآوری همچون سرمایهگذاری خطرپذیر و تأمین مالی جمعی در
نظام مالی کشور
پ ا راهکارهای ارتقای حمایت نظام بانکی کشور از توسعه محصوالت دانشبنیان
ت ا تسهیل نحوه ورود شرکتهای دانشبنیان به بازار بورس و مسایل مرتبط با ارزشگذاری داراییهای نامشهود
ث ا تبیین نقش صندوق نوآوری و شکوفایی ،صندوقهای تخصصی مربوط و صندوقهای پژوهش و فناوری در
نظام مالی و پولی کشور با رویکرد حمایت از اقتصاد دانشبنیان
 71ـ برنامه توسعه خدمات مالی تخصصی در حوزه تولید و صادرات محصوالت دانشبنیان
ماده73ـ بهمنظور ارتقای وضعیت تأمین مالی تولیدکنندگان محصوالت دانشبنیان داخلی ،صندوق نوآوری و
شکوفایی مجاز است:
الف ا خادمات مالی تخصصی توسعاه صادرات محصاوالت دانشبنیان مشتمل بر تسهیالت سرمایه در گردش،
تسهیالت سرمایه ثابت ،یارانه سود تسهیالت ،تسهیالت حمایت از صادرات ،تسهیالت توانمندساز ،تسهیالت توسعه
بازار صادراتی ،ضمانتنامه بانکی و تسهیالت حمایت از انتقال فناوری را ارایه نماید.
ب ا خدمات مالی تخصصی ارتقای تولید محصوالت دانشبنیان مشتمل بر ضمانتنامه پوشش ریسک بهکارگیری
محصوالت دانشبنیان ،کمکهزینه تحقیق و توسعه ،کمکهزینه و ضمانتنامه شرکت در مناقصات ،پوشش کسر
وثایق تولیدکنندگان محصوالت دانشبنیان ،ضمانتنامه خرید محصوالت دانشبنیان و نیز کمکهزینه سود
تسهیالت را ارائه نماید.
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تبصره ـ صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است گزارش عملکرد این ماده را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه
کارگروه ارایه دهد.
77ـ برنامه ارتقای عملکرد نهادهای مالی تخصصی تولید محصوالت دانشبنیان
ماده21ـ در راستای توسعه خدمات مالی تخصصی حوزه فناوری و ارتقای اثربخشی صندوق نوآوری و شکوفایی
و صندوقهای پژوهش و فناوری در تأمین مالی تولید و صادرات محصوالت دانشبنیان:
الف ا صندوق نوآوری و شکوفایی مجاز است بهمنظور افزایش سهم مشارکت شرکتهای بزرگ در توسعه
فعالیت شرکتهای دانشبنیان و نیز ارتقای توانمندیها و قابلیتهای شرکتهای کوچک در تعامل با شرکتهای
بزرگ ،در تأمین مالی منابع صندوقهای سرمایه خطرپذیر راهاندازی شده توسط شرکتهای خصوصی مشارکت
نماید.
ب ا بهمنظور توسعه خدمات مالی صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی موضوع ماده ( )11قانون به
تولیدکنندگان محصوالت دانشبنیان ،کارگروه ضوابط صندوقهای مجاز به عقد قرارداد عاملیت وجوه اداره شده
دستگاههای اجرایی را در چارچوب اساسنامه آنها تهیه و ابالغ مینماید.
پ ا بهمنظور کاهش مخاطرات مربوط به توسعه بازار محصوالت دانشبنیان و همچنین ایجاد اعتبار برای اخذ
تسهیالت از منابع تأمین مالی ،صندوق نوآوری و شکوفایی و نیز صندوقهای پژوهش و فناوری موضوع ماده ()11
قانون مجازند با مشارکت معاونت نسبت به ارایه خدمات تخصصی مرتبط با تضمین حداقل بازار محصوالت
دانشبنیان اقدام نمایند.
فصل پنجم ـ پیادهسازی و نظارت بر اجرا
ماده27ـ دبیرخانه کارگروه موظف است جهت ایجاد فرصتهای برابر و شفافسازی حمایتهای مندرج در این
برنامه ،نسبت به انتشار آییننامهها و دستورالعملهای تصویب شده ،اسامی دستگاههای اجرایی مرتبط و بانک
اطالعاتی شرکتها و مؤسسات مشمول بندهای مختلف برنامه از طریق پایگاه جامع اطالعرسانی اقدام کند.
ماده22ـ دبیرخانه کارگروه مسئولیت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این برنامه و ارزیابی پیشرفت کار را بر
عهده دارد .دبیرخانه مکلف است گزارش عملکرد و نحوه اجرای این برنامه را مشتمل بر گزارش عملکرد پیشرفت
کلیه برنامههای اقدام و اهداف عینی مرتبط با اهداف کمی تعیینشده را پس از طرح در کارگروه بهصورت ساالنه
به هیئتوزیران و مجلس شورای اسالمی ارایه کند.
ماده23ـکارگروه موظف است بر مبنای گزارشهای دورهای عملکرد ،کل برنامه را در مقاطع دوساله مورد بازبینی
قرار داده و حسب ضرورت ،تغییرات پیشنهادی موردنیاز را برای تصویب به هیئتوزیران ارایه نماید.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیسجمهور
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دستورا لاهی ا را ی معا تاهی مالیا ی و
معافيتاهی گمرکی
 دستورالعمل اجرائی ماده  22آنییانهم اجرائی اقنون حمايت از ش کرتاه وموسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریاه و اختراعات
 آنییانهم اجرایی ماده  9اقنون حمايت از ش کرتاه و موسسات دانشبنیان وتجاریسازی نوآوریاه و اختراعات
 شیوهانهم اعطای معافيت حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و عوارض ابالغ بخشناهم  21/22سازمان اتمین اجتماعی ردباره معافيت ش کرتاهیدانشبنیان از رپداخت حق بیمه قرارداداه

بخشنامه مالياتی دستورالعمل اجرایی ماده  22آیين نامه اجرایی قانون

شماره :
اترخی 1529/11/14:
ویپست:دارد

/911/91501ص

بخشنامه
114

مخاطبین /ذینفعان

سایر

29

م

امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی استان..
دستورالعمل اجرایی موضوع ماده  22آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها

موضوع

و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات مصوب 7383/8/5
مجلس شورای اسالمی

به پیوسات دساتورالعمل شماره  91/175921مورخ  1529/11/91موضوع ماده  99آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و
مؤسااسااات دانشبنیان و تجاریسااازی نوآوریها و اختراعات مصااوب  1502/0/1مجلس شااورای اسااالمی ،برای اجرا ابالغ
میگردد:
نظر به اینکه بهموجب ماده  9دساتورالعمل اجرایی پیوسات ،صـرفاً درآمد مشامول مالیات شـرکتها و مؤسسات دانشبنیان
ناشـی از قراردادها و فعالیتهای تحقیق و توسـعه ،تجاری سازی و تولید محصوالت و خدمات دانشبنیان در حوزه

فناوریهای برتر و با ارزشافزوده فراوان بهویژه در تولید نرمافزارهای مربوط ،توسااط همان شاارکتها و مؤسااسااات
دانشبنیان به مدت  11ساال پس از تاریخ صادور مجوز برای هر شرکت یا مؤسسه دانشبنیان از مالیات موضوع ماده  111قانون
مالیاتهای مساتقیم با رعایت ساایر مقررات آییننامه اجرایی مربوط معاف هساتند،لذا درآمد مشامول مالیات اشخاص حقیقی

که در حوزه فعالیتهای دانشبنیان موضاااوع دساااتورالعمل مزبور به فعالیت میپردازند و نیز درآمد حقوق کارکنان شااااغل در
شرکتها یا مؤسسه دانشبنیان ،مشمول برخورداری از معافیت مالیاتی موردنظر نخواهند بود.
در ضامن در اجرای تبصااره( )1ماده  2دسااتورالعمل مزبور ،مقتضاای اساات ادارات امور مالیاتی در مواردی که در رساایدگیهای
خود به موارد کتمان اطالعات یا ارائه اطالعات ناصااحیح از سااوی شاارکتها و مؤسااسااات مذکور در برخورداری از معافیت
مالیاتی موردنظر برخورد نمایند ضااامن اقدام طبق مقررات قانونی مربوط ،موارد را ظرف یک هفته به دادساااتانی انتظامی مالیاتی
اعالم تا از طریق دادستانی انتظامی مالیاتی مراتب حداکثر ظرف یااااک ماااااه به دبیرخانه شورا یا صندوق گزارش گردد.الزم به
ذکر است ،بخشنامه شماره  911/2115مورخ  29/1/91این سازمان موضوع آییننامه اجرایی ماده  2قانون حمایت از شرکتها و
مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات ،مستقل از این دستورالعمل میباشد و به قوت خود باقی است.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تااااریاااخ اجرا :مطابق
دستورالعمل

مدت اجرا :مطابق دستورالعمل

مرجع ناااظر :دادساااتااانی انتظااامی

نحوه ابالغ:فیزیکی /سیستمی

مالیاتی

لطفاً هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن  52215159با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و ییگیری نمایید.
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بخشنامه
191

مخاطبین /ذینفعان
موضوع

سایر

29

شماره :
اترخی 1529/11/91 :
ویپست:دارد

/911/2115ص

م

امور مالیاتی شهر و استان تهران
اداره کل امور مالیاتی استان..

آییننامه اجرایی ماده( )3قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان

به پیوساات تصااویبنامه شااماره /919214ت14115هاااا مورخ  21/11/17هیأت محترم وزیران در خصااوص اصااالح
آییننامه اجرایی قانون حمایت از شاارکتها و مؤسااسااات دانشبنیان و تجاریسااازی نوآوریها و اختراعات موضااوع
تصاویبنامه شاماره /111419ت14115هاااا مورخ  21/0/91هیأت محترم وزیران و الحاق یک تبصااره به ماده  90آن،
ابالغ میگردد:
بهموجب بند  11تصااویبنامه صاادرالذکر ،آییننامه اجرایی ماده  17قانون برنامه چهارم توسااعه اقتصااادی ،اجتماعی،
فرهنگی جمهوری اسااالمی ایران موضااوع تصااویبنامه شااماره /90412ت59045هااااا مورخ  01/1/11هیأت محترم
وزیران(تصاااویر پیوسااات) بهعنوان مقررات اجرایی ماده  2قانون مذکور تنفیذ گردید .که بهاینترتیب ،معافیت ماده 2
قانون یادشده به شرح زیر قابلاعمال است:
 -7در اجرای ماده  90آییننامه اجرایی قانون حمایت از شارکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و
اختراعات و تبصاااره الحاقی آن،واحدهای فناوری(پژوهشــی و فناوری و مهندســی)مساااتقر در پارکهای علم و
فناوری که با مجوز وزارت علوم،تحقیقات و فناوری ایجاد میشاااوند و در جهت انجام مأموریتهای محوله به فعالیت
اشاتغال دارند،نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیتهای مذکور در مجوز کهصرفاً در پارکهای علم و فناوری
تحقق مییابد از تاریخ صــدور مجوز توســط مدیریت(رئیس) پارک از معافیت مالیاتی موضاااوع ماده( )15قانون
چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صاانعتی مصااوب  1579و اصااالحیههای بعدی آن با رعایت سااایر مقررات آییننامه
اجرایی ماده  17قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه برخوردار خواهند بود.
 -2با توجه به الزماالجرا شااادن قانون حمایت از شااارکتها و مؤساااساااات دانشبنیان و تجاریساااازی نوآوریها و
اختراعات مصااوب  1502/0/1مجلس شااورای اسااالمی که طی شااماره  12112مورخ 1502/2/17در روزنامه رساامی
جمهوری اساالمی ایران منتشار شاده اسات،در اجرای مقررات ماده  17قانون برنامه پنجسااله چهارم توسعه ،واحدهای
پژوهش و فنااوری و مهندسااای(اعم از دولتی و خصاااوصااای)در پارکهای علم و فناوری که مجوز خود را از تاریخ
الزماالجرا شادن قانون برنامه پنجسااله چهارم توساعه تا تاریخ الزماالجرا شادن قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات
دانشبنیان و تجاریسااازی نوآوریها و اختراعات( )02/11/9دریافت نموده باشااند،معافیت آنها در اجرای ماده 114
قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان دوره مربوط با رعایت مقررات قابلاعمال خواهد بود و مقررات موضوع این بخشنامه
صارفاً در خصاوص واحدهای فناوری که مجوز الزم را پس از اجرایی شادن قانون حمایت از شارکتها و مؤساساات
دانشبنیان و تجاریساااازی نوآوریها و اختراعات( )02/11/9دریافت نمودهاند ،نافذ میباشاااد .بدیهی اسااات چنانچه
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آیيننامه اجرایی ماده ( )9قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنيان

شارکتهای دولتی ،مؤساساات و نهادهای عمومی غیردولتی و شارکتها و مؤسساتی که بیش از پنجاهدرصد مالکیت
آنها متعلق به شاارکتهای دولتی ،مؤسااسااات و نهادهای عمومی غیردولتی اساات ،مجوز فعالیت در پارکهای علم و
فناوری را بعد از تاریخ الزماالجرا شدن قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و
اختراعات( )02/11/9دریافت نموده باشند ،مشمول معافیت موضوع این قانون نخواهند بود.
 -3معافیت قانونی مذکور صاارفاً در خصااوص فعالیتهای پژوهشاای ،فناوری و مهندساای مندرج در مجوز واحدهای
فناوری مساااتقر در پارکهای علم و فناوری موضاااوع ماده  2قانون حمایت از شااارکتها و مؤساااساااات دانشبنیان و
تجاریسااازی نوآوریها قابلاجرا اساات و به فعالیتهای خارج از پارک علم و فناوری و همچنین سااایر شاارکتهای
تولیدی و صنعتی تسری ندارد.
 -4در صااورت انتقال واحدهای فناوری به خارج از پارکهای علم و فناوری ،از تاریخ انتقال مشاامول برخورداری از
معافیت موضوع این ماده نخواهند بود.
 -5در اجرای تبصاره  9ماده  112قانون برنامه پنجم توساعه ،عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی موجب
عدم برخورداری از معافیت مالیاتی در سال مربوط خواهد شد.
 -6در اجرای ماده  11قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات و ماده
 59آییننامه اجرایی آن،کلیه اشااخاص(حقیقی یا حقوقی) که از حمایتهای این قانون برخوردار میشااوند چنانچه بر
اساااس گزارش دسااتگاه اجرایی ذیربط یا نظارت دورهای یا موردی دبیرخانه شااورا یا صااندوق با کتمان اطالعات یا
ارائه اطالعات ناصاحیح از این حمایتها برخوردار شده باشند یا حمایتها و تسهیالت اعطاء شده بر طبق این قانون را
برای مقاصاد دیگری مصارف نموده باشاند ،با تشاخیص دبیرخانه شاورا یا صندوق مذکور،ضمن محرومیت از استفاده
مجدد از حمایتهای قانون،با ارجاع به مراجع قانونی ذیصااالح،عالوه بر پرداخت اصاال مالیات متعلق مشاامول جریمه
نقادی برابر میزان معاافیات مالیاتی اعطاشاااده خواهند بود که مالیات و جریمه مذکور بدون رعایت مرور زمان مالیاتی
موضوع مواد  114و  117قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه خواهد بود.
علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور
تاااااااریااااااخ اجرا :مطابق

مرجع ناظر :دادسااتانی انتظامی

مدت اجرا :مطابق دستورالعمل

دستورالعمل

نحوه ابالغ:فیزیکی /سیستمی

مالیاتی

لطفاً هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن  52215159با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.
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تفاوتهاي اصلی بين معافيت مایاتی موضوع ماده  4و ماده  9قانون

تفاوتهای اصلی بین معافیت مالیاتی موضوع ماده  3و ماده  3قانون
بر اساس قوانین موجود ،در جدول شماره ( )4اظهارنامه مالیاتی 12 ،مورد معافیت وجود دارد که شرکتها میتوانند
همزمان برای همه یا برخی از این معافیتها تقاضا دهند .معافیتهای مربوط به قانون حمایت از شرکتها و موسسات
دانشبنیان مندرج در جدول شماره ( )4اظهارنامه مالیاتی عبارت است از:
الف -ردیف  11جدول  4اظهارنامه :شرکتهای دانشبنیان (بخش الف ماده  5قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان)
ب -ردیف  14جدول  4اظهارنامه :واحدهای پژوهشی ،فناوری و مهندسی واقع در پارکهای علمی و فناوری (ماده 2
قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان)
تفاوتهای اصلی بین دو نوع معافیت فوقالذکر و فرآیندهای اجرایی آن بهقرار زیر است:
توضیحات

معافیت مالیاتی

 -1برای شرکتهای دانشبنیان مورد تایید کارگروه ارزیابی و تشخیص
صالحیت شرکتها و موسسات دانشبنیان میباشد.
 -9به مدت  11سال از زمان تایید شرکت اعمال خواهد شد.
معافیت مالیاتی موضوع ماده  3قانون

 -5مقررات اجرایی آن در دستورالعمل ماده  99آییننامه اجرایی قانون و
طی بخشنامه شماره /911/91501ص مورخ  1529/11/14ابالغ شده
است.
 -1برای

سال

مالی

1525

بر

اساس

بخشنامه

شماره

 01/21/911مورخ  91/10/21اقدام میشود.
 -1برای واحدهای پژوهشی ،فناوری و مهندسی مستقر در پارک علم و
فناوری و شهرکهای فناوری میباشد.
 -9به مدت  91سال از تاریخ صدور مجوز توسط رئیس پارک علم و
معافیت مالیاتی موضوع ماده  3قانون

فناوری با تعامل با اداره کل مالیاتی ذیربط اعمال میشود.
 -5مقررات

اجرایی

آن

در

بخشنامه

شماره /2115/911ص

مورخ  91/11/29ابالغ شده است.
 -1کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی ،فناوری و مهندسی از معافیت
مالیات بر حقوق با تائید مدیریت پارک برخوردار میباشند.
شایان ذکر است که اعمال معافیت موضوع ماده ( )5قانون نسبت به درآمد ناشی از فعالیتهای دانشبنیان مطابق
مصادیق ذکر شده در فهرست ارسالی از سوی کارگروه ،مانع از اعمال معافیت موضوع ماده ( )2قانون در خصوص
واحدهای پژوهشی ،فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری از تاریخ صدور مجوز توسط مدیریت (رئیس)
پارک و نسبت به درآمدهای حاصل از فعالیتهای مذکور در مجوز که صرفاً در پارکهای علم و فناوری تحقق مییابد
نخواهد بود.
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دستورالعمل تسليم اظهارنامه مالياتی در موعد مقرر

شماره :
اترخی 1521/15/95:
ویپست:
911/1210

دستورالعمل
115

تبصره  9ماده  112قانون برنامه پنجم

21

س

مخاطبین/

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ذینفعان

ادارات کل امور مالیاتی...

موضوع

تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی
است (تبصره  9ماده  112قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران)

در اجرای حکم تبصره ( )9ماده( )112قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران ،تسلیم اظهارنامه
مالیاتی در موعد مقرر قانونی شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی میباشد ،لذا کلیه اشخاصی که
طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم ملزم به تسلیم اظهارنامه مالیاتی میباشند ،چنانچه نسبت به تسلیم
اظهارنامه مالیاتی سنوات  1521لغایت ( 1521سالهای اجرای قانون برنامه پنجم) در موعد مقرر قانونی
اقدام ننمایند ،مشمول برخورداری از معافیتهای مقرر قانونی (بهاستثنای صاحبان مشاغل وسایل نقلیه
عمومی موضوع جزء (پ) بند  70قانون بودجه سال  )21نخواهند بود .مقررات مذکور شامل مؤدیانی که
مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی نمیباشند مانند درآمد اشخاص حقیقی بابت فعالیتهای کشاورزی و
درآمد حقوق کارکنان نمیباشد.
علی عسکری
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور
تاریخ اجرا:از ابتدای عملکرد سال  1521مدت اجرا :عملکرد سالهای 1521

مرجع ناظر  :دادستانی انتظامی مالیاتی

لغایت 1521

نحوه
فیزیکی/سیستمی

لطفاً هرگونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن  55247101با دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.
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معافيت مالياتی واحد هاي فناوري اطالعات
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بند (س) ماده ( )41و ماده ( )41قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالی کشور

بند (س) ماده ( )37و ماده ( )35قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
مصوب 7334/2/7
ماده -37
...
س -معادل هزینههای تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی
دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانههای ذیربط که در قالب قرارداد منعقده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و
آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
که در چهارچوب نقشه جامع علمی کشور انجام میشود ،مشروط بر اینکه گزارش پیشرفت ساالنه آن به تصویب
شورای پژوهشی دانشگاهها و یا مراکز تحقیقاتی مربوطه برسد و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیتهای
تولیدی و معدنی آنها کمتر از پنج میلیارد ()1,111,111,111ریال نباشد ،حداکثر به میزان ده درصد( )%11مالیات
ابرازی سال انجام هزینه مذکور بخشوده میشود .معادل مبلغ منظور شده بهحساب مالیات اشخاص مذکور ،بهعنوان
هزینه قابلقبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
دستورالعمل اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزرای امور اقتصادی و دارایی،
صنعت ،معدن و تجارت ،علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی میرسد.
ماده  -35الحاقات و اصالحات زیر در قانون معادن مصوب  23/3/7311و اصالحات بعدی آن
انجام میشود:
الف -چهار تبصره به شرح زیر بهعنوان تبصرههای ( )11( ،)2( ،)0و( )11به ماده( )11قانون اضافه میشود:
….
تبصره  -11بهرهبرداران معادنی که جهت پژوهشهای کاربردی بهمنظور ارتقای بهرهوری ،فناوری ،بهینهسازی
مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت ،معدن و تجارت اقدام
به انعقاد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی)
میکنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد ( )%11و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف میباشند.
آییننامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابالغ آن توسط وزارتخانههای صنعت ،معدن و
تجارت و علوم ،تحقیقات و فناوری به تصویب هیأت وزیران میرسد.
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بند (س) ماده ( )41و ماده ( )41قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالی کشور

تصویبنامه هیات وزیران
باسمهتعالی

شماره/ 41911:ه19910-ت
مورخ1521/1/17 :
وزارت امور اقتصادی و دارایی  -وزارت صنعت ،معدن و تجارت  -وزارت نفت -وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی  -وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری -سازمان حفاظت محیطزیست

هیئتوزیران در جلسه  1521/1/11به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت و علوم ،تحقیقات
و فناوری و به استناد تبصره ( )11الحاقی ماده ( )11قانون معادن موضوع بند (الف) ماده ( )51قانون رفع موانع تولید
رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور  -مصوب  -1521آییننامه اجرایی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب
کرد:
آییننامه اجرایی تبصره ( )71الحاقی ماده ( )74قانون معادن موضوع بند (الف) ماده ()35
قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده -1در این آییننامه ،اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف  -قانون :قانون رفع موانع تولید رقاب-تپذیر و ارتقای نظام مالی کشور  -مصوب. -1521
ب  -مراکز علمی :دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی دارای دانشجو در مقاطع تحصیالت تکمیلی مطابق
فهرست اعالمی وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی.
پ  -پژوهشهای کاربردی :پژوهشهایی که از طریق انعقاد قرارداد با مراکز علمی بهمنظور شناسایی و حل
مشکالت و مسایل مرتبط با فعالیت معادن و ارتقای بهرهوری ،فناوری ،بهینهسازی مصرف انرژی و یا تولید علم
در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی صورت میگیرد.
ت  -طرح :طرح پیشنهادی مربوط به پژوهشهای کاربردی.
ث  -متقاضی :کلیه بهرهبرداران حقیقی یا حقوقی معادن اعم از دولتی یا غیردولتی.
ج  -کارگروه تخصصی :کارگروه موضوع ماده ( )1این آییننامه.
ماده -9طرح نهایی موردتوافق متقاضی و مرکز علمی به همراه پیشنویس اولیه قرارداد از سوی متقاضی به دبیرخانه
کارگروه تخصصی تسلیم میشود .دبیرخانه موظف است طرح مزبور را بالفاصله با قید روز و ساعت دریافت ،ثبت
و رونوشت آن را بهعنوان رسید به متقاضی ارایه کند.

117

بند (س) ماده ( )41و ماده ( )41قانون رفع موانع توليد رقابتپذیر و ارتقاي نظام مالی کشور

تبصره -1دبیرخانه کارگروه تخصصی موظف است ظرف دو روز اداری نسبت به ارایه طرحهای واصله با قید زمان
وصول به کارگروه تخصصی اقدام نماید.
تبصره -9ارایه دو یا چند طرح همزمان توسط متقاضی با رعایت سقف درصد معافیت از حقوق دولتی و مبلغ ریالی
آن ،طبق قانون بالمانع است.
ماده -5طرح باید کاربردی ،دارای نوآوری یا ناظر به حل مشکالت معدن مربوط بوده و امکان بومیسازی و
تجاریسازی نتایج آن میسر باشد.
تبصره  -مدتزمان اجرای طرح طبق قرارداد و حداکثر دو سال خواهد بود.
ماده -1کارگروه تخصصی برای انجام تکالیف و اختیارات تعیینشده در این آییننامه با ترکیب زیر تشکیل
میشود:
الف  -معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت ،معدن و تجارت (رییس).
ب  -رییس سازمان حفاظت محیطزیست یا نماینده وی.
پ  -معاون آموزش ،پژوهش و فناوری وزیر صنعت ،معدن و تجارت یا نماینده وی.
ت  -رییس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور یا نماینده وی.
ث  -رییس سازمان بهینهسازی مصرف سوخت یا نماینده وی.
ج  -یک نفر از مدیران معدنی وزارت صنعت ،معدن و تجارت به انتخاب وزیر صنعت ،معدن و تجارت (دبیر).
چ  -یک نفر صاحبنظر معدنی عضو انجمنهای علمی مرتبط با معرفی وزیر علوم ،تحقیقات و فناوری.
تبصره  -1تصمیمات کارگروه تخصصی با اکثریت آرا معتبر است.
تبصره -9محل استقرار دبیرخانه کارگروه تخصصی در وزارت صنعت ،معدن و تجارت است.
ماده - 1مصوبات کارگروه پس از تأیید وزیر صنعت ،معدن و تجارت توسط دبیر کارگروه جهت اجرا ابالغ
میگردد.
ماده - 4وظایف و اختیارات کارگروه تخصصی به شرح زیر است:
الف  -اعالم ضوابط پذیرش و فرآیند بررسی طرحها و چارچوب قرارداد ظرف یک ماه از تاریخ الزماالجراشدن
این آییننامه از طریق پایگاه اطالعرسانی وزارت صنعت ،معدن و تجارت.
ب  -بررسی طرح یا گزارش پیشرفت دورهای و یا اسناد و مدارک موضوع بند (الف) ظرف پانزده روز پس از
وصول مطابق با مفاد این آییننامه.
پ  -تشکیل جلسه و بررسی و تصمیمگیری در خصوص طرحهایی که به هر دلیل و در هرکدام از مراحل اجرای
طرح اختالفی ایجاد گردد و مانع ادامه یا انجام صحیح آن شود .تصمیم کارگروه تخصصی پس از ابالغ توسط
دبیر از سوی متقاضی الزماالجرا است.
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ماده -7متقاضی موظف است پس از تصویب طرح بالفاصله نسبت به انعقاد قرارداد با مراکز علمی اقدام کند و طی
اجرای طرح گزارشهای پیشرفت کار را طبق قرارداد به دبیرخانه ارایه نماید .گزارشهای یادشده باید با امضای
مجری طرح و مرکز علمی باشد.
تبصره -اسامی مجری و پژوهشگران طرح ،وظایف ،شرح خدمات ،زمانبندی و مراحل اجرای آن ،نحوه پرداخت
و سایر موارد مربوط در قرارداد منعقده بین مرکز علمی و متقاضی ثبت میگردد.
ماده - 0مراکز علمی طرف قرارداد با متقاضی باید دارای مجوز قانونی بوده و موضوع طرح با زمینه تخصصی
فعالیت آنها مرتبط باشد.
تبصره -مراکز علمی میتوانند از خدمات کارشناسان و مراکز خارجی نیز استفاده نمایند.
ماده _2متقاضی به میزان مبلغ قرارداد منعقده با مراکز علمی از پرداخت حداکثر ده درصد حقوق دولتی معادن ،تا
سقف پنجاه میلیارد ( )11,111,111,111ریال (در سال عقد قرارداد) معاف میباشد.
تبصره -چنانچه متقاضی نتواند در مهلت مقرر در تبصره ماده ( )5این آییننامه نسبت به اجرای تعهدات طبق طرح
مصوب اقدام نماید ،باید پس از ابالغ وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،میزان حقوق دولتی پرداختنشده را
بهحساب حقوق دولتی معادن واریز نماید.
معاون اول رئیسجمهور
اسحاق جهانگیری
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ماده ( )37قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 7334/2/7
ماده  -37متن زیر جایگزین ماده ( )159قانون مالیاتهای مستقیم و تبصرههای آن میشود و ماده ( )150قانون
مذکور و تبصرههای آن حذف میگردد:
ماده  -159درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی
یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانههای ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر یا
قرارداد استخراج و فروش منعقد میشود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستانها ،هتلها و مراکز اقامتی
گردشگری اشخاص یادشده که از تاریخ مذکور از طرف مراجع قانونی ذیربط برای آنها پروانه بهرهبرداری یا
مجوز صادر میشود ،از تاریخ شروع بهرهبرداری یا استخراج یا فعالیت به مدت پنج سال و در مناطق کمتر
توسعهیافته به مدت ده سال با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد.

…
د -نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع
یکصد و بیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر
استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمیشود.
واحدهای تولیدی فناوری اطالعات با تأیید وزارتخانههای ذیربط و معاونت علمی و فناوری رئیسجمهور
درهرحال از امتیاز این ماده برخوردار میباشند .همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق
ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی بهاستثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصد و بیست
کیلومتری مرکز استان تهران با نرخ صفر محاسبه میشود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار
میباشند.
در خصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان یا
شهر قرار میگیرند ،مالک تعیین محدوده بهموجب آییننامهای است که حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون
با پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور و سازمان حفاظت محیطزیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
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تصویبنامه هیات وزیران

آییننامه اجرایی بند (د) ماده ( )732اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ()37
قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
شماره/02170 :ها19512ت
مورخ1521/7/11 :
وزارت صنعت ،معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ـ سازمان حفاظت محیطزیست
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی
هیأت وزیران در جلسه  1521/4/0به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنعت ،معدن و تجارت و امور اقتصادی و
دارایی و سازمانهای مدیریت و برنامهریزی کشور و حفاظت محیطزیست و به استناد بند (د) ماده ( )159اصالحی
قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ( )51قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور  -مصوب
 -1521آییننامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:
آییننامه اجرایی بند (د) ماده ( )732اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ()37
قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده1ا در این آییننامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف ا محدوده :شعاع (فاصله هوایی) یکصد و بیست کیلومتر برای تهران (بهاستثنای شهرکهای صنعتی
استانهای قم و سمنان) ،پنجاه کیلومتر برای اصفهان و سی کیلومتر برای سایر مراکز استانها و شهرهای باالی
سیصد هزار نفر جمعیت.
ب ا شهرک صنعتی :شهرکی که به استناد قانون راجع به تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران ا مصوب 1549ا
با اصالحات بعدی ،ایجادشده یا میشود.
پ ا منطقه ویژه اقتصادی :منطقهای که به استناد قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسالمی ایران
ا مصوب 1501ا ایجادشده یا میشود.
ماده9ا مالک تعیین محدوده جهت محاسبه مالیات با نرخ صفر و برخورداری از مشوقهای مالیاتی موضوع بند (د)
ماده ( )59اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم ،در مورد واحدهای تولیدی ،شهرکهای صنعتی و مناطق ویژه
اقتصادی که در محدوده دو یا چند شهر یا استان قرار میگیرند ،بهصورت زیر است:
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الف ا چنانچه واحد تولیدی ،شهرک صنعتی یا منطقه ویژه اقتصادی در محدوده شهر تهران قرار گیرد (فارغ از
اینکه داخل یا خارج از محدوده شهر یا شهرهای دیگر قرار گرفته باشد) مشمول مقررات محدوده تهران میباشد.
ب ا در سایر موارد ،چنانچه واحد تولیدی ،در محدوده دو یا چند شهر از استانهای مختلف قرار داشته باشد ،تابع
مقررات مربوط به استان محل استقرار واحد تولیدی میباشد .همچنین در مواردی که واحد تولیدی در محدوده
دو یا چند شهر از یک استان قرار گرفته باشد مشمول مقررات مرکز استان یا شهرهای بیش از سیصد هزار نفر
جمعیت آن استان حسب مورد خواهد بود.
ماده5ا در صورت وجود اختالف بین اداره کل امور مالیاتی و واحد تولیدی در خصوص فاصله واحد مزبور با
مراکز استانها و شهرهای باالی سیصد هزار نفر جمعیت ،نظر وزارت راه و شهرسازی بر اساس استعالم سازمان
امور مالیاتی کشور مالک عمل خواهد بود.
ماده1ا مالک قرار گرفتن واحد تولیدی یا معدنی در محدوده ،آخرین تقسیمات کشوری و تعیین محدودههای
شهری در زمان صدور پروانه بهرهبرداری یا انعقاد قرارداد استخراج و فروش از سوی وزارتخانههای ذیربط است
و تغییرات بعدی آن تأثیری بر اعمال یا عدم اعمال محاسبه مالیات با نرخ صفر و مشوقهای موضوع ماده ()159
قانون مالیاتهای مستقیم ندارد.
اسحاق جهانگیری
معاون اول رئیسجمهور
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باسمهتعالی
شیوهنامه اعطای معافیت حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و عوارض
به شرکتها و موسسات دانشبنیان
(مصوبه مورخ )7334/8/3
مقدمه :با توجه به دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ( )99آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات
دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات مورخ  ،1529/11/91در خصوص نحوه ارائه معافیتهای
گمرکی به شرکتها و موسسات دانشبنیان ،شیوهنامه زیر برای اعطای معافیتهای گمرکی ،سود بازرگانی و
عوارض به شرکتهای دانشبنیان در کارگروه «ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانشبنیان و
نظارت بر اجرا» موضوع ماده ( )5آییننامه اجرایی قانون ،تصویب میشود:
ماده -7تعاریف:
کارگروه« :کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا» ،موضوع
ماده ( )5آییننامه اجرایی «قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و
اختراعات»
قانون« :قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات»
شرکت دانشبنیان :شرکتها و موسسات مورد تأیید «کارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و
موسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا» و مشمول استفاده از مزایای «قانون حمایت از شرکتها و موسسات
دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات»
مهندسی معکوس :به فرایندی گفته میشود که در آن میتوان با اقداماتی بر روی محصول موجود ،به دانش فنی
اولیه تولید آن دست پیدا کرد .معموالً مراحل مهندسی معکوس عبارت است از :آنالیز عملکرد و دمونتاژ ،آنالیز
مواد ،اندازهگیری و آنالیز ابعادی ،بررسی فرایند ساخت ،برنامهریزی فرآیند تولید ،تهیه مستندات الزم ،ساخت
نمونه اولیه و درنهایت ساخت محصول موردنظر.
فصل اول :معافیتهای حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و عوارض قابل اعطاء به شرکتهای
دانشبنیان
ماده -2شرکتهای دانشبنیان از پرداخت هرگونه عوارض صادراتی برای صادرات کاالها و خدمات دانشبنیان
خود معاف هستند.
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ماده -3شرکتهای دانشبنیان برای انجام فعالیتهای دانشبنیان خود ،میتوانند از معافیت حقوق گمرکی،

سود بازرگانی و عوارض به شرح زیر برخوردار شوند:
 .1واردات ماشینآالت ،تجهیزات ،مواد اولیه ،کاالها و قطعات موردنیاز ،بهعنوان نمونه و بهصورت محدود
(در حدی که نمونه تلقی شود) و صرفا برای انجام مهندسی معکوس یک کاالی دانشبنیان (آنالیز
عملکرد ،دمونتاژ ،آنالیز مواد و)...
 .9واردات مواد اولیه ،کاالها و قطعات موردنیاز بهصورت محدود و صرفا برای انجام فعالیتهای تحقیق و

توسعه تا حد ساخت نمونه اولیه و پایلوت از کاالها و خدمات دانشبنیان
 .5واردات تجهیزات آزمایشگاهی ،تجهیزات تست و کنترل کیفیت بهشرط استفاده غیرتجاری و برای تجهیز

بخش تحقیق و توسعه شرکت مشروط به عدم ساخت داخل.
تبصره  -7تشخیص عدم ساخت داخل تجهیزات آزمایشگاهی و تجهیزات تست و کنترل کیفیت موردنظر ،بر
عهده «دبیرخانه دائمی نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران» در معاونت علمی و فناوری
رئیسجمهور میباشد.
ماده -4شرکتهای دانشبنیان برای واردات ماشینآالت خط تولید (موردنیاز برای تولید کاال و خدمات
دانشبنیان مورد تایید کارگروه) ،مشروط به عدم ساخت داخل ،میتوانند از معافیت پرداخت حقوق گمرکی،

سود بازرگانی و عوارض استفاده نمایند.
تبصره  -7آن دسته از شرکتهای دانشبنیان که دارای مجوزهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت هستند (از قبیل
جواز تأسیس ،پروانه بهرهبرداری ،کارت شناسایی ،گواهی فعالیت صنعتی ،گواهی کشف و پروانه اکتشاف) ،باید
برای استفاده از معافیتها و تخفیفات زیر ،به «بخش سرمایهگذاری سامانه بهینیاب» ()www.Behinyab.ir
مراجعه نمایند:
 )1معافیتهای حقوق ورودی ماشینآالت خط تولید (موضوع بند (غ) ماده ( )112قانون امور گمرکی)
 )9تخفیفات موضوع ماده ( )191قانون امور گمرکی« :حقوق ورودی قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف
در ساخت یا مونتاژ یا بستهبندی اشیاء یا مواد یا دستگاهها وارد میگردد ،در مواردی که مشمول ردیفی از جدول
تعرفه شود که مجموعاً مأخذ حقوق ورودی آن بیشتر از جمع مأخذ حقوق ورودی شیء یا ماده یا دستگاه آماده
باشد به تشخیص و نظارت وزارت صنعت ،معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودی شیء یا ماده یا دستگاه آماده
مربوط وصول میشود».
تبصره -2تشخیص عدم ساخت داخل برای ماشینآالت خط تولید موردنظر ،مشابه اجرای معافیتهای موضوع
بند (غ) ماده ( )112قانون امور گمرکی ،بر عهده وزارت صنعت ،معدن و تجارت میباشد و نتیجه بررسیها در
این خصوص ،حداکثر ظرف مدت ده روز کاری ارائه میشود.
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تبصره  -3معافیتهای ماده ( )1مربوط به واردات ماشینآالت خط تولید ،شامل قطعات یدکی و ابزارآالت

نمیباشد.
تبصره  -4معافیتهای ماده ( )1برای واردات ماشینآالت دستدوم (مستعمل) ،پس از اخذ مجوزهای الزم
موضوع ماده ( )19آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات قابلاستفاده میباشد.
تبصره  -5اگر شرکت دانشبنیان ،متقاضی استفاده از معافیتهای حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و عوارض
گمرکی برای واردات ماشینآالت خط تولید جهت تولید کاالی دانشبنیان باشد ،باید درباره کاالی دانشبنیانی
که ماشینآالت خط تولیدِ مرتبط با آن وارد میشود ،موارد زیر توسط کارگزار اجرای معافیتهای گمرکی
بررسی و تأیید شود:
الف -در حوزه فناوریهای باال و متوسط به باال باشد.
ب -دارای پیچیدگی فنی بوده و تولید آن نیاز به تحقیق و توسعه هدفمند توسط یک تیم فنی خبره داشته باشد.
همچنین برای حفظ توان رقابتی آن کاال در بازار ،تحقیق و توسعه باید بهصورت مداوم انجام شود.
ج -عمده ارزشافزوده آن کاالها/خدمات ،ناشی از دانش فنی و نوآوری فناورانه باشد.
ماده  -5کاربری «ماشینآالت ،تجهیزات ،مواد اولیه ،کاالها و قطعات» وارداتی موضوع ماده ( )5و ( ،)1باید در
راستای تولید کاالها و خدمات دانشبنیان که توسط کارگروه تأییدشده ،قرار داشته باشد.
ماده  -6اگر درخواست استفاده از معافیتهای حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و عوارض گمرکی برای واردات
ماشینآالت خط تولید ،تجهیزات آزمایشگاهی ،تست و کنترل کیفی برای تولید کاالی دانشبنیانی باشد که هنوز
نمونه اولیه آن در شرکت ساخته نشده ،با رعایت شرایط زیر میتواند موردپذیرش قرار گیرد:
الف -بدون واردات موردنظر ،امکان تولید نمونه اولیه یا نمونه آزمایشگاهی آن محصول وجود نداشته باشد و آن
شرکت تمام مراحل ساخت نمونه اولیه را تا جایی که به تجهیزات وارداتی نیاز پیدا نکرده ،طی کرده باشد( .نظیر
مطالعات و تحقیق و توسعه اولیه ،تهیه نقشههای ساخت ،طراحیها ،و)...
ب -محصول تولیدی ،دارای ویژگیهای کاالی دانشبنیان باشد و با حوزه کلی فعالیتهای دانشبنیان شرکت
مرتبط باشد.
ج -بهمنظور استفاده از سایر مزایای قانون (ازجمله معافیتهای مالیاتی) ،الزم است معیار «کسب دانش فنی مبتنی
بر تحقیق و توسعه» برای محصول تولیدی ،در دوره بعدی ارزیابی احراز شود.
ماده  -1کل کاالهای مشمول معافیت موردنظر این شیوهنامه ،باید با زیرساختها و ظرفیت واقعی تولید و

برنامههای آتی توسعه شرکت دانشبنیان تناسب داشته باشد.
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ماده  -8معافیت موضوع این شیوهنامه ،شامل قانون مالیات بر ارزشافزوده و هزینههای انجام خدمات و

تشریفات گمرکی (موضوع بند ل ماده یک قانون امور گمرکی) نمیباشد.
ماده  -3نمایندگی شرکتهای خارجی و شرکتهای واردکننده کاالهای دانشبنیان که به امر تجارت
میپردازند ،از شمول این شیوهنامه خارج هستند.
ماده  -71معافیتهای مذکور در این شیوهنامه ،نافی سایر مزایای مترتب بر شرکتهای مستقر در پارکهای علم
و فناوری ،موضوع ماده ( )2قانون نمیباشد.
فصل دوم :نحوه اعمال معافیتهای حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و عوارض گمرکی
ماده  –77شرکت دانشبنیان میتواند پس از تهیه پروفرما یا ثبت سفارش ،درخواست خود را به همراه مدارک
اولیه و تکمیل فرمهای مربوطه ،بهمنظور آغاز فرایند ارزیابی و دریافت «تأییدیه اولیه» ،به سامانه دانشبنیان ارسال
کند.
تبصره  -اسناد و مدارک موردنیاز جهت واردات ماشینآالت و سایر اقالم وارداتی ،باید به نام شرکت دانشبنیان
تأییدشده باشد.
ماده « -72تأییدیه اولیه» با توجه به مواد ( )1( ،)1و ( )4و سایر معیارهای این شیوهنامه ،از سوی دبیرخانه کارگروه
صادرشده و صرفا بیانگر موافقت اولیه برای ارائه معافیتهای موضوع این شیوهنامه به کاالی موردنظر است ،تا
شرکتهای دانشبنیان بتوانند با برنامهریزی دقیقتر اقدام به واردات نمایند .تأییدیه اولیه تنها به همان شرکت ارائه
میشود و قابلارائه به گمرک نیست.
ماده « -73تأییدیه نهایی» پس از تطبیق مندرجات تأییدیه اولیه (که بر مبنای پروفرما یا ثبت سفارش تهیه میشود)
با «اظهارنامه تسلیمی به گمرک» و با رعایت سایر نکات این شیوهنامه ،از سوی دبیرخانه کارگروه به گمرک ابالغ
میشود و بیانگر موافقت نهایی برای استفاده از معافیتها است.
ماده  -74در مواردی که شرکت دانشبنیان پس از ورود کاال به گمرک ،درخواست استفاده از معافیت نماید،
برای احراز عدم ساخت داخل (در صورت نیاز) و ارزیابی سایر شرایط موردنظر این شیوهنامه« ،اظهارنامه تسلیمی

به گمرک» مبنای عمل قرار میگیرد و نیازی به ارسال اطالعات پروفرما یا ثبت سفارش نیست.
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تبصره -با توجه به اینکه هزینههای تشریفات گمرکی (ازجمله انبارداری) باید از سوی شرکتها پرداخت شود،
توصیه میشود بهمنظور جلوگیری از پرداخت هزینههای مازاد ،شرکتها درخواست خود را پیش از ورود کاال

به گمرک ،به سامانه دانشبنیان ارسال نمایند.
ماده  -75مجوز معافیت از پرداخت حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و عوارض گمرکی ،درصورتیکه مدت
استفاده از مزایای قانونی برای شرکت به اتمام نرسیده و منقضی نشده باشد (به عبارتی تا زمانی که آن شرکت بر
اساس مصوبه کارگروه ،مشمول استفاده از مزایای قانون میباشد) ،بعد از تکمیل پرونده و بررسی نهایی ارسال
میشود.
ماده  -76پس از اِعمال معافیتها و ترخیص کاال از گمرک ،بهمنظور درج در پرونده شرکت و نظارتهای
بعدی« ،پروانه سبز گمرکی» از سوی گمرک در اختیار دبیرخانه کارگروه قرار میگیرد.
ماده  -71تبادل کلیه اطالعات و تأییدیهها با گمرک ،از طریق «سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی» انجام
میشود.
ماده  -78برای اجرای معافیتهای گمرکی ،کارگروه میتواند تعدادی از اشخاص حقوقی واجد صالحیت را
بهعنوان کارگزاران اجرای معافیتهای گمرکی انتخاب نماید.
تبصره -دبیرخانه کارگروه مجاز است از پارکهای علم و فناوری منتخب که به تایید کارگروه میرسند ،بهعنوان
کارگزار اجرای معافیتهای گمرکی ،برای شرکتهای مستقر در پارک استفاده کند.
ماده  -73پیگیری حسن اجرای این معافیتها ازجمله تأیید تناسب بین کاربری «تجهیزات ،مواد اولیه ،کاالها و
قطعات» واردشده موضوع ماده ( )5و ( )1با کاالهای دانشبنیان شرکت که توسط کارگروه تأییدشده است؛ تناسب
ماشینآالت خط تولید واردشده با زیرساختها و ظرفیت تولید شرکت و نظارت بر نصب «ماشینآالت خط تولید»
در محل شرکت (پس از دریافت پروانه سبز گمرکی)؛ بر عهده کارگزاران اجرای معافیت گمرکی است.
ماده  -21شرکت دانشبنیان موظف است «ماشینآالت خط تولید» وارداتی را صرفا در محل کارگاه یا کارخانه
خود که به اطالع دبیرخانه کارگروه رسیده است ،نصب و تا  11سال از جابجایی ،انتقال یا واگذاری آن به غیر،
خودداری نماید؛ در غیر این صورت بر اساس ماده  191قانون امور گمرکی ،مستلزم پرداخت وجوه متعلقه شامل
حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و عوارض معاف شده خواهد بود.
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ماده  -27کارگزاران اجرای معافیتهای گمرکی ،مجاز به دریافت هزینههای بررسی و ارزیابی تقاضاهای
شرکتها میباشند.
فصل سوم :نظارت بر اجرای معافیتهای گمرکی
ماده  -22شرکتهای دانشبنیانی که از معافیتهای گمرکی موضوع این شیوهنامه برخوردار میشوند ،چنانچه
بر اساس گزارش دستگاههای ذیربط یا نظارتهای دورهای که به تایید نهایی دبیرخانه شورای عالی عتف رسیده
باشد ،با کتمان اطالعات یا ارائه اطالعات ناصحیح ،از این حمایتها برخوردار شده باشند ،یا حمایتها و تسهیالت
اعطاشده را برای مقاصد دیگری مصرف نموده باشند ،ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای قانون ،با
ارجاع به مراجع قانونی ذیصالح ،عالوه بر پرداخت اصل حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض متعلق ،مشمول
جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاشده خواهند بود که جریمه مذکور با توجه به بند ج ماده ( )11قانون بدون
رعایت مرور زمان قابل مطالبه بوده و قابل بخشودگی نمیباشد.
ماده  -23کلیه کارگزاران اجرای معافیتهای گمرکی و یا هرکدام از کارگزاران ارزیابی شرکتها ،میتوانند
درباره نحوه استفاده شرکتها از معافیتهای گمرکی ،گزارشهای نظارتی خود را به دبیرخانه کارگروه ارایه
نمایند .دبیرخانه کارگروه موظف به بررسی و جمعبندی گزارشها و ارایه به کارگروه میباشد.
این شیوهنامه در  95ماده و  2تبصره در تاریخ  1521/0/2به تصویب کارگروه رسید و جایگزین مصوبه مورخ
 1525/7/0کارگروه میشود.
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پیوست  :7ماده ( )4دستورالعمل اجرایی ماده  22آییننامه اجرایی قانون؛ مصوب 32/71/27
ماده -4اعطای معافیت عوارض ،حقوق گمرکی ،سود بازرگانی جهت واردات ماشینآالت ،تجهیزات ،مواد
اولیه ،کاالها و قطعات موردنیاز برای تولید کاالها و خدمات دانشبنیان در حوزه فناوریهای برتر و با ارزشافزوده
فراوان و همچنین کاالها و خدمات دانشبنیان صادراتی جهت معافیت عوارض صادراتی برای هر شرکت و در هر
مورد از طریق دبیرخانه شورا به گمرک جمهوری اسالمی ایران اعالم خواهد شد.
تبصره -1کاالهای وارداتی موضوع بند (ض) ماده یک قانون امور گمرکی مشمول معافیت موضوع این ماده
نمیباشد.
تبصره -9کاالهای وارداتی مشمول حکم این ماده ،میبایست راساً توسط شرکتها و موسسات دانشبنیان از خارج
از کشور واردشده باشد.
تبصره -5معافیت موضوع این ماده ،شامل قانون مالیات بر ارزشافزوده نمیباشد.
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پیوست :2ممنوعیت اعطای معافیتهای حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و عوارض برای
کاالهای تجاری
بر اساس دستورالعمل اجرایی موضوع ماده  99آییننامه اجرایی قانون مورخ  ،29/11/91کاالهایی که بهصورت
تجاری وارد میشوند ،مشمول معافیتها نمیباشند:
تبصره  1ماده  1دستورالعمل اجرایی موضوع ماده  99آییننامه اجرایی قانون :کاالهای وارداتی موضوع بند
(ض) ماده یک قانون امور گمرکی مشمول معافیت موضوع این ماده نمیباشند.
تعریف کاالی تجاری دربند (ض) ماده یک قانون امور گمرکی ،مصوب  21/2/9مجلس شورای اسالمی،
بهصورت زیر آورده شده است:
کاالی تجاری :کاالیی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش صادر یا وارد میگردد اعم از اینکه به
همان شکل یا پس از انجام عملیات اعم از تولیدی ،تفکیک و بستهبندی ،به فروش برسد.
بند (ض) ماده ( )7قانون امور گمرکی:

بهطورکلی بر اساس قانون امور گمرک و قانون مقررات صادرات و واردت ،امکان ارائه معافیت گمرکی برای
کاالهای تجاری به هیچ شرکتی وجود ندارد و تبصره  1ماده  1دستورالعمل اجرایی موضوع ماده  99آییننامه
اجرایی قانون «حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و »...نیز بر همین اساس تدوین شده است.
بهعنوانمثال بر اساس مواد قانونی زیر ،استفاده از معافیتهای حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و عوارض برای
کاالهای تجاری ،قاچاق محسوب میشود:
ماده  773قانون امور گمرکی:
موارد زیر قاچاق گمرکی محسوب میشود:
ذ :کاالی مورد معافیتی که بدون رعایت مقررات ماده ( )191این قانون به دیگری منتقل شود.
ماده  721قانون امور گمرکی:
کاالهای موضوع بندهای (ب)( ،ث)( ،ذ)( ،ر) و (ژ) ماده(  (112این قانون و کاالهایی که بهموجب قوانین خاص یا
تصویبنامههای هیأت وزیران با معافیت از حقوق ورودی ترخیص میشوند ،اگر قبل از انقضاء ده سال از تاریخ
ترخیص آن به شخص دیگری که حق استفاده از معافیت با همان شرایط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعی یا وکالتی
واگذار شود باید وجوه متعلقه را با کسر مبلغی که بهتناسب فرسودگی و استهالک در نظر گرفته میشود ،پرداخت
کند.
مواردی که طبق مقررات مربوط برای واگذاری نحوه دیگری مقررشده باشد ،مستثنی است.
تبصره :واگذاری کاالی موضوع این ماده قبل از پنج سال از تاریخ ترخیص مستلزم اخذ مجوزهای ورود است.
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همچنین در ماده  11آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ،ویژگیهای کاالهای غیرتجاری ذکر
شده است:
ماده  71آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب  12/1/4مجلس شورای
اسالمی):
 -1مالک تجاری بودن کاال:
کاالهایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش ،وارد یا صادر میگردند ،اعم از اینکه به همان شکل یا
پس از انجام عملیات (تولیدی ،تفکیک و بستهبندی) به فروش برسند ،تجاری تلقی خواهند شد.
تبصره – موارد زیر تجاری تلقی نمیگردد:
الف – نمونههای تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی که میتواند نمونه تلقی شود ،به
تشخیص گمرک ایران.
ب  -ماشینآالت ،تجهیزات ،اجزا و قطعات مربوط موردنیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی که در
مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت بازرگانی رأساً وارد مینمایند.
پ  -عملیات ورود و صدور کاال توسط دستگاههای اجرایی دارای ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت
نیل به اهداف آن دستگاه بااطالع وزارت بازرگانی که برای تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه
انجام میشود .در موارد خاصکه وزارت بازرگانی تشخیص میدهد ورود کاال برای عملیات تجاری است
ضمن توقف جریان ،مراتب را به هیأت دولت گزارش مینماید.
ت -صدور کاال توسط صادرکنندگان مبتدی برای یک دوره حداکثر  4ماهه درآغازکار با مجوز وزارت
بازرگانی.
ث -وسایل و ملزومات موردنیاز واحدهای تحقیقاتی ،علمی ،پزشکی ،آموزشی ،آزمایشگاهی ،کاتالوگ،
بروشور ،کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کاال ،نقشههای فنی و نمونههای فاقد بهای ذاتی ،کاالهای
موردنیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت بازرگانی.
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پیوست -3چگونگی واردات کاالی مستعمل (دستدوم)
بر اساس قوانین موجود ،محدودیتهای زیر برای واردات کاالی مستعمل وجود دارد:

ماده  42آییننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات -چگونگی ورود کاالی
مستعمل:
 -1ورود خودروهای مستعمل ازجمله راهسازی در چارچوب قانون مربوطه و آییننامه اجرایی آن امکانپذیر
میباشد.
 -9ورود تجهیزات ،دستگاهها و ماشینآالت مستعمل برای خط تولید با رعایت مقررات مربوط منوط به تأیید

وزارتخانه تولیدی ذیربط میباشد.
-5در سایر موارد ورود کاالهای مستعمل با رعایت مقررات مربوط منوط به موافقت کمیسیون موضوع

ماده یك این آییننامه است.
تبصره  -گمرک ایران موظف است کاالهای مستعمل موضوع این ماده ،بهاستثنای ماشینآالت و تجهیزات
خط تولید وارده از محل سرمایهگذاری خارجی در چارچوب قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی به
تأیید سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران را بر مبنای قیمت کاالی نو مشابه قیمتگذاری
نماید.
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پیوست -4ارزش کاالی ورودی (وارداتی)
بر اساس ماده ( )11قانون امور گمرکی ،ارزش گمرکی کاالی بدون در نظر گرفتن هزینههایی نظیر نصب ،آموزش
کارکنان و ...محاسبه میشود:
ماده ( )74قانون امور گمرکی  -ارزش گمرکی کاالی ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش
بهای خرید کاال در مبدأ بهاضافه هزینه بیمه و حملونقل (سیف) بهاضافه سایر هزینههایی که به آن کاال تا
ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق میگیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کاال تعیین
میشود و بر اساس برابری نرخ ارز اعالمشده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.
تبصره  - 9چنانچه ارزش گمرکی کاالی ورودی از قیمت مندرج در اسناد ارائهشده متمایز باشد ،شامل
هزینهها یا موارد زیر نمیشود:
الف -هزینه ساختن ،نصب کردن ،سوار کردن ،نگهداری یا کمک فنی در مورد کاالهایی مانند دستگاهها،
ماشینآالت و تجهیزات صنعتی پس از ورود آنها
ب -هزینه حملونقل پس از ورود کاال
پ -هزینه سود متداول ناشی از تأمین مالی خرید کاالی وارده توسط فروشنده یا شخص ثالث
ت -هزینه اقدامات خریدار خارج از شرایط انجام معامله ،مانند فعالیتهای بازاریابی برای کاال
ث -حق تکثیر و تولید داخلی کاالی وارده
ج -ارزش یا هزینه اطالعات و دستورالعملهای ضبطشده در نرمافزار یا روی حاملین اطالعات مانند دیسکت،
لوح فشرده و مشابه آن برای استفاده در رایانه؛ در این موارد ارزش حامل خام محاسبه میشود.
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پیوست -5فرایند ارائه معافیتهای حقوق گمرکی ،سود بازرگانی و عوارض
به شرکتهای دانشبنیان

تقاضای شرکت

بررسی در کارگزار اجرای معافیتهای گمرکی (همراستا بودن
کاربری واردات با کاالی دانشبنیان و)...

ارسال درخواست به دبیرخانه کارگروه
بررسی نهایی و جمعبندی

ارسال به گمرک
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ماده ( )38قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 7334/2/7
ماده  -38بهمنظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسبوکار و تسهیل در تشریفات گمرکی برای
واحدهای تولیدی:
....
چ -حقوق ورودی قطعات وارده تلفن همراه ،لوازمخانگی اعم از برقی و غیر برقی ،وسایل برقی بهاستثنای خودرو
و قطعات خودرو ،و صنایع پیشرفته)(High Techنسبت به حقوق ورودی واردات کاالهای کامل) (CBUبر

اساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله(مونتاژ) کاال در داخل تعیین میشود.

تبصره  -1جدول مربوط به میزان تسهیالت بر اساس درصد ساخت و متصل کردن قطعات منفصله(مونتاژ) کاال در
داخل توسط کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان بخش صنعت و بازرگانی ،وزارتخانههای صنعت ،معدن و
تجارت و امور اقتصادی و دارایی (گمرک ایران) تهیه و ابالغ میشود.
تبصره  -9بهمنظور استفاده از تسهیالت موضوع این بند رعایت مفاد ذیل ضروری است:
 -1تعیین درصد ساخت داخل و یا متصل کردن قطعات منفصله (مونتاژ) قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی
دارای پروانه بهرهبرداری معتبر از وزارت صنعت ،معدن و تجارت و اعالم موضوع به گمرک جمهوری
اسالمی ایران
 -9اعطای تسهیالت توسط گمرک ایران بر اساس مطابقت جدول مربوط به میزان تسهیالت با درصد ساخت و
یا میزان اعالمشده توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت
 -5اجزاء و قطعات وارده توسط واحدهای تولیدی جهت استفاده در ساخت کاالهای داخلی که به تشخیص
وزارت صنعت ،معدن و تجارت فاقد ساخت داخل میباشد از بیست درصد ( )%91حقوق ورودی متعلقه
معاف میباشد.
 -1ورود محصوالت کشاورزی و نهادههای دامی و تجهیزات و مواد غذایی موردنیاز صنایع غذایی و تبدیلی،
مواد خوراکی ،آشامیدنی ،آرایشی ،بهداشتی ،دارویی و تجهیزات پزشکی که با سالمت و بهداشت عمومی
دام ،گیاه و انسان مرتبط است با اخذ مجوز از دستگاههای ذیربط (وزارتخانههای جهاد کشاورزی و بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی حسب مورد و سازمان ملی استاندارد) انجام میگیرد .دستگاههای صادرکننده و یا
استعالم شونده مکلفند ظرف مدت حداکثر هفت روز پس از تسلیم مستندات و ارسال نمونه ،پاسخ استعالم
را به گمرک جمهوری اسالمی ایران ارسال کنند.
فهرست کاالهای خاص که بررسی آنها نیازمند زمان بیشتری است حسب مورد به تصویب وزیر جهاد کشاورزی
یا وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد میرسد و در ابتدای هرسال به گمرک
جمهوری اسالمی ایران اعالم میشود.
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.....
ح -بند(غ) ماده( )112قانون امور گمرکی راجع به معافیت حقوق ورودی ماشینآالت خط تولید ،به شرح زیر
اصالح میشود:
غ -واردات ماشینآالت خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت ،معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسالمی
ایران ،موردنیاز واحدهای تولیدی ،صنعتی و معدنی مجاز میباشد.
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ه
 اساسناهم وهن صندوقاهی ژپو ش و فناوریغیردولتی
 آئینانهم اجرایی ماه ( )11اقنون رفع موانعتولید راقبتپذری و ارتقای نظام مالی کشور
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شماره/112511 :ت 10119ها
اترخی1521/0/11:
باسمهتعالی
با صلوات بر محمد و آل محمد
اصالح اساسنامه صندوق نوآوري و شکوفايی
نهاد رياست جمهوري -وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،معاونت علمی و فناوري رييس جمهور

هیئتوزیران در جلسه مورخ  1921/6/92بنا به پیشنهاد شوراي عالي علوم ،تحقیقات و فناوري و به
استناد تبصره ( )9ماده ( )۵قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاريسازي نوآوريها و
اختراعات ـ مصوب 19۳2ـ تصویب نمود:
اساسنامه صندوق نوآوري و شکوفایي موضوع تصویبنامه شماره /۵۹92۳ت۴6۴9۳هـ مورخ 1921/9/16
به شرح زیر اصالح ميشود:
الف -در ماده ( )9عبارت «در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط» بعد از عبارت «هیئتامنا» اضافه
ميگردد.
ب -عبارت «یا سایر منابع» از ماده ( )۴حذف ميشود.
ج -در انتهاي بند (ث) ماده ( )2عبارت «با رعایت قوانین و مقررات مربوط» افزوده ميگردد.
د -در انتهاي بند (ج) ماده ( )2عبارت «با رعایت قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي
حسابداران ذيصالح بهعنوان حسابدار رسمي ـ مصوب19۳9ـ»اضافه ميشود.
هـ  -دربند (د) ماده ( )2بعد از عبارت «کاهش سرمایه صندوق»عبارت «مشروط بر اینکه موجب کاهش
سرمایه از میزان مقرر در ماده ( )۴نگردد» اضافه ميشود.
و -در ماده ( )1۹واژه «پنج» به واژه «هفت» تغییر ميیابد.
ز -ماده ( )1۵حذف ميشود و شماره ماده ( )16به شماره ( )1۵تغییر ميیابد.
این اصالحیه بهموجب نامه شماره  21/9۹/۴۳9۳9مورخ  1921/۳/96شوراي نگهبان به تأیید شوراي
یادشده رسیده است.
محمدرضا رحيمی
معاون اول رييسجمهور
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شماره/79119:ت11741ها
اترخی1525/4/92:

باسمهتعالی
"با صلوات بر محمد و آل محمد"
وزارت صنعت ،معدن و تجارت – وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
معاونت علمی و فناوري رييس جمهور – نهاد رياست جمهوري
هیئتوزیران در جلسـه  1929/6/9به پیشـنهاد شـوراي عـالي علـوم ،تحقیقـات و فنـاوري و به
استناد تبصره ( )9ماده ( )۵قانون حمایت از شرکتها و مؤسسـات دانـشبنیان و تجـاريسـازي
نوآوريها و اختراعات – مصوب 19۳2ـ تصویب کرد:
متن زیر بهعنوان بند ( )2به ماده ( )۳اساسنامه صندوق نوآوري و شکوفایي موضـوع تصـویبنامـه
شماره /۵۹92۳ت۴6۴9۳هـ مورخ  1921/9/16الحاق و شـماره بنـد ( )2قبلـي به بنـد ( )1۹اصـالح
ميشود:
2ـ وزیر صنعت ،معدن و تجارت.
این متن بهموجب نامه شماره  29/1۹9/9۹۹۴مورخ  1929/6/12شوراي نگهبان تأیید شده است.
اسحاق جهانگيري
معاون اول رييس جمهور
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فعال رد ش کرتاهی دا ش یان و ناور
 -2رپوژه جايگزین خدمت رد دست گاهاهی دافعی و دولتی
 -2امرهی رد ش کرتاهی دانشبنیان

تسهيالت نظام وظيفه تخصصی براي افراد فعال در شرکتهاي دانشبنيان و فناور

با توجه به اهمیت و نقش نیروی انسانی خالق برای شرکتهای دانشبنیان و فناور ،تسهیالت سربازی اعضای فعال در
شرکتهای دانشبنیان به دو صورت در حال پیگیری است:
 -7پروژه جایگزین خدمت در دستگاههای دفاعی و دولتی
نخبگان فناور در صورت احراز شرایط و کسب امتیازهای مصوب میتوانند بهعنوان انجام خدمت نظاموظیفه،
از طریق معرفی به مرکز نخبگان نیروهای مسلح پروژهای را برای یکی از صنایع دفاعی و کشوری انجام دهند.
 -2امریه در شرکتهای دانشبنیان
نخبگان فناور در صورت احراز شرایط و کسب امتیازهای الزم میتوانند بهعنوان انجام خدمت نظاموظیفه،
بهعنوان مامور (امریه) در طول مدت خدمت ،در یکی از شرکتهای دانشبنیان فعالیت نمایند.
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تسهیالت نظاموظیفه تخصصی برای افراد فعال در شرکتهای دانشبنیان ،شرکتهای مستقر در
مراکز رشد و پارکهای علموفناوری و شرکتهای فناور
معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و بنیاد ملّی نخبگان بهمنظور پشتیبانی از فعالیتهای تخصصی دانشآموختگان
برتر دانشگاهی که به فعالیتهای فنّاورانه اشتغال دارند ،تسهیالت نظاموظیفۀ تخصصی را برای افراد فعال در شرکتهای
دانشبنیان ،مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری و فناور در نظر گرفته است.
نکات مهم:
 فرد متقاضی پس از احراز امتیازهای الزم ،به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی میشود و بعد از اجرای پروژه پژوهشیموردنیاز یکی از سازمانهای دفاعی یا دولتی کشور ،کارت پایان خدمت خود را دریافت مینماید.
 در طول انجام پروژه تحقیقاتی ،فرد متقاضی برحسب صالحدید سازمان دفاعی یا دولتی ،میتواند بهصورت پارهوقتدر محل آن سازمان حضور یابد و ارتباط کاری خود را با شرکت دانشبنیان حفظ نماید.
 افرادی که در شرکتهای همکار دفاعی (عضو مرکز سمتا ،وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) فعالیت دارند،میتوانند بر روی پروژه مرتبط در داخل خود شرکت فعالیت نمایند و کارت پایان خدمت دریافت کنند که الزم است
برای هماهنگی به مرکز سمتا مراجعه نمایند.
شیوهنامه بهرهمندی دانشآموختگان فنّاور
از تسهیالت خدمت نظاموظیفۀ تخصصی (مصوب بهمن )7336
مقدمه
در راستای افزایش اثربخشی خدمت سربازی و به استناد تبصرههای مواد  5و  1آییننامه «شناسایی و پشتیبانی از
دانشآموختگان برتر دانشگاهی» ،مصوّب هیئتامنای بنیاد ملّی نخبگان در تاریخ  ،1521/5/15و بهمنظور اجرایی بند
«الف »5 -از مادّۀ  1آییننامه و باهدف پشتیبانی از فعالیتهای نوآورانۀ دانشآموختگان برترِ دانشگاهی و نیز حمایت از
نهادهای فنّاورانه ،دانشآموختگان برترِ فنّاور ،طبق شرایط این شیوهنامه ،در چارچوب قوانین و مقررات کشور ،میتوانند
از تسهیالت خدمت نظاموظیفۀ تخصصی بهرهمند شوند.
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مادّه  :7تعاریف
برای رعایت اختصار تعاریف زیر در این شیوهنامه رعایت میشود:
الف .بنیاد :منظور بنیاد ملّی نخبگان است.
ب .معاونت برنامهریزی :منظور معاونت برنامهریزی و نظارت بنیاد است.
ج .مرکز :منظور مرکز شرکتها و مؤسسات دانشبنیان معاونت علمی و فنّاوری ریاست جمهوری است.
د .نهادهای توسعه فنّاوری و نوآوری :منظور ستادهای توسعه فناوریهای راهبردی ،شتابدهندههای کسبوکار
دارای مجوز از مرکز شتاب دهی نوآوری ،صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق
بهادار ،صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی ،شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر به تایید انجمن صنفی کارفرمایی
صندوقها و نهادهای سرمایهگذاری خطرپذیر است.
ه .شرکت :منظور شرکتهای فعال در حوزه فنّاوری ازجمله شرکتها و مؤسسههای دانشبنیانِ مشمول مزایای قانون
«حمایت از شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوری و اختراعات» مصوّب مجلس شورای اسالمی در
تاریخ 1502/0/1و شرکتهای مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فنّاوری ،شرکتهای خالق و شرکتهای
معرفیشده از سوی نهادهای توسعه فنّاوری و نوآوری که از سوی مرکز تأیید میشود ،است.
و .دانشآموخته برتر :منظور هر یک از دانشآموختگان مؤسسههای علمی ،موضوع بند الف 5 -از مادّۀ  1آییننامه
«شناسایی و پشتیبانی از دانشآموختگان برتر دانشگاهی» است.
مادّه  :2شرایط مشموالن
چنانچه دانشآموختۀ دانشگاهی در هریک از مقاطع کارشناسی،کارشناسی ارشد یا دکتری تخصصی در یکی از شرکتها
به فعالیت مشغول باشد ،با شرایط زیر مجاز است از تسهیالت خدمت نظاموظیفۀ تخصصی بهرهمند شود.
تبصره  :7دانشآموختگان دورههای «دکتری حرفهای» و نیز دورههای «تخصص بالینی ،تخصص پزشکی و فوق
تخصص» مورد تأیید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی؛ به ترتیب معادل با دانشآموختگان دوره «کارشناسی
ارشد» و دوره «دکتری تخصصی» محسوب میشوند.
الف .شرایط شرکت
شرکت بنا به بررسی و تأیید مرکز ،باید دارای شرایط زیر باشد:
الف .1-دارای اظهارنامۀ مالیاتی باشد.
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ب .شرایط دانشآموختۀ برترِ فنّاور
ب .7-دانشآموختگان برترِ دوره کارشناسی
ب .1-1-بیش از سه سال از تاریخ دانشآموختگی وی نگذشته باشد .چنانچه متقاضی دانشآموخته مؤسسهای خارج از
کشور باشد این مهلت به شش سال ارتقا مییابد.
ب .5-1-در حال حاضر بهصورت تماموقت در شرکتِ موردنظر ،به فعالیت مشغول باشد و برای دستکم سه ماه اخیر،
سابقۀ بیمۀ پرداختی در شرکت داشته باشد.
ب .1-1-دارای امتیاز مذکور در جدول  1باشد.
ب .2-دانشآموختگان برترِ دوره کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی
ب .1-9-بیش از سه سال از تاریخ دانشآموختگی وی نگذشته باشد .چنانچه متقاضی دانشآموخته مؤسسهای خارج از
کشور باشد این مهلت به شش سال ارتقا مییابد.
ب .9-9-در حال حاضر بهصورت تماموقت در شرکتِ موردنظر ،به فعالیت مشغول باشد و برای دستکم سه ماهِ اخیر،
سابقۀ بیمۀ پرداختی در شرکت داشته باشد.
ب .5-9-دارای امتیاز مذکور در جدول  1باشد.
تبصره  :2چنانچه فرد در حین گذراندن دوره خدمت نظاموظیفه باشد ،سابقه بیمه پرداختی تا قبل از تاریخ
شروعِ خدمت وی در نظرگرفته میشود.
جدول  :1حدنصاب امتیازهای موردنیاز
مقطع دانشآموختگی

فعالیتهای فنّاورانه

مجموع امتیاز موردنیاز

کارشناسی

دستکم  41امتیاز

دستکم111

کارشناسی ارشد

دستکم  41امتیاز

دستکم 111

دکتری تخصصی

دستکم  41امتیاز

دستکم 191

تبصره  :3مالک محاسبه امتیازهای جدول ،1فعالیتهای نخبگانیِ مذکور در جدول  9است .حداقل امتیازات حاصل از
فعالیتهای علمی صفر منظور میشود.
تبصره  :4دانشجویان دورۀ دکتری تخصصی که از پیشنهاد رسالۀ دکتریِ خود با موفقیت دفاع کرده باشند ،نیز مشمول
مزایای این شیوهنامه میشوند و باید امتیاز جدول  1را مشابه دانشآموختگانِ دوره دکتری کسب کنند.
تبصره  :5در دوره خدمت نظاموظیفه تخصصی ،فرد باید در ایران حضور داشته باشد و هرگونه خروج از کشور تنها با
مجوز بنیاد نخبگان نیروهای مسلح امکانپذیر است.
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تبصره  :6مشموالن ،همزمان با انجام خدمت نظاموظیفه تخصصی مجاز نیستند (مگر در دوره گذراندن رساله دکتری)
به تحصیل اشتغال داشته باشند .در صورت ادامه تحصیلِ فرد مشمول در حین خدمت نظاموظیفه تخصصی در دوره
تحصیلیِ دیگر ،بهرهمندی از این تسهیالت در پایان دوره بعد ،منوط به احراز شرایط این شیوهنامه برای مقطع جدید
خواهد بود.
تبصره  :1چنانچه متقاضی ،حداکثر ده درصد کمتر از مجموع امتیاز جدول  1را کسب کرده باشد ،پرونده او در فرایند
وارد میشود و تصمیمگیری نهایی درباره اعطای تسهیالت به وی ،به نظر کارگروه موضوع مادّه  1بستگی دارد.
مادّه  :3سهمیۀ شرکتها
هر یک از شرکتهای مشمول بند «الف» مادّۀ  ،9میتواند در بدو امر یک تن و به ازای هر سه میلیارد ریال فروش سالیانه
( بر اساس اظهارنامۀ مالیاتی) یا به ازای هر پنج نفر کارشناس شاغلِ تماموقت در شرکت (بر اساس فهرست بیمه) ،یک تن
دیگر را با شرایط مذکور دربند «ب» مادّۀ  9معرفی کند.
تبصره :سهمیۀ مذکور برای مدت یک سال (و بر اساس سال مالیِ شرکت) تعیین میشود و صرفاً برای همان سال
قابلاستفاده است.
مادّه  :4تسهیالت
مشموالن این جایزه با معرفی بنیاد ،دوره خدمت نظاموظیفه خود را ،مشتمل بر « دوره آموزش نظامی» و « اجرای طرحی
پژوهشی ،فنّاورانه ،فرهنگی یا مشابه آن» ،طی و کارت پایان خدمت دریافت میکنند.
تبصره  :7موضوع و مکان اجرای طرحهای این بند بر اساس تشخیص ستادکلّ نیروهای مسلح تعیین میشود .بنیاد میتواند
شرکتها و مؤسسات مجاز بر اساس تفاهمنامه فیمابین را به ستاد کل نیروهای مسلح پیشنهاد دهد.
تبصره  :2زمان دوره خدمت نظاموظیفه تخصصی حداقل برابر با نیمی از دوره رسمی نظاموظیفه سایر مشموالن همتراز
پس از کسر خدمتهای قانونی دیگر است که بر اساس مدتزمان اجرای طرح تعیین میشود.
تبصره  :3مشموالن این شیوهنامه مجازند قبل از دریافت کارت پایان خدمت و پس از طی دوره آموزش نظامی ،در
دستگاههای غیرنظامی به استخدام درآیند.
تبصره  :4پرداخت حقوق دوره نظاموظیفه تخصصی ،حداقل مطابق مقررات ستادکلّ نیروهای مسلح صورت میپذیرد.
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مادّه  :5فرایند اجرا
فرایند اجرای این جایزه به شرح زیر است:
الف .شرکت بر اساس سهمیۀ تخصیصیافته از سوی مرکز و مطابق مفاد این شیوهنامه ،افراد متقاضی را به مرکز معرفی
میکند.
ب .فرد متقاضی ،اطالعات خود را در سامانۀ اطالعاتی بنیاد ( )sina.bmn.irبارگذاری میکند.
ج .پس از تأیید اطالعات شرکتِ متقاضی از سوی مرکز ،افرادی که  21درصد حدنصاب مجموع امتیاز را کسب کردهاند
بهعنوان برگزیده اولیه انتخاب میشوند.
د .پس از راستی آزمایی اطالعات برگزیدگان اولیه به کمک بنیادهای نخبگان استانِ محل تحصیل /سکونت متقاضی و
محاسبه امتیاز متقاضیان ،چنانچه متقاضی شرایط مادّه  9را احراز کرده باشد ،بهعنوان برگزیده نهایی انتخاب میشود .در
غیر این صورت و در موارد خاص «کارگروه نظاموظیفه فنّاور» متشکل از معاون برنامهریزی و نظارت یا یکی از مدیران
حوزه معاونت برنامهریزی (رئیس کارگروه) ،نماینده مرکز ،دستکم دو نفر از صاحبنظران فعالیتهای نخبگانی و
نماینده اداره کلّ حراست بنیاد ،بعد از ارزیابی و محاسبه امتیاز متقاضیان ،برگزیدگان نهایی را تعیین میکند .اعضای حقیقی
این کارگروه با تأیید رئیس بنیاد برگزیده و با حکم معاون برنامهریزی منصوب میشوند.
ه .پس از تکمیل کاربرگ «اطالعات فردی دانشآموخته برتر» از سوی برگزیدگان و تأیید معاونت برنامهریزی ،بنیاد
مشموالن را به ستاد کلّ نیروهای مسلّح معرفی میکند.
تبصره  :7چنانچه در هر مرحله از بررسی مشخص شود متقاضی اطالعاتی را خالف واقع اظهارکرده است ،از تمامی
تسهیالت بنیاد محروم میشود و عدم صداقت وی به دستگاههای ذیربط اعالم و موضوع به لحاظ حقوقی پیگیری
میشود.
تبصره  :2چنانچه با درخواست متقاضی موافقت نشود ،متقاضی مجاز است با ارتقای فعالیتهای نخبگانی خود یکبار
دیگر (در محدود دوره مجاز پس از دانشآموختگی) ،درخواست خود را در سامانه بارگذاری کند و بارگذاری
درخواستهای دیگر تنها پس از شش ماه از زمان آخرین درخواست وی امکانپذیر است.
تبصره  :3دریافت درخواستها و بررسی فعالیتهای فنّاورانه در مرکز انجام میشود و بررسی پرونده علمی متقاضیان،
تشکیل جلسههای کارگروه ،تنظیم صورتجلسه و تدوین گزارش دورهای از اجرای شیوهنامه را معاونت برنامهریزی بر
عهده دارد.
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مادّه  :6تفسیر مفاد و نظارت
شرح مواد مسکوت ،تفسیر مفاد ،طراحی نظام اجراییِ شیوهنامه و نظارت بر اجرای صحیح مفاد آییننامه و شیوهنامه ،بر
عهده معاونت برنامهریزی است و الزم است در هر سال،گزارشی از اجرای شیوهنامه را تهیه و ارائه کند.
تبصره :معاون برنامهریزی مجاز است در طول زمان اجرای شیوهنامه ،مصادیق دیگر فعالیت نخبگانی و تغییر امتیاز مصادیق
موجود را شناسایی و با تأیید رئیس بنیاد در جدول  9اعمال کند.
مادّه  :1تصویب و اجرا
این شیوهنامه مشتمل بر یک مقدمه ،هفت مادّه و شانزده تبصره در تاریخ  24/11/17به تصویب رئیس بنیاد ملّی نخبگان
رسید و اجرای آن از تاریخ  24/19/11الزم است.
نکات تکمیلی اجرایی:
برای اجرای هرچه بهتر شیوهنامه مذکور ،تغییرات زیر اعمال گردیده است:
 -1با توجه به اینکه افراد فعال در استارتاپهای مستقر در شتابدهنده ،عموما دارای بیمه نیستند ،صرفا شتابدهندههای
کسبوکار مجازند بر مبنای سهمیه خود ،افرادی را که سابقه بیمه ندارند و در حال حاضر در شتابدهنده مستقر هستند،
برای بهرهمندی از تسهیالت نظاموظیفه تخصصی معرفی نمایند.
 -9با توجه به اینکه مدیرعامل شرکت بر مبنای قانون ،ملزم به بیمه نمودن خود نیستند ،شرط دارا بودن حداقل سه ماه
بیمه برای مدیرعامل شرکتهای دانشبنیان و فناور حذف گردد.
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با توجه به اینکه صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه و شتابدهندههای کسبوکار ،در اظهارنامه مالیاتی خود

عموما بهطور مستقیم فروشی درج نمینمایند ،بهجای محاسبه فروش مندرج در اظهارنامه ،از میزان سرمایهگذاری در
شرکتها برای سهمیه و امتیازبندی این نهادها استفاده میگردد.
 -1درصورتیکه بیمه افراد فعال در صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه توسط صندوق پرداخت گردد ،مبنای محاسبه
بیمه پرداختی از طریق صندوق خواهد بود و درصورتیکه این بیمه از طریق مدیر صندوق پرداختشده باشد ،مبنای
محاسبه بیمه پرداختی از طریق مدیر صندوق خواهد بود.
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شرکتهایی که از تاریخ معین ،معیارهای مربوط به آییننامه ارزیابی شرکتها و موسسات دانشبنیان را احراز

نمینمایند ،به مدت شش ماه فرصت بهرهمندی از تسهیالت نظاموظیفه تخصصی نخبگان فناور را خواهند داشت.
 -4شرکتهای متقاضی نیازی به دارا بودن فروش در اظهارنامه مالیاتی خود نیستند و فروش شرکتها بر مبنای اظهارنامه
در امتیازبندی و ارائه سهمیه موثر خواهد بود.
 -7افراد متقاضی استفاده از تسهیالت نخبگان فناور نیازی به دارا بودن شرط حداقل معدل نخواهند بود.
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جذب سربازان وظیفه (امریه) در شرکتهای دانشبنیان
نکات مهم:
 فرد باید فارغالتحصیل مقاطع کارشناسی و باالتر باشد. ارسال درخواست حداقل  5ماه پیش از اعزام فرد باید صورت پذیرد (در صورت امکان بهتر است فرد پیش از ارسالدرخواست اعزام ،تقاضای خود را ارسال نموده و فرآیند احراز شرایط و کسب امتیاز الزم را طی نماید تا در صورت تایید
فرد و شرکت ،فرد از طریق معاونت به ستاد کل نیروهای مسلح بهعنوان نیروی امریه معرفی گردد).
 فرد برای استفاده از طرح سرباز امریه نباید دارای برگ اعزام به خدمت با مهر غیبت ( 21روز اضافهخدمت) باشد.شرایط و ضوابط اجرا
بهمنظور افزایش توان سرمایه انسانی شرکتها ،افراد و شرکتهای دانشبنیان میتوانند در صورت احراز شرایط زیر از
تسهیالت امریه نظاموظیفه استفاده نمایند.
شرایط شرکت
شرکت باید دارای شرایط زیر باشد:
 -1دارای اظهارنامۀ مالیاتی باشد.
 -9فروش شرکت بر مبنای اظهارنامه مالیاتی بیش از یک میلیارد ریال باشد.
شرایط دانشآموختۀ برترِ فنّاور
 -1دارای مدرک کارشناسی و باالتر باشد.
 -9فرد با توجه به امتیازبندی شیوهنامه بهرهمندی دانشآموختگان برترِ فنّاور از تسهیالت خدمت نظاموظیفۀ تخصصی
حداقل  41امتیاز کسب نموده باشد.
 -5فرد برای استفاده از طرح سرباز امریه نباید دارای برگ اعزام به خدمت با مهر غیبت ( 21روز اضافهخدمت) باشد.

فرایند اجرا
فرایند اجرای این تسهیالت به شرح زیر است:
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 -1فرد مشخصات خود را در سامانه سینا ( )Sina.bmn.irتکمیل نماید.
 -9افراد برگزیده الزم است مدارک تکمیلی و برگ سبز خود را در موعد مقرر به معاونت علمی و فناوری ارسال نمایند.
 -5شرکت برای تضمین پرداختهای خود به کارکنان وظیفه مامور ،بر اساس میزان حقوق فرد در طول خدمت ،چک با
مبلغ معین (بر مبنای مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح) را بهعنوان تضمین به همراه تعهدنامه بهکارگیری کارکنان وظیفه
مامور در شرکتهای دانشبنیان به کارگزار معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تحویل دهد.
 -1فرد پس از گذراندن دوره آموزشی ،از طریق معاونت علمی و فناوری رییس جمهور به شرکت تخصیص خواهد
یافت.
 -1شرکت موظف است هر سه ماه گزارشی از شرح فعالیت و حضور فرد (به همراه میزان مرخصی استحقاقی و استعالجی)
به همراه مستندات پرداختی به فرد در شرکت را به معاونت علمی و فناوری ارسال نماید.
ضوابط اجرایی
 -1پرداخت هزینه مربوط به گذراندن دوره آموزشی توسط شرکت و در ابتدای فرآیند جذب امریه خواهد بود.
 -9پرداخت حقوق و مزایا و بیمه خدمات درمانی و تکمیلی کارکنان وظیفه مامور تابع مقررات ستادکلّ نیروهای مسلح
خواهد بود و بر عهده شرکت گیرنده امریه میباشد.
 -5زمان دوره خدمت نظاموظیفه بهصورت امریه به همراه دوره آموزشی  91ماه است و فرد در تمام طول خدمت در
شرکت ،تابع مقررات شرکت خواهد بود.
 -1محل خدمت و موضوع فعالیت فرد در شرکت الزم است به تایید معاونت علمی و فناوری رسیده باشد و هرگونه تغییر
در این رابطه باید بهطور رسمی به معاونت علمی و فناوری اطالعرسانی شود.
 -1مرخصی استعالجی و استحقاقی کارکنان وظیفه مامور تابع مقررات و بخشنامههای ابالغی از سوی ستاد کل میباشد.
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ساری حمايتاه از ش کرتاهی دانشبنیان
 -2حمايت از صاردات و تبادل فناوری ش کرتاهی دانشبنیان
 -2خدمات شبکه آزمااگشیهی فناوریاهی راهبردی
 -3كاهش آورده نقدی رد واگذا ری زمین شهرکاهی صنعتی
 -1تخفیف چهار ( )1واحد ردصد تسهیالت صندوق توسعه م یل
 -5فرايند اخذ گواهی كارربی نهایی اقالم با كارربی دوگاهن

 -6كاهش سهم آورده ش کرتاهی دانشبنیان ربای استفاده از
تسهیالت «بسته حمايت از توسعه اشتغال پايدا ر»
 -7امتیاز اضاهف پخش تشویقی (تخفیف) آگهیاهی صدا وسیما
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حمایت از صادرات شرکتهای دانشبنیان
کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری باهدف توسعه بازار صادراتی محصوالت شرکتهای دانشبنیان و
گسترش همکاریهای بینالمللی آنها در سال  1525توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری راهاندازی
و مورد بهرهبرداری قرار گرفت .معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بهمنظور ایجاد و خلق ثروت برای
جامعه از طریق صادرات محصوالت با فناوری باال ،اقدام به حمایت از خدمات این کریدور نموده و این امکان را
فراهم نموده است تا صادرات شرکتها از طریق اینگونه خدمات تسریع یابد.
درواقع کریدور نظیر یک مجموعه برای حل مشکالت صادرات محصوالت دانشبنیان ایجاد و طراحی شده است
تا بتواند شرکتهای دانشبنیان را در مسیر صادرات قرار دهد .خدمات توسعه صادرات از طریق شرکتهای
خدماتی متخصص هر حوزه (کارگزاران خدمات توسعه صادرات و تبادل فناوری) صورت میگیرد .همچنین در
توافق بهعملآمده با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،بخش عمده هزینههای ارایه این خدمات نیز از
طریق منابع معاونت حمایت خواهد شد .میزان حمایتها و فهرستی از خدمات قابل ارایه توسط کریدور صادرات
به شرح جدول زیر است:
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رديف

حمايتها
منتورينگ و مشاوره

1

صادرات

خدمات مشمول حمايت
منتورينگ جهت پيشبرد برنامه صادراتی طبق
سرفصلهاي
آييننامه
چاپ کاتالوگ و بروشور ،طراحی و ايجاد سايت و درج

حمايت از ابزارهاي
تبليغاتی و

0

اطالعرسانی

0

تبليغ در رسانههاي بينالمللی
درج تبليغات محصوالت در يک وبسايت  B0Bيا B0C
داخلی و يک سايت خارجی

تهيه گزارش

خريد گزارش تحقيقات بازار بينالمللی و يا انجام

تحقيقات بازار

تحقيقات بازار بينالمللی توسط يک شرکت خارجی و

بينالمللی و يا طرح

شرکتهاي داخلی که دفتر منطقهاي يا شريک خارجی

کسبوکار صادراتی

دارند.

ميزان حمايت
%111
رايگان
%01

داخلی %01
خارجی %01

 %01بالعوض

سقف حمايت
 01ساعت در سال
بالعوض حداکثر 01
ميليون ريال
 01ميليون ريال

داخلی  11و خارجی
 01ميليون ريال

 011ميليون ريال

اخذ گواهينامههاي انطباق محصول و ثبت دارو (نظير
0

اخذ گواهينامهها و

گواهی محصول اروپا  ،CEگواهی محصول روسيه  GOSTو

مجوزهاي بينالمللی

ساير)

%01

 011ميليون ريال

و ثبت دارو
هزينههاي تمديد

%01

 111 -0ميليون ريال

حضور مستقل
0

شرکتها در

هزينههاي اجاره ،ساخت غرفه و حملونقل کاالي

نمايشگاههاي

نمايشگاهی

%01

ساليانه  011ميليون
ريال

خارجی تخصصی
پاويون ملی
6

محصوالت

هزينههاي اجاره غرفه ،غرفه سازي و حملونقل (شامل

دانشبنيان ايران در

هزينههاي زمين نمايشگاه ،برق ،تبليغات اجباري ،ماليات

نمايشگاههاي

و ساير هزينههاي الزامی ثبتنام پاويون)

%01

خارجی
 %01هزينه
بليت و %01
حمايت از اعزام و
0

هيأتهاي اعزامی

هزينه هتل
يا  %01هزينه

پذيرش هياتهاي

 01ميليون ريال براي
يک نفر از هر شرکت

پکيج

تجاري
پذيرش هيأت در حاشيه رويدادهاي داخلی

 %111هزينه

 00 -0ميليون ريال

اقامت يا بليت

براي هر نفر

حمايت از
0

واسطههاي صادراتی

پس از صادرات موفق و ارسال مستندات مثبته صادرات

 %0ارزش

تا سقف  00هزار دالر

در صورت صادرات

از طريق واسطههاي مورد تأييد معاونت

صادرات

در سال اول

محصول دانشبنيان
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رديف
9

حمايتها

خدمات مشمول حمايت

تسهيل در فرايند

بخشی از حقالزحمه دريافت خدمت از اعضاي کانون

تأمين مالی

مشاوران اعتباري و بانکی براي يکبار در سال
بخشی از هزينه خريد ،تکميل و ارسال اسناد مناقصه

11

ميزان حمايت
%01
%01

حمايت از حضور در
مناقصات

بخشی از کارمزد صدور ضمانتنامه شرکت در مناقصه
توسط بانکهاي داخلی يا بينالمللی

11

ايجاد نمايشگاه
دائمی

سقف01 :ميليون
ريال
دو مناقصه در سال تا
سقف  111ميليون ريال
دو مناقصه در سال تا

%01

سقف  011ميليون
ريال

وام %11
( 0سال
تسهيالت تا سقف  011ميليون تومان به واسطه صادراتی

سقف حمايت

تنفس)
بازپرداخت 9
ماهه

يکبار براي هر
کشور -تمديد براي
کشور ثانی و ثالث
بهشرط موفقيت کشور
اول و رضايت کارگزار
از شرکت دانشبنيان
مقدماتی :تا سقف 01

آييننامه حمايت از
10

مشاوره قراردادهاي
تبادل فناوري

مشاوره حقوقی
مذاکرات قراردادها

مقدماتی:
%111
جامع%01 :

ساعت يا  01ميليون
ريال
جامع :تا سقف 01
ساعت يا  111ميليون
ريال

تطابق و جذب فناوري
10

خدمات تخصصی
تبادل فناوري

تأمين مالی انتقال فناوري
ارزشگذاري فناوري
منبع يابی فناوري
رصد فناوري
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مقدماتی :تا سقف 111
مقدماتی%01 :

ميليون ريال

جامع%01 :

جامع :تا سقف 011
ميليون ريال

حمایت از صادرات و تبادل فناوري شرکتهاي دانشبنيان

نحوه دریافت خدمات از کریدور صادرات

ارایه خدمات و حمایتها بر اساس آییننامه حمایتی تصویب و ابالغ شده از سوی معاونت علمی و فناوری بوده و
داشتن "تاییدیه دانشبنیان" یکی از شرایط الزم برای حمایت از شرکتهای متقاضی بوده و در ادامه ارزیابیهای
تکمیلی توسط کریدور پیش از ارایه خدمت صورت میگیرد .برای دریافت آییننامه و دستورالعملهای اجرایی
و نیز یافتن روال دریافت خدمات ،به وبسایت کریدور مراجعه نمایید .فرآیند دریافت خدمات به شرح زیر است:
ورود به پرتال و تکميل
اطالعات شرکت

اختصاص نام کاربري و کلمه
عبور ورود اطالعات

ارسال نامه درخواست
رسمی به کريدور

درخواست خدمات از طريق
پرتال  /مکاتبه با کريدور

ارزيابی شرکت جهت
دريافت خدمات

ارجاع به کارگزاران  /ارايه
خدمت در صورت تاييد

برای دریافت اطالعات بیشتر به سایت کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری به آدرس www.tesc.ir
مراجعه و یا از طریق شماره تلفنهای  63713774الی  63713778تماس حاصل فرمایید.
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خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوريهاي راهبردي

تخفیف  41درصدی به شرکتهای دانشبنیان برای استفاده از خدمات شبکه آزمایشگاهی
فناوریهای راهبردی
یکی از اهداف فعالیت شبکه آزمایشگاهی ،تسهیل در دسترسی پژوهشگران و صنایع به خدمات آزمایشگاهی
است .در همین راستا ،این شبکه طرحهای تخفیفی ویژه در خدمات آزمایشگاهی را به شرکتهای دانشبنیان از
طریق پایگاه اینترنتی خود ارایه میکند .شرکتهای دانشبنیان با ورود به سامانه شبکه به نشانی
( )Labsnet.irمیتوانند پس از ثبتنام تا حداکثر  11درصد تخفیف استفاده نمایند.
فرایند استفاده از طرحهای تخفیف خدمات آزمایشگاهی شبکه

مراحل کلی استفاده از یک طرح تخفیف در سامانه اینترنتی شبکه به شرح زیر میباشد.
 -1ثبتنام در سامانه شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی)(www.Labsnet.ir
 -9انتخاب طرح
 -5تایید شرایط
 -1ثبت اعتبار

شرکتهای دانشبنیان برای برخورداری از طرحهای حمایتی شبکه ،باید در سامانه شبکه ثبتنام کنند و عضو
باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی گردند.

)(www.Labsnet.ir
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کاهش آورده نقدي در واگذاري زمين شهرکهاي صنعتی
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تخفيف چهار ( )7واحد درصد تسهيالت صندوق توسعه ملی براي شرکتهاي دانش بنيان

تخفیف چهار ( )4واحد درصد تسهیالت صندوق توسعه ملی برای شرکتهای دانشبنیان
بر اساس بند ( )2مصوبه هیات امنای صندوق توسعه ملی مورخ  ،1525/19/95شرکتهای دانشبنیان مشمول چهار
( )1واحد درصد تخفیف تسهیالت ریالی همانند مناطق محروم گردیدند.
شایان ذکر است که نرخ سود تسهیالت ریالی (در شیوه سپردهگذاری منابع ریالی صندوق نزد بانکها) برای
اعطای تسهیالت بخشهای آب و کشاورزی ،منابع طبیعی ،محیطزیست و گردشگری یک نرخ خاص و برای
بخش صنعت و معدن یک نرخ خاص دیگر است که مناطق محروم چهار ( )1واحد درصد تخفیف از نرخهای
فوق دارند.
همچنین به استناد «پیوست شماره چهار» فعالیتهای واجد اولویت پرداخت تسهیالت ریالی صندوق مصوب
جلسه  1525/1/17هیأت امنای صندوق توسعه ملی« ،طرحها و فعالیتهای دانشبنیان در تمام فعالیتهای
اقتصادی» جزو فعالیتهای موردقبول و واجد اولویت تعیین شد.
شرکتهای دانشبنیان برای استفاده از این تخفیف ،به بانکهای عامل همکار صندوق توسعه ملی مراجعه نمایند.
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کاهش سهم آورده شرکتهاي دانشبنيان براي استفاده از تسهيالت «بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار»

کاهش سهم آورده شرکتهای دانشبنیان برای استفاده از تسهیالت
«بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار»
بر اساس ماده (« )11بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار» مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ،سهم آورده
پروژههای شرکتهای دانشبنیان دارای تایید از معاونت علمی و فناوری رییس جمهور )1( ،واحد درصد کاهش
یافت.

همچنین بر اساس این مصوبه ،اعمال تخفیفات در سهم آورده متقاضی در شهرستانهای تهران و کرج ،صرفاً به
پروژههای دانشبنیان بر اساس چارچوب معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تعلق میگیرد.
بر اساس ماده ( )15مصوبه «بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار» ،یارانه تخصیصی سود تسهیالت برای پروژههای
دانشبنیان )9( ،واحد درصد خواهد بود.
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کاهش سهم آورده شرکتهاي دانشبنيان براي استفاده از تسهيالت «بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار»

همچنین بر اساس این مصوبه ،یارانه سود تسهیالت در شهرستانهای تهران و کرج ،صرفاً به طرحهای دانشبنیان
بر اساس چارچوب معاونت علمی و فناوری رییس جمهور تعلق میگیرد.
شرکتهای دانشبنیان برای استفاده از این مزایا به بانکهای عامل استانها و یا کارگروه استانی تخصصی مدیریت
و راهبری توسعه اشتغال پایدار مراجعه کنند.
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امتياز اضافه پخش تشویقی (تخفيف) آگهیهاي صدا و سيما

باسمهتعالی

امتیاز اضافه پخش تشویقی (تخفیف) آگهیهای صداوسیما برای شرکتهای دانشبنیان
در سال 7331
بر اساس پیگیریهای معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و با همکاری صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران ،اضافه
پخش تشویقی آگهیهای صداوسیما برای تبلیغات صرفا کاالها و خدمات دانشبنیان اجرایی میشود.
بر اساس ضوابط ابالغی سازمان صداوسیما ،شرکتهای دانشبنیان برای تبلیغات در رسانههای زیر مشمول استفاده از
اضافه پخش تشویقی (تخفیف) میشوند:
 -1رادیو و تلویزیون سراسری
 -9رادیو و تلویزیون شبکههای استانی
 -5شبکههای برونمرزی
 -1برنامههای مشارکتی
 -1روزنامه جام جم
بر اساس ماده  0ضوابط ابالغی سال  ، 1527محصوالت دانشبنیان با معرفی معاونت علمی و فناوری رییس
جمهور ،از ( )911درصد اضافه پخش تشویقی برخوردار میشوند:
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امتياز اضافه پخش تشویقی (تخفيف) آگهیهاي صدا و سيما

همچنین بر اساس ماده ( )2ضوابط ابالغی سال  ،1527صاحبان کاالها و خدمات دانشبنیان در حوزه کاهش
مصرف انرژی با معرفی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور از ( )51درصد اضافه پخش تشویقی (تخفیف)
برخوردار هستند.

شرکتها و موسسات دانشبنیان کشور با پر کردن فرم تقاضای استفاده از مزایای اضافه پخش و ارسال آن به امور
شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی و فناوری رییس جمهور ،میتوانند از این مزایا استفاده کنند.
پس از بررسی پرونده شرکت متقاضی ،از سوی امور شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
نامه تاییدیه به اداره کل بازرگانی صداوسیمای جمهوری اسالمی ارسال میشود.

951

س
ویپ ت
ط
س
نم
ب
ی
ب
 وهناه ی از ارزيا ی و ح ندی كاالاه و خدماتدانش بنیان
ن
نب
-فهرست كاال و خدمات دا ش یان

نمونههایی از ارزیابی سطح فناوری (ویرایش چهارم -تیر)31

در جدول سطح بندی کاالها و خدمات دانش بنیان ،نمونههایی از ارزیابی و تعیین سطح فناوری محصوالت در
برخی حوزه¬ها ارایه شده است .مبنای سطح بندی محصوالت و خدمات ،ماده  1آئین نامه ارزیابی شرکتها و
موسسات دانش بنیان و بر اساس مقایسه میزان پیچیدگی فنی در طراحی و ساخت کاالها بوده و این مقایسه ضمن
سطح بندی کاالها درون حوزه های فناوری ،همترازی محصوالت مختلف در حوزه های فناوری متعدد را نیز
ارائه نموده است .موارد ارائه شده صرفا مثال هایی از انواع کاالها و خدمات دانش بنیان جهت تعیین سطح فناوری
و پیچیدگی دانش فنی آنها بوده و این لیست صرفا برای مقایسه کاالهای شرکت متقاضی با نمونه هایی از سطح
فناوری کاالهای تایید شده ارائه گردیده است.

فهرست
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ســــــــطــــــح یـــــک (با معافیت مالیاتی)

1-1

تجهیزات آنالیز پیشرفته مثل میکروسکوپ
الکترونی( )TEM,SEMو آنالیز فازی و
شیمیایی( XRD.XRFو،)...
تجهیزات پوشش دهی پیشرفته (،)EBPVD
دستگاه جوشکاری با بیم الکترونی()EBW

میکروسکوپ نیروی اتمی (،)AFM
سانتریفیوژهای صنعتی با دور و ظرفیت باال،
لیزر جوش ظریف

سانتریفیوژهای آزمایشگاهی باالی  27777دور،
پرس ایزواستاتیک داغ،
میز تست چند درجه آزادی با دقت ثانیه،
دستگاه های آزمون خستگی محوری

کوره های ذوب مجدد قوسی تحت خال ،پالسما اسپری،
تجهیزات پوشش دهی و الیه برداری (،Sputtering
،)PLD ،LP/PE/PACVD, RIE
دستگاه های کشش و خزش یونیورسال،
میزهای لرزه شبیه ساز زلزله،
دستگاه اتوماتیک هممحوری و اتصال نخ و سوزن
جراحی،
خط تولید پیوسته و تمام اتومات GRP

تجهیزات و خدمات نفت ،گاز و پتروشیمی
توربین گاز  ،MGT07توربین گاز فریم ،GE 6توربین گاز  IGT 22و خانواده ارتقا یافته آن ،توربین گاز ،MGT07
توربوژنراتور و توربو کمپرسور  ،MGT07توربین بخار  ،MW022توربین بخار  ،MW067توربین ، TEEDA
محفظه احتراق توربین گاز،
توربین بخار  ،MW07کمپرسورهای گریز از مرکز با دور باالی  070777دور در دقیقه و توان های بیش از یک مگاوات،
 ، )GAS GENERATOR ROTOR) GG- rotorکمپرسورهای محوری چند مرتبه ای.RSS ،LWD ،

روتور توربین توان( ،)PT rotorروتور کامل توربین بخار ( ،)STEAM TURBINE ROTORکمپرسورهای دنده ای یا مارپیچی ،راکتور های سوپرآلیاژی و
یا با ضخامت پوسته باالی  07میلی متر ،کمپرسورهای گریز از مرکز با دور زیر  070777دور در دقیقه ،پمپ های گریز از مرکز با دور باالی  020777دور در
دقیقه ،موتور های درون چاهی حفاری (جابجایی مثبت)
، ELECTRICAL SUBMERSIBLE PUMP of Drilling
پره های داغ ثابت و متحرک با ریخته گری خال همراه با مسیر خنک کاری پره (ماهیچه دار) و پوشش های حرارتی،
دیسک توربین ناحیه داغ )،CT (CT SECTION OR COMPRESSOR TURBINE
توربین گاز دو محور آزمایشگاهی ( ،)lab micro turbineشیرهای کنترلی با سرویس خاص، PT stator،
) ،SSV (Surface Safety Valve) ،SSSV (Sub Surface Safety Valveمحرکه های ،Gas Over Oil
) ، X-mass Tree(02777&07777 PSIکمپرسورهای پیستونی با فشار باالی  67بار و گاز غیر سمی و غیر اشتعال زا،
کمپرسورهای پیستونی با فشار باالی  02بار و گاز سمی و اشتعال زا ،بالورهای دو و سه لوپ،dry gas seal ،
الکترونیوماتیک پوزیشنر ،سنسور ژیروسکوپ حفاری ،گیربکس های دور متغیر پیوسته با هر توانی ،فلومترهای توربینی و آلتراسونیک با دقت زیر نیم درصد،
 ،Waste Heat boilerگاورنر ولو ()،)GOVERNOR VALVE
اولین ردیف پره های قابل چرخش استاتور کمپرسور به همراه شیرهای کنترل موقعیت هیدرولیکی یا موتورایز( suction discharge valve ،)IGVبا
فشار باالی 67بار و ابعاد باالی  27سانتیمتر ،دی سوپر هیترهای با دمای باالی  427درجه سانتی گراد و فشار باالی  67بار ،خدمات پوشش دهی به روش EB-
LPPS ،PVD
پکیج کامل توربین های بخار تک و دو مرحله ای ضربه ای (توربین های کورتیس تایپ) ،شیرآالت قطع و وصل بر اساس  ،API 6Aشیرآالت قطع و وصل بر
اساس ( API 6Dمحدودیت در سایز و کالس) ،شیر آالت ایمنی(محدودیت در سایز و کالس) یا سرویس های خاص( X-mass Tree ،کالس  20777و
پایینتر)  ،محرکه های نیوماتیکی و هیدرولیکی مدل پیستونی و اسکاچ یوک و ،MOVکمپرسورهای هیدرولیکی با فشار باالی  077بار  ،مبدل ها  ،TLEمبدل
های ، HAIRE PIN
مبدل های  ،INCINERATOR،SUPER DUPLEXبویلرهای بازیاب با توان باالی  227هزار تن بخار و دمای دود باالی  227درجه سانتی گراد ،مخازن
کرایوژنیک با دمای پایین تر از منفی  072درجه سانتی گراد،

مبدل کلدباکس و کرایوژنیک پایین تر از منفی  072درجه سانتی گراد ،پمپ های گریز از مرکز با سیال سمی خورنده ،پمپ های گریز از مرکز با دور کاری
بین  6777تا  ،02777پمپ های پیستونی با فشار باالی  227بار و دبی باالی  077گرم درثانیه ،پمپ پیستونی با فشار باالی  27بار و دبی باالی  277گرم در
ثانیه ،پمپ دنده ای با فشار باالی  07بار و دبی باالی  277گرم در ثانیه ،پمپ دیافراگمی با فشار باالی 077بار ،پمپ تراک (ویژه تزریق اسید و سیمان به درون
چاه نفت) ، drilling agitator ،پکیج بازیابی  CO2از گاز خروجی ،پمپ های گریز از مرکز  APIبا توان باالی  077کیلووات ،پمپ های گریز از مرکز
 Non-APIبا توان باالی  027کیلووات ،پمپ های با پره سوپر دابکس یا  ، HIGH ALLOYپمپ های با پوشش کوتینگ داخلی ،گیربکس های با توان
باالی  077کیلووات و دور نامی باالی  6777دور در دقیقه
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برق قدرت ،کنترل،مخابرات،لیزر و تجهیزات
پزشکی
رادار تراهرتز ،دوربین تراهرتز ،Ultra-high vacuum ،مولد
لیزر باالی  2ژول،
برد پردازشی بیش از  4گیگاهرتز SDH ،نوری ،DWDM ،انواع
المپهای  ،TWTپردازش رادار ،رادار آرایه فازی،MEMS ،
تجهیزات پردازشی  4Kو باالتر ،لیزر فیبری ،ژیروسکوپ فیبر نوری
 ،FOGموتور الکتریکی با استاندارد ،IE4شتاب دهنده،
،SPECT ،CT-SCAN ،MRI ،PET ،MBE ،MOCVD
تجهیزات لیتوگرافی پیشرفته ()Stepper Litography ،EBL
مدوالتور .مبدل تصویری ،تجهیزات روز صدا و تصویر ،فرستندههای
پرقدرت ،رادیو مایکرویو  E bandبا پهنای باالی  0گیگاهرتز،
المپ مایکرویو ،ربات های جراح پزشکی پیشرفته

رادیو  ،LTEآنتن  9پورت  LTEبا  RETو قابلیت beam
،forming
سیستمهای  COMINT ،ELINTو  ،ESMسیگنال ژنراتور
مخابراتی

 ،SCADAرادیو مایکرویو  SDHو ساعت اتمی ،دژنکتور ،پست
477 GISکیلو ولت به باالSoft ،Stabilizer ،DCS ،
 ،IMS ،switchآنتن ماهواره ای فرستنده-گیرنده در حال حرکت
( ،)SOTMپرینترهای سه بعدی  SLSو SLM

سطح

سطح

تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی ،زیستی

فناوری

جزیی

و ماشین آالت تولید

ســــــــطــــــح ( 1با معافیت مالیاتی)
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تجهیزات و خدمات نفت ،گاز و پتروشیمی

فرمانتورها و بیوراکتورها با سیستم های های کنترلی
دقیق ،گاما پراب ،الکتروفورز موئینه ،ماشین آالت سی
ان سی چند محوره رباتیک با دقت باال ،کوره هیدروژنی
آنیل
.،injection molding

کویل های حرارتی پایه نیکلی ،مبدل های تیتانیومی ،کولرهای فشار و دما باال با متریال خاص ،برج های حرارتی الینردار،
تاورها با ضخامت پوسته خارجی باالتر از  07میلیمتر ،تفکیک گرها با جنس اینکونل ،مخازن و مبدل های کرایوژنیک با دمای زیر منفی  42درجه
سانتی گراد تا منفی  074درجه سانتی گراد  ،مخازن کروی فلزی با ضخامت باالی  67میلیمتر ،دستگاه بررسی تغییرات ترشوندگی(بر مبنای روش اداره
معدن آمریکا(،))USBM
لوله های سوپر آلیاژی بدون درز به روش گریز از مرکز ،mechanical seal ،پره های ثابت و متحرک قسمت  PTتوربین گاز (پره های
بدون مسیر خنک کاری) ،روتور کامل توربین بخار ،اسکید تست توربین گاز با هر توانی ،آب شیرین کن  ،MED-TVCبویلرهای بازیاب با
توان باالی  077هزار تن بخار ،دستگاه لپینگ

کوره های قوس الکتریکی و القایی ،الکتروریسی
صنعتی ،دستگاه های نورد و اکستروژن با اتوماسیون باال

دستگاه مسیریاب مغناطیسی حین حفاری ( ،)MWDدستگاه  GAMMAحفاری ،روتور دمنده (تجهیزات دوار سانتریفیوژی) ،رشته تکمیلی،

کوره های مقاومتی باالی  0077درجه سانتی گراد
تایرسازی دو مرحله ای ،پالسما استریالیزر

تعمیرات تخصصی و اورهال اساسی توربین ،خدمات تخصصی نصب و راه اندازی جرثقیل سکوهای دریایی ،خدمات ویژه مهندسی تدوین
استاندارد و نگهداری سکوهای نفت و گاز ،ترموکوپل های ناحیه داغ توربین شامل ترموکوپل هارنس ،MI-فورانگیر دکل،
دستگاه حفاری نفتی حداقل  0277اسب بخار ،دستگاه  ،PVTلوله های جداری و آستری چاه ،مبدل های صفحه ای با طول ورق باالی 002
سانتیمتر،

برق قدرت ،کنترل،مخابرات،لیزر و تجهیزات پزشکی

دستگاه های نوروفیدبک ،ونتیالتور ،ماشین بیهوشی ،باسکول توزین در حال
حرکت()WIM

موتور  ،BLDCترانس انتقال کمصدا با راندمان باال ،آنتن فراکتال،
)،Instantaneous Frequency Measurement(IFM
گیرنده های رادیویی پهنای باند وسیع و سوپر هتروداین ،آنتن SNG
 UPSبا توان  077کیلو ولت آمپر و بازده باال  97درصد ،انواع موتورهای  ACو DC
توان باالی  277کیلووات
ماموگرافی دیجیتال ،رادیولوژی دیجیتال ،خانه هوشمند پروتکل ساز.

تجهیزات پوشش دهی معمولی (ترمال اوپوریشن ،اسپاتر
کوتر) ،سانتریفیوژ آزمایشگاهی باالی  07777دور،
سامانه اصالح سطحی با پالسمای سرد

دستگاه اندازه گیری اکتان سوخت ،نرم افزار های پیشرفته شبیه سازی مخزن ،نرم افزارهای پیشرفته بهینه سازی حفاری،

سامانه هوشمند و دقیق ثبت تخلفات رانندگی و تحلیل رفتار راننده

کوره های مقاومتی خال باال ،دستگاه تست سایش،
دستگاه های تزریق پالستیک ،اکسترودر دو ماردونه

یاتاقان های تراست و ژورنال توربین( ،)TRI-METALکوپلینگهای  ،T- SERIESپوسته خارجی توربین با وزن باالی  27تن،
پوسته داخلی قسمت داغ توربین های با توان باالی  002مگاوات ،سیستم جرقه زن(، )Ignition system
شیرهای  suction dischargeباالی  67بار و قطر زیر  27سانتیمتر ،آب بندهای النه زنبوری بریز شده ،هیدروکوپلینگ ها،

آنتن های جهتی به جز  ،HORNآنتن های پالنار آرایه فازی

فریزهای باحداقل دمای کمتر از منفی07درجه ،دستگاه
های سختی سنجی یونیورسال ،ترمال سایکلرهای دقیق،
فریزدرایرها ،ژرمیناتورهای پیشرفته
****
انجام آنالیز  XPSبه همراه تحلیل ،آنالیز موزبائر به
همراه تحلیل.
پمپ های سرنگی فشار باال ،اتاق های تمیز ،077
دستگاه های کارتونینگ ،بسته بندی و ...با اتوماسیون
باال

1-1
آسیاب سیاره ای ،خشک کن سرمایشی.

تراست بیرینگ های  BI-METALآلومینیومی با هر قطری ،پوسته داخلی و خارجی ناحیه سرد توربین،
تراست بیرینگ تیلتینگ پد  BI-METALمسی تنها با قطر تقریبی باالی  02سانتیمتر،
 ، CAPRIدستگاه  GYROحفاری،

 RTUبا پروتکلهای کامل ،سوئیچ دیجیتال تلفن ،پست GIS

 ، Roller Reamer ،Hole Opener ، Shock absorber ،Drilling jarفیلتر های کوالسر (دو فازی و جاذب رطوبت) با بازده
باال  9909درصد ،مش های فلزی زیر سه میکرون ،بویلرهای چگالشی،

تابلو کنترل هوشمند آسانسور ،مانیتورینگ عالئم حیاتی ،پمپ سرنگ بیمارستانی،
 EEGکم نویز کلینیکال EMG ،کلینیکال ،اکسیژن ساز با محاسبات .PSA

شیت متال ها محفظه احتراق و ترنزیشن پیس (اتصالی به توربین و الینر محفظه) توربین ،دستگاه اندازه گیری تراوایی نسبی به روش ناپایا
( )USSدر شرایط مخزن ،دستگاه اندازه گیری پارامترهای مقاومت سازندی ( )FRFدر فشار مخزن ،دستگاه تشخیص ظهور واکس ،واحدهای
نمک زدایی الکترواستاتیکی ،واحد نمودارگیری از گل حفاری ،اجزای رشته حفاری ،تجهیزات پیشرفته ی تزریق اسید ،تجهیزات چاه آزمایی
، DST/FBDST
ابزار  ، PLTگیربکس های با توان باالی  077کیلووات و دور بین  0777تا  6777دور در دقیقه ،پیگ های پیشرفته ،پنل درای گس سیل،
fit clampو tight clampمورد استفاده در خطوط زیر دریا،

سیستم اکتساب داده( ،)DAQپست کامپکت ،رله های قدرت و فوق توزیع،
 Tap Changerترانس انتقال ،دستگاه الکتروسرجری اتاق عمل با عمق برش زیاد
و دارای کنترل توان خودکار.
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تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی ،زیستی و ماشین آالت

فناوری

تولید
تونل های باد ،اکسترودرهای تک ماردونه
***
تصویربرداری با میکروسکوپ های الکترونی عبوری و روبشی و همچنین پروبی
روبشی،
انجام آنالیز شیمیایی به روش  ICPیا  AASبه همراه انحالل،
آزمون های آنتی باکتریال به روش شمارش باکتری یا  MICو ،MBC
آزمایشگاه آنتن و EMC

ســــــــطــــــح ( 1بدون معافیت مالیاتی)

ژرمیناتورهای معمولی ،ترمال سایکلر معمولی
***
انجام آتالیز با تجهیزات ،FTIR ،HPLC ،GC ،DTG ،TGA ،XRF ،XRD
انجام آزمون های خوردگی مانند پالریزاسیون و طیف نگاری امپدانس
الکتروشیمیایی ،کوانتومتری

تجهیزات و خدمات نفت ،گاز و پتروشیمی
کمپرسورهای پیستونی با فشار زیر  67بار و گاز غیر سمی و غیر اشتعال زا،
کمپرسورهای پیستونی با فشار زیر  02بار و گاز سمی و اشتعال زا،
روتور و پره های ثابت و متحرک کمپرسور ،پره های ثابت و متحرک توربین بخار،
پمپ پیستونی با فشار زیر  077تا فشار  277بار و دبی زیر  077گرم در ثانیه،
پمپ دنده ای با فشار باالی  07بار و دبی زیر  277گرم در ثانیه ،پمپ دیافراگمی با فشار باالی 27بار،
اندازه گیری ویسکوزیته در شرایط مخزن ،شیر های  suction-dischargeکمپرسور با فشار زیر  67بار،
سیل باکس ،پیستون رینگ و رایدر رینگ ،فیلترهای مولتی سیکلونی با توانایی جذب ذرات زیر یک میلیمتر،
انواع مبدل های حرارتی و راکتورهای غیرکامپوزیتی با ضخامت پوسته بین  67الی  09میلی متر،
بویلرهای بازیاب با توان باالی  27هزار تن در ساعت،
مخازن استوانه ای و تاور های غیرکامپوزیتی با ضخامت پوسته بین  67الی  09میلی متر،مخازن کلد شده با سایز زیر  09میلیمتر،
مخازن کروی با ضخامت کمتر از  67میلیمتر،

منیفولد تاپ درایو وارکو ،بارج کابل گذار و لوله گذار ،النچ بارج،
سازه دکل حفاری( ، )MAST or Derickلوله های بدون درز کربن استیل
پمپ دنده ای با فشار زیر  07بار و دبی زیر  277گرم در ثانیه،
پمپ دیافراگمی با فشار  02تا  27بار،
رشته تکمیلی (،)Completion String-2777PSI
شیرها و ماشین آالت هیدرولیکی با فشار باالی  227بار،
جک های هیدرولیکی با فشار باالی  227بار و قطر کمتر از  00سانتیمتر و طول کورس باالی یک متر (از قطر باکلینگ خود 27
درصد فاصله داشته باشندیا نسبت L/Dآن کمتر از  700باشد)،
گیربکس های با توان باالی  67کیلووات و دور باالی  0777دور در دقیقه،

پمپ های سرنگی فشار پایین و دقیق ،تجهیزات پیشرفته آموزشی مکانیک
سیاالت ،اتاق های تمیز  ،0777کاترهای اتومات و دستگاه اپکس تایرسازی
***
انجام آزمون های کشش ،خزش ،خمش ،ضربه و پیچش ،آزمون های مرتبط با
بازرسی جوش ،پاشش مه نمکی ،انجام آزمون خستگی ،آزمایشگاه  IPپزشکی
کوره های مقاومتی تا  0077درجه ،آون های خال ،دستگاه تراش ،پوزیشنر،
ماشین آالت چله پیچی
***
متالوگرافی ،اندازه گیری کربن و گوگرد ،آماده سازی نمونه های میکروسکوپی
الکترونی ،آزمون های مکانیکی کیفیت رنگ،
آسیاب گلوله ای ،انکوباتورهای یخچالدار یا اتمسفر کنترل ،گالوباکس های با
حداقل دو پارامتر کنترل شونده ،استریوتاکسی ،دستگاه مونتاژ تیر ورق و باکس،
دستگاه هیدرو تست لوله  ،GRPدیگ های دمای باال روغن داغ و نمک مذاب
***
آزمایشگاه  ،IPتست باتری

دی سوپر هیترهای با دمای زیر  427درجه سانتی گراد و فشار زیر  67بار،
ترموکوپل های روی یاتاقان و دمای روغن ،خدمات پوشش دهی به روش ، HVOF,APS,PACK

دستگاه اندازه گیری تخلخل و تراوایی در حالت ناپایا،
خدمات تست پرفورمنس توربین و نیروگاه،

برق قدرت ،کنترل،مخابرات،لیزر و تجهیزات پزشکی

پالس اکسی متر،
تابلو کنترل آسانسور معمولی (با ساخت درایو موتور)،
 UPSمعمولی،
خدمات پایش وضعیت تجهیزات دوار و صنعتی.

خانه هوشمند سیستم ساز،
پست ،AIS
اتوکالو نوع ،B
برد الکترونیکی درایور ژاکارد.
دستگاه جوش اینورتری،
انواع اینورترهای معمولی،
 RTUمعمولی،
دستگاه بی خطر ساز و خردکن زباله عفونی،
پرینترهای سه بعدی  FDMو  DLPو ،SLA
 EEGغیرکلینیکال.

اکسیژن ساز بدون محاسبات ،PSA
دستگاه الکتروسرجری زیبایی با عمق برش کم،
کامباینرها و دیوایدرهای فرستنده های تلویزیونی و راداری.

مانیتورینگ و کنترل تزریق سرم،
سیستم مدیریت هوشمند پارکینگ.

رباتهای آموزشی اسباب بازی حرفه ای،
اتوماسیون ماشین آالت پیچیده،
دستگاه تست برد ژاکارد.

ترموکوپل های اندازه گیری دما در بویلر،
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گالوباکس های معمولی ،دیگ بخار و آب جوش ،دستگاه
جوشکاری دروازه ای ،دی پالتایزر ،کوره های مشعلی مرسوم
عملیات حرارتی،
باالبرها و جرثقیل های ساده ،جرثقیل (سقفی،دروازه ای،نیمه دروازه
ای،نیروگاهی).
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1-1

1-1

سانتریفیوژهای آزمایشگاهی زیر  07777دور ،هضم و کجلدال و
تیتراتور و برج تقطیر ،اسپین کوتر ،دستگاه شات بالست
***
تعیین سرعت اشتعال پلیمرها ،تست حرارتی شلنگ ،ویسکوزیته،
کاهش وزن ناشی از خوردگی ،سختی سنجی
آون های ساده ،هودها ،آب مقطرگیر ،ژل داک ،کلنی کانتر ،حمام
التراسونیک.
***
نمونه سازی تست کشش ،آزمون های نشتی ،بعد سنجی ،آزمون
ثابت فنر ،بازرسی چشمی ،تعیین دانه بندی ،تعیین درصد خاکستر .
کاتر ،پولیشر ،الک شیکر ،تردمیل حیوانی ،تجهیزات ساده آموزشی
مکانیک سیاالت
هات پلیت ،بن ماری ،فلوم شیب پذیر ،پی اچ متر ،شیکر ،شوف
بالن،
دستگاه پولیشر ،آب خالص سازها

تجهیزات و خدمات نفت ،گاز و پتروشیمی
انواع مبدل های حرارتی و راکتورهای غیر کامپوزیتی با ضخامت پوسته کمتر از 67میلی متر ،اتصال های عایقی مورد استفاده در
ورودی و خروجی ایستگاه های گاز ،آب بند های نوک نازل و پره های توربین ،طراحی ساختار عایق های صوتی،
پیگ های معمولی تمیزکننده خطوط لوله نفت و گاز ( ،)CONVENTIONAL CLEANING PIGردیاب پیگ معمولی،
اندازه گیری تراوایی با گاز به روش ناپایا ،تخلخل سنج هلیمی،
سیالب زنی مغزه  ،دستگاه ترکیب نفت و گاز متحرک ،دستگاه تعیین اشباع مغزه ،
اندازه گیری نفوذ پذیری گاز مدل صنعتی ،شیرآالت غیر ،API
شیرآالت یکطرفه لوالیی و سایر شیرآالت خارج از سایز و کالس نظام نامه بر اساس استاندارد بر اساس API6D

برق قدرت ،کنترل،مخابرات،لیزر و تجهیزات پزشکی

کنترلر صوتی (بدون ساخت ماژول صوتی) ،نبوالیزر ،زیرسیستم خانه هوشمند،
سامانه هوشمند کولر آبی ،دیتاالگر معمولی.

انواع مخازن استوانه ای و تاورهای غیرکامپوزیتی با ضخامت پوسته کمتر از 67میلی متر،
اندازه گیری تراوایی با گاز به روش پایا،
مخزن حمل ،LPG
اسپری نازل،

پوشش دهی جداره داخلی لوله (بااستفاده از تکنیک های شوتینگ و  )CIPاویل وایپر سیل ( ، )OIL WIPER SEALشیر پروانه
ای کالس  077کمتر از  02اینچ  ،شیرهای ایمنی حرارتی ،نمایشگر دستگاه اندازه گیری دبی جرمی سیال،
رینگ نشت بند ،توری سرند سیستم های جداسازی مواد در معادن ،انواع کلمپ ،فیلتر پرس ،مفصل ورود و خروج روغن داغ به
سیلندر دوار ،پیچ تنظیم موتور وارتسیال ،الینر داخلی سیلندر ،پیستون و پیستون راد با متریال غیرخاص ،عایق های حرارتی معمولی،
دیگ گرم کن نفت خام به طور غیر مستقیم ،سیستم اسپری کولینگ ،دستگاه برش موازی مغزه  ،دستگاه برش نازک مغزه،
دستگاه مغزه گیر ،صیقل دهنده مغزه ،دستگاه برش مغزه ،شستشوی مغزه ،خطوط لوله اطراف محفظه احتراق و اسکید گاز ،انواع
عملیات پایپینگ،

ماژول خانه هوشمند ،فاصله یاب اولتراسونیک.
تابلو روان بزرگ ،قفل هوشمند.

پرس دستی ،پی سی آر ورک استیشن

حباب شمار سرم ،انواع شلترهای تجهیزات الکترونیکی ،سامانه های آموزشی معمولی.

بوته سرامیکی ،محفظه آسیاب

کلید لمسی ،ریموت کنترل ،ترموستات ،تابلو روان کوچک،
کلید هوشمند ،پریز هوشمند.

تجهیزات ساده آزمایشگاه فیزیک ،اتصاالت

راهبند اتوماتیک

ست های آموزشی الکترونیک

رک و ساب رک استاندارد ،جعبه قرص هوشمند.

شیشه آالت ،الک ،موالژها ،مدل ها ،نمونه بردار خاک ،تانک
الکتروفورز ،باکس ،رک ،جا لوله ای

تنظیم الکترونیکی شدت آب گرم و سرد دوش حمام
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گرافن تک الیه ،غشاهای سرامیکی نانوساختار
***
کاتالیست های کراکینگ هیدروژنی ،کاتالیست فرایند
ایزومریزاسیون (نود متریک تن کاتالیست ایرانی) ،گازوییل
تولیدی از فرایند  ،GTLالیاف کربن ،پلی اتیلن فوق سنگین
()UHMWPE

ملزومات پزشکی با کالس خطر باال (پروتزها و ایمپلنت ها) با
تغییرات اساسی در طراحی یا خواص سطحی ،ملزومات پزشکی
(پروتزها و ایمپلنت ها) قابل جذب و زیست تخریب پذیر
***
غشاهای  ROو  NFو  UFهای خاص ،قطعات ریختگی با
طراحی یا ترکیب بسیار پیچیده
***
زئولیت  ،ZSM-2غشای نانو فیلتراسیون و نانو حفره جهت
تصفیه آب و پساب ،ترموپالستیک االستومر ( ،)TPEالیاف
غشایی توخالی پلیمری

خدمات  ،NGSسلول درمانی و مهندسی بافت

خدمات :NGS
 .0شناسایی و آنالیز واریانت های ناشناخته و اثر آن ها در ژنوم انسانی در انجام
Whole Genome Sequencing
سلول درمانی:
 .0تولید سلول مهندسی شده در سطح کلینیکال
 .2تولید سلول های  ipsبا گرید کلینیکال
 .0تولید سلول های آلوژن با گرید کلینیکال
داربست و مهندسی بافت:
 .0تولید داربست ها و محصوالت مبتنی بر مهندسی بافت با پایه پلیمری (طبیعی یا
سنتزی) با لحاظ انجام  characterizationهای زیر:
 shapeو Geometry
تخلخل (و درصد تخلخل) ،هیدروفیلیسیتی و هیدروفوبیسیتی
biocompability
خواص مکانیکی ،امکان عروق زایی ،نرخ تخریب پذیری (در محیط  )invivoبرای
نمونه های استریل ،روند افت خواص مکانیکی نمونه استریل (در محیط  Invivoو
)Invitro
 .2تولید داربست ها و محصوالت مبتنی بر مهندسی بافت با پایه فلزی (نظیر  )Mgبا
لحاظ انجام  characterizationهای زیر:
 shapeو Geometry
تخلخل (و درصد تخلخل) ،امکان عروق زایی ،خواص مکانیکی ،نرخ تخریب پذیری (در
محیط  )invivoبرای نمونه های استریل ،روند افت خواص مکانیکی نمونه استریل (در
محیط  Invivoو .)Invitro
 .0تولید داربست ها و محصوالت مبتنی بر مهندسی بافت با پایه سرامیکی با لحاظ
انجام  characterizationهای زیر:
 shapeو Geometry
تخلخل (و درصد تخلخل) ،امکان عروق زایی ،استئو کانداکتیویتی ،خواص مکانیکی
داربست
استئو اینداکتیویتی
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سنتز و فرموالسیون داروهای

کیت های تشخیص و

پیشرفته و فرآورده های گیاهی

بایوداروها

فرموالسیون:
 . 0نانو ذرات لیپوزومال تزریقی هازارد
انکولوژی
 .2نانو ذرات لیپوزومال تزریقی
 .0دندریمرهای نسل دوم و سوم
سنتز:
 .0سنتز ماده موثره دوسهتاکسل از حدواسط
-07داستیل باکتین (از  2مرحله انتهایی)
 .2سنتز ماده موثره بوپرونورفین
هیدروکلراید از تبائین استخراجی از تریاک
در مقیاس صنعتی
داروهای گیاهی:
 .0خالص سازی مواد موثره گیاهی با
سیستم های کروماتوگرافی تهیه ای (مانند
 HPLCو  GCصنعتی)

 .0مونوکلونال آنتی بادی با سویه
سلول پستانداران دارویی
 .2مونوکلونال آنتی بادی با سویه
مخمر دارویی
 .0مونوکلونال آنتی بادی با سویه
باکتریایی دارویی
 .4پروتئین نوترکیب با سویه
سلول پستانداران
 .2پروتئین نوترکیب با سویه
مخمر
 .6پروتئین نوترکیب با سویه
باکتریایی

کشاورزی ،دامپروری و غذایی

حوزه بذر ،تراریخت و کشت بافت،
اصالح نژاد دامی:
 .0بذر هیبرید
 .2بذر تراریخت
 .0کشت بافت خرما و گردو
 .4کشت بافت گیاهان در معرض انقراض
 .2تولید گیاهان تولید کنننده ی پروتئین های
نوترکیب به روش تراریخت
 .6تولید گیاهان تولید کنننده ی متابولیت های
ثانویه به روش تراریخت
حوزه پروبیوتیک ،مخمر و استارتر
لبنی ،کود و سم بیولوژیک ،آنزیم و
جلبک:
-

سطح

سطح

ملزومات پزشکی ،مواد پیشرفته فلزی،

فناوری

جزیی

سرامیکی ،پلیمری ،شیمیایی و قطعات

ســــــــطــــــح ( 1با معافیت مالیاتی)
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پروتزهای کامل ران و زانو (استم ها و کاپ های غیر سیمانی
تولید شده با فورج و پوشش دهی )HA
***
توربوشارژر ،چارچوب های فلزی  -آلی
پوشش های شبه الماسه ()DLC
نقاط کوانتومی
***
گاما آلومینا با خلوص باال ،مخازن کامپوزیتی استوانه ای شکل
مشتمل بر رزین اپوکسی و الیاف کربن با فشار عملیاتی بیش از
 477بار برای سیاالت مایع ،لوله ها و اتصاالت کامپوزیتی
 GRP, GREو  GRVEفشار باال (منظور از فشار باال ،برای
قطرهای کمتر از  0/2متر فشار  07بار به باال ،بین  0/2تا2/2
متر فشار  47بار به باال و بیش از  2/2متر فشار 07بار به باال)،
آنتی اکسیدان توپانول A

ترموپالست االستومرهای ولکانیزه ( ،)TPVپودر پلیمری
ابرجاذب میکرونیزه
اکسید گرافن ،اکسید گرافن احیا شده.

پروتزهای پنجه کامپوزیتی
***
قطعات ریختگی با طراحی و مواد پیچیده ،پوششهای فوق
سخت  PACVDو  PVDبا کاربردهای خاص (غیر تزئینی)،
قطعات ریخته گری نیمه جامد
***
پوشش پلی تترافلوئورو اتیلن ( )PTFEدرکاربردهای خاص،
 ،BELL RINGهاردنر اپوکسی ،چسب های گرماذوب مورد
استفاده در پوشک ،برچسب ،چسب چراغ و فیلتر خودرو.

خدمات  ،NGSسلول درمانی و مهندسی بافت

خدمات :NGS
 .0طراحی پنل های سکانس برای  NGS Panel Sequencingبر مبنای
تحلیل داده های کالن ،معنادار و داخلی تهیه شده توسط شرکت.
 .2تولید نرم افزارهای مدیریت ،جستجو و پردازش پایگاه داده با قابلیت پردازش روی
داده های کالن.
سلول درمانی:
 .0تولید اگزوزوم ها و میکرو ویزیکول ها از سلول های بنیادی و مشتق از انواع
سلول های ایمنی مانند NK،DC،Tو یا ماکروفاژها همراه با اسکیل آپ در فاز
بالینی همراه با تایید کاربرد بالینی (اتمام فازهای بالینی)
 .2تولید سلول مهندسی شده در فاز PreClinical
 .0تولید سازه های ژنتیکی مرتبط به دستکاری ژنتیکی همراه با ترنس داکشن
داربست و مهندسی بافت:
 .0تولید داربست ها و محصوالت مبتنی بر مهندسی بافت با پایه پلیمری (طبیعی یا
سنتزی) با لحاظ انجام  characterizationهای زیر:
 shapeو Geometry
تخلخل (و درصد تخلخل) ،هیدروفیلیسیتی و هیدروفوبیسیتی
biocompability
خواص مکانیکی ،امکان عروق زایی ،نرخ تخریب پذیری (در محیط  )invivoبرای
نمونه های استریل
 .2تولید داربست ها و محصوالت مبتنی بر مهندسی بافت با پایه فلزی (نظیر )Mg
با لحاظ انجام  characterizationهای زیر:
 shapeو Geometry
تخلخل (و درصد تخلخل)،امکان عروق زایی ،خواص مکانیکی ،نرخ تخریب پذیری
(در محیط  )invivoبرای نمونه های استریل.
 .0تولید داربست ها و محصوالت مبتنی بر مهندسی بافت با پایه سرامیکی با لحاظ
انجام  characterizationهای زیر:
 shapeو Geometry
تخلخل (و درصد تخلخل) ،امکان عروق زایی ،استئو کانداکتیویتی ،خواص مکانیکی
داربست

0

سنتز و فرموالسیون داروهای

کیت های تشخیص و

پیشرفته و فرآورده های گیاهی

بایوداروها

فرموالسیون:
 .0بایوکانژوگاسیون (آنتی بادی دراگ
کانژوگیت)
 .2نانو ذرات پروتئین ()Nano Tech
 .0میکروسفرهای تزریقی
 .4بایوکانژوگاسیون (پگیالسیون)
 .2نانو امولسیون تزریقی
 .6نانوسفرهای تزریقی معدنی  -فلزی
()SPION
 .0پچ پوستی با فناوری میکرونیدل تزریقی
داروهای گیاهی:
 .0نانو کپسوله کردن ماده موثره یا عصاره های
گیاهی به روش های مختلف
 .2استخراج ماده موثره یا عصاره های گیاهی
با روش حالل فوق بحرانی ()SFE
 .0استخراج ماده موثره یا عصاره های گیاهی
با روش جریان های ناهمسو ( counter
)current extraction
 .4استخراج ماده موثره یا عصاره های گیاهی
با روش ستون های حبابی ()BCE
 .2افزایش خلوص ماده موثره یا عصاره های
گیاهی با ستون های RDC
 .6خالص سازی ماده موثره یا عصاره های
گیاهی با سیستم های فلش کروماتوگرافی و
ستونی
 .0خالص سازی ماده موثره گیاهی با استفاده از
غشاهای نانوسایز
 .0خالص سازی ماده موثره گیاهی با روش
حالل  /ضد حالل برای مواد موثره
 .9خالص سازی ماده موثره گیاهی با سیستم
های استخراج حالل  /حالل ()LLE

 .0مهندسی آنزیم کیت های
بیوشیمیایی با هدف ارتقاء کیفی
آنزیم
 .2مهندسی سویه
 .0مهندسی ناقل یا وکتور بیانی
جدید جهت تولید محصوالت
دارویی
 .4مهندسی پروتئین (تغییر در
ساختار سه بعدی و چهار بعدی
پروتئین)
 .2مونوکلونال آنتی بادی جهت
استفاده در کیت های تشخیص
 .6ساخت  ddNTPsیا
 dNTPsبرای کیت های
Terminator PCR

کشاورزی ،دامپروری و غذایی

حوزه بذر ،تراریخت و کشت بافت،
اصالح نژاد دامی:
 .0بذر مصنوعی
 .2بذر ساختگی
 .0بذر اصالح شده به روش های شجره ای،
دابل هاپلوئید ،تالقی برگشتی
 .4تولید گیاهان مقاوم به علف کش و آفات
بیماری زا به روش تراریخت
تولید گیاهان با محصول بیشتر به روش
تراریخت
تولید گیاهان با صفات خاص به روش تراریخت
حوزه پروبیوتیک ،مخمر و استارتر
لبنی ،کود و سم بیولوژیک ،آنزیم و
جلبک:
 .0کود زیستی به فرم میکروکپسول در مقیاس
صنعتی
 .2کود زیستی به فرم پودر وتابل در مقیاس
صنعتی
 .0استارتر در مقیاس صنعتی
 .4کشت بافت پسته و فندوق
 .2کشت بافت بذر مصنوعی جهت استفاده در
هیبرید ها

سطح

سطح

ملزومات پزشکی ،مواد پیشرفته فلزی،

فناوری

جزیی

سرامیکی ،پلیمری ،شیمیایی و قطعات

ســــــــطــــــح ( 1با معافیت مالیاتی)
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پوشش های  ،PEOموم ریخته گری دقیق.
***
نانوکامپوزیتها ،مبدل کاتالیستی سه منظوره (کاتالیست)،
کربوکسی متیل سلولز خوراکی

خدمات  ،NGSسلول درمانی و مهندسی بافت

خدمات :NGS
 .0انجام سکانس  NGSو تفسیر و تحلیل داده با داشتن دیتابیس و داده
های معنادار جمعیتی در داخل
سلول درمانی:

نیل های تلسکوپی اینترمدوالر
***
پوشش های  ،PNکک سوزنی ،مخازن فشار باال تحت
شرایط ویژه ،قالبهای پیشرفته ریختهگری نیمه جامد،
نانوپودرهای آالیش شده با خواص ویژه ،نانوکلوییدهای
باکاربرد ویژه(با اندازه ذرات و مورفولوژی ویژه) ،فیلتر
های صنعتی با مدیای اصالح شده با نانوالیاف ،نانوذرات
یا نانوالیاف هسته پوسته
***
کاغذ از سنگ آهک (کاغذ سنتزی) ،سیمان پلیمری
همراه با سنتز سلولوز ،سنتز پلی کربوکسیالت در مقیاس
صنعتی ،کیسه زباله پایه گیاهی زیست تخریب پذیر ،فیلم
های کشاورزی مالچ پایه گیاهی زیست تخریب پذیر،
چسب های گرماذوب مورد استفاده در صحافی و برچسب
نوشیدنی ها ،کربوکسی متیل سلولز

 .0تکثیر و تمایز سلول ها تا حدی به سلول هدف با کارایی بالینی و تایید
عملکرد با قابلیت تولید نیمه صنعتی
 .2کشت سلول بنیادی مهندسی شده در فاز بالینی
 .0مهندسی ژنتیکی سلول در فاز آزمایشگاهی ()INVITRO
 .4تولید فراورده های سلول درمانی در حد بالینی فاز  2و 0
 .2تولید اگزوزوم ها و میکرو ویزیکول ها از سلول های بنیادی و انواع
سلول های ایمنی مانند NK،DC،Tو ماکروفاژها با لحاظ اسکیل آپ همراه
با تاییدیه کارآزمایی بالینی فاز  2یا 0
 .6بانک های سلولی کلینیکال گرید با اسکیل صنعتی
داربست و مهندسی بافت:
 .0تولید داربست ها و محصوالت مبتنی بر مهندسی بافت با پایه پلیمری
(طبیعی یا سنتزی) با لحاظ انجام  characterizationهای زیر:
 shapeو Geometry
تخلخل (و درصد تخلخل) ،هیدروفیلیسیتی و هیدروفوبیسیتی
biocompability
خواص مکانیکی ،امکان عروق زایی
 .2تولید داربست ها و محصوالت مبتنی بر مهندسی بافت با پایه فلزی
(نظیر  )Mgبا لحاظ انجام  characterizationهای زیر:
 shapeو Geometry
تخلخل (و درصد تخلخل) ،امکان عروق زایی ،خواص مکانیکی
 .0تولید داربست ها و محصوالت مبتنی بر مهندسی بافت با پایه سرامیکی
با لحاظ انجام  characterizationهای زیر:
 shapeو Geometry
تخلخل (و درصد تخلخل) ،امکان عروق زایی ،استئو کانداکتیویتی

0

سنتز و فرموالسیون داروهای پیشرفته و

کیت های تشخیص و

فرآورده های گیاهی

بایوداروها

فرموالسیون:
 .0ایمپلنت های دارویی کاشتنی
 .2نانوسفرهای تزریقی معدنی  -فلزی (آمیخته با پلیمر)
 .0نانو سوسپانسیون بدون حامل تزریقی (کریستال و غیر
کریستال)
 .4تزریقی پیوسته رهش تشکیل شونده در محل ( in situ
)forming
 .2فرموالسیون دی-پی-آی
 .6انو سوسپانسیون بدون حامل به فرم خوراکی (سوسپانسیون
از پیش آماده شده/کریستال و غیر کریستال)
 .0نانو ذرات میسالر ،لیپوزومال ،پلیمری غیرتزریقی (از پیش
آماده شده)
سنتز:
 .0سنتز ماده موثره داروی نیلوتینیب هیدروکلراید از دو مرحله
انتهایی
 .2سنتز ماده موثره ایرینوتکان هیدروکلراید سه آبه از دو
مرحله انتهایی
 .0سنتز ماده موثره داروی سانیتینیب ماالت از دو مرحله
انتهایی با شرایط پلی مورف خاص
 .4سنتز ماده موثره متاکاربامول از گایافنزین ( 2مرحله
انتهایی) در مقیاس صنعتی
داروهای گیاهی:
 .0فرموالسیون محصوالت حاوی نانو کره های
( )nanosphereحاوی ماده موثره گیاهی و ترکیبات حامل
(پلیمر ،لیپیدها و )...
 .2فرموالسیون امولسیون های چند الیه  O/W/Oو
W/O/W
 .0خالص سازی با روش کریستالیزاسیون (نوبلور کردن)
 .4تولید کمپلکس نانوذرات فلزی با ترکیبات طبیعی
 .2استخراج عصاره با آب فوق داغ ()SHE
 .6خالص سازی ماده موثره گیاهی با ستون تقطیر جزء به جزء
 .0خالص سازی با استفاده از غشاهای میکروسایز

 .0تولید منوکلونال آنتی بادی به
روش هیبریدوما
 .2نوآوری در طراحی اپیتوپ
ایمونوژنیک آنتی ژن جهت کیت
های تشخیصی
 .0تولید آنزیم Taq DNA
( polymerase hot start
تولید آنزیم  + taqمقاوم سازی
آنزیم با نمک یا آنتی بادی)
 .4تولید آنزیم های بیولوژی
مولکولی ( شامل DNA
reverse ،Polymerase
،transcriptase
،restriction Enzymes
 Helicase ،ligaseو )...
 .2تولید آنزیم برای کیت های
بیوشیمیایی آنزیماتیک
 .6تولید کیت های
 Immunoassayاز نوع
 indirect ،sandwichو
 Competitiveبا لحاظ انجام
کوتینگ و کنژوگاسیون

کشاورزی ،دامپروری و غذایی

حوزه بذر ،تراریخت و کشت بافت،
اصالح نژاد دامی:
 .0بذر اصالح شده به روش  ،OPنتاج تک بذر،
بالک ،زودآزمونی
 .2بذر اصالح شده به روش الین خالص،
جهش
 .0بذر اصالح شده به روش انتخاب دوره ای،
انتخاب توده ای
حوزه پروبیوتیک ،مخمر و استارتر
لبنی ،کود و سم بیولوژیک ،آنزیم و
جلبک:
 .0کود زیستی به فرم ( مایع/ژل/گرانول ) در
مقیاس صنعتی
 .2کود زیستی به فرم ( میکروکپسول/پودر
وتابل ) در مقیاس نیمه صنعتی /آزمایشگاهی
 .0سویه میکروبی صنعتی استارتر
 .4مکمل پروبیوتیک در مقیاس صنعتی
 .2کشت بافت گل محمدی و رز
 .6کشت بافت پایه های رویشه از جمله بادام،
گیالس ،سیب و سایر هسته دار ها
 .0کشت بافت ژربرا

سطح

ملزومات پزشکی ،مواد پیشرفته فلزی،

فناوری

سرامیکی ،پلیمری ،شیمیایی و قطعات
ایمپلنت های دندانی

ســــــــطــــــح ( 1بدون معافیت مالیاتی)

***
پودر ایروژل ها ،بتن سبک سازه ای حاوی نانوذرات
سیلیس
***
کامپاند ضد خراش خودرویی ،کامپاند پلی پروپیلن
سایلنت ،چسب حساس به فشار اکریلیکی پایه آب
رزینهای کوپلیمر اکریلیک استایرن
ملزومات پزشکی با کالس خطر پایین مانند
ابزارآالت جراحی با خواص ویژه سطحی (با پوشش
های فوق سخت مانند )DLC
***
قطعات ریختگی با طراحی یا مواد یا ابعاد پیچیده،
قالبهای تزریق پالستیک ،دایکست ،فورج و پرس
پیچیده.
نانو الیاف و نانو کلوییدها و نانوپودرهای معمول،
الیاف شیشهی چاپد ،نخ حاوی نانوذرات نقره با
خاصیت آنتی باکتریال دائمی ،نسوزهای سه جزئی،
گلوله و الینرهای آلومینایی
***
کامپاند آنتی باکتریال (بر پایه پلیمرهای مختلف)
رنگ ترافیکی (رزین ساخت شرکت) ،فلزات ویژه
استحصال شده به روش های نوین با بازده باال در
مقیاس صنعتی
***
چست الکترود
اویل ماژول
***
کود ترکیبی  NPKتخصصی ،پلی اتیلن اکسیدایز،
واکس پلی اتیلن گرفت شده با مالئیک انیدرید

خدمات  ،NGSسلول درمانی و مهندسی بافت
خدمات :NGS
 .0اتوماسیون آنالیز و تفسیر داده ها با تجمیع نرم افزارهای تحلیلی
موجود
 .2انجام سکانس  NGSو تفسیر و تحلیل داده بدون دیتابیس و داده
های جمعیتی داخلی
سلول درمانی:
 .0کشت سلول بنیادی مهندسی شده در فاز پیش از بالینی
 .2تولید اگزوزوم ها و میکرو ویزیکول ها از سلول های بنیادی و ...
همراه با اسکیل آپ در فاز آزمایشگاهی
 .0تولید فراورده های سلول درمانی در حد فاز پیش از بالین و بالینی فاز
0
داربست و مهندسی بافت:
 .0تولید داربست ها و محصوالت مبتنی بر مهندسی بافت با پایه پلیمری
(طبیعی یا سنتزی) با لحاظ انجام  characterizationهای زیر:
 shapeو Geometry
تخلخل (و درصد تخلخل) ،هیدروفیلیسیتی و هیدروفوبیسیتی
biocompability
خواص مکانیکی
 .2تولید داربست ها و محصوالت مبتنی بر مهندسی بافت با پایه فلزی
(نظیر  )Mgبا لحاظ انجام  characterizationهای زیر:
 shapeو Geometry
تخلخل (و درصد تخلخل) ،امکان عروق زایی
 .0تولید داربست ها و محصوالت مبتنی بر مهندسی بافت با پایه
سرامیکی با لحاظ انجام  characterizationهای زیر:
 shapeو Geometry
تخلخل (و درصد تخلخل) ،امکان عروق زایی
 .4تولید داربست ها و محصوالت مبتنی بر مهندسی بافت با پایه پلیمری
(طبیعی یا سنتزی) با لحاظ انجام  characterizationهای زیر :
 shapeو Geometry
تخلخل (و درصد تخلخل) ،هیدروفیلیسیتی و هیدروفوبیسیتی
biocompability
 .2تولید داربست ها و محصوالت مبتنی بر مهندسی بافت با پایه پلیمری
(طبیعی یا سنتزی) با لحاظ انجام  characterizationهای زیر:
 shapeو Geometry
تخلخل (و درصد تخلخل) ،هیدروفیلیسیتی و هیدروفوبیسیتی

سنتز و فرموالسیون داروهای پیشرفته و فرآورده های گیاهی

فرموالسیون:
 .0پلت و میکروپلت آهسته رهش (اکسترودر اسفرونایزر)
 .2گرانول های آهسته رهش تهیه شده توسط اف-بی-دی
 .0پلت و میکروپلت آهسته رهش( استفاده از هسته خنثی)
 .4گرانول های آهسته رهش
 .2پچ های پوستی کنترل رهش(مخزنی)
 .6مخاط چسب های استریل
 .0فیلم های مخاط چسب دهانی آهسته رهش
 .0نانو سوسپانسیون بدون حامل به فرم خوراکی (به صورت پودر جامد کریستال و غیر
کریستال)
 .9نانو خود امولسیون شونده خوراکی
 .07دارورسانی به کولون (روده بزرگ)
 .00فرآورده تزریقی لئوفیلیزه هازارد انکولوژی
سنتز:
 .0سنتز ماده موثره باکلوفن از مشتق گلوتارامیک اسید به روش نوآرایی هافمن در مقیاس
صنعتی
 .2سنتز ماده موثره گاباپنتین از مشتق گلوتارامیک اسید به روش نوآرایی هافمن در مقیاس
صنعتی
 .0سنتز ماده موثره پروپرانولول هیدروکلراید از -0نفتول( 0مرحله انتهایی) در مقیاس صنعتی،
 .4سنتز ماده موثره آتنولول از پاراهیدروکسی فنیل استامید ( 2مرحله انتهایی) در مقیاس صنعتی
 .2تولید ماده موثره داروی داساتنیب مونوهیدرات از یک مرحله انتهایی
 .6ماده موثره داروی ارلوتینیب هیدروکلراید از دو مرحله انتهایی
 .0سنتز ماده موثره فمپریدین از طریق احیاء -4کربونیتریل پیریدین به روش نوآرایی هافمن در
مقیاس نیمهصنعتی
 .0سنتز ماده موثره لیدوکائین از یک مرحله انتهایی به روش مونوآمیناسیون در مقیاس صنعتی
 .9سنتز ماده موثره داروی دی متیل فومارات از اسید فوماریک در مقیاس صنعتی با الزام
مهندسی ذره
 .07تولید ملح ماده موثره هازاد انکولوژی با داشتن شرایط ویژه کریستالی (پلی مورف و )...
داروهای گیاهی:
 .0فرموالسیون پلت ها
 .2باال بردن درصد ماده موثره به روش های استخراج حالل-حالل -فیلتراسیون -ستون تقطیر
 .0استخراج ماده موثره به روش های بیوتکنولوژیک مانند کشت بافت
 .4فرموالسیون محصوالت حاوی لیپوزوم و میسل
 .2انکپسوله کردن
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کیت های تشخیص و

کشاورزی ،دامپروری و

بایوداروها

غذایی

 .0پلی کلونال آنتی بادی جهت
استفاده در کیت های تشخیصی
 .2تولید کیت
 ImmonoAssayاز نوع
 Directبا لحاظ انجام
کنژوگاسیون و اسمبلینگ و
پایدارسازی کیت
 .0عامل دار کردن رزین در
کیت های بیوشیمیایی
کروماتوگرافی
 .4سنتز شیمیایی لدر
 .2سنتز لدر با روش کلونینگ
 .6مقاوم سازی Taq DNA
 Polymeraseبا آنتی بادی
یا نمک برای تهیه hot
start Taq
 .0سنتز پروب یا پرایمر نشان
دار
 .0بهینه سازی فرموالسیون
 ddNTPsیا  dNTPsبرای
کیت های terminator
( PCRاسمبلینگ کیت big
)Dye
 .9انجام خدمات
 molecular Cloningبا
بررسی بیان پروتئین
 .07خدمات تشخیص تقلبات
غذایی محصوالت فرآوری شده

حوزه بذر ،تراریخت و کشت
بافت ،اصالح نژاد دامی:
 .0بذر معرفی شده به روش ارزیابی
رقم وارداتی
 .2خدمات فرآوری بدر به روش
های Seed Priming
 .0کشت بافت گیاهان
آپارتمانی(زینتی گلدانی) و استویا
حوزه پروبیوتیک ،مخمر و
استارتر لبنی ،کود و سم
بیولوژیک ،آنزیم و جلبک:
 .0کود زیستی به
فرم(مایع/ژل/گرانول) در مقیاس
نیمه صنعتی
 .2سویه صنعتی کود
 .0استارتر در مقیاس نیمه صنعتی
 .4مکمل پروبیوتیک در مقیاس
نیمه صنعتی
 .2سویه صنعتی پروبیوتیک

سطح

سطح

ملزومات پزشکی ،مواد پیشرفته فلزی،

خدمات  ،NGSسلول درمانی و

سنتز و فرموالسیون داروهای پیشرفته و فرآورده های

فناوری

جزیی

سرامیکی ،پلیمری ،شیمیایی و قطعات

مهندسی بافت

گیاهی

ســــــــطــــــح ( 1عدم تایید)

1-1

پیچ ها ،پلیت ها و نیل های ساده یا مجموعه آنها
***
طراحی و ساخت قالبهای تزریق پالستیک ،دایکست،
فورج و پرس معمول ،کلمپ ها ،پوشش های هارد
آنودایز ،تراورس بتونی پیش تنیده مرسوم ،لنت های
ترمز مرسوم.
***
نشاسته حفاری ،لوله و اتصاالت کامپوزیتی  GRPبا
فشار عملیاتی کمتر از  27بار ،چسب اپوکسی ،استئارات
کلسیم روی خلوص باال

خدمات :NGS
 .0نمونه گیری و انجام سکانس  :NGSتهیه
نمونه از متقاضی ،انجام سکانس با دستگاه
 NGSمتعلق به شرکت و ارسال داده های
خروجی از دستگاه به خارج از کشور جهت
تفسیر و تحلیل دادهها و دریافت نتایج.
سلول درمانی:
 .0تولید سایر مشتقات سلول های
بنیادی مزانشیمی ،ماکرومولکول های مشتق
از سلول های بنیادی القایی و Candition
 Mediaها
 .2تولید فراورده های سلول درمانی در سطح
کلینیک های درمانی بدون انجام مطالعات
پیش بالین و بالین (اتولوگ یا آلوژن)
داربست و مهندسی بافت:
-

گایدهای جراحی تولید شده با منطق اسکن و پرینت سه
بعدی
***
قطعات ریختگی با طراحی و مواد متوسط ،نسوزهای
مرسوم دو جزئی ،ژئوگریدها ،نانو کلوییدها یا نانو
پودرهای به شدت مرسوم شده(کلویید نقره) ،ساچمه
های فوالدی ،چوب پالست ها
***
گرانول چوب پالستیک ،پودرهای لباسشویی
پوشش های آبکاری و آندایزینگ معمول ،کاشی
گرانیتی ضدلک
***
دریچه های منهول کامپوزیتی ،آمینواسیدهای گیاهی
تولید شده از طریق هیدرولیز اسیدی پروتئین

فرموالسیون:
 .0قرص های ماتریسی آهسته رهش ،اسپری های دهانی استنشاقی
 .2فرموالسیون های لئوفیلیزه تزریقی
 .0فراورده استریل تزریقی هازارد انکولوژی
 .4نانو ذرات فلزی ضدعفونی کننده
 .2لیپوزوم های غیر استریل
 .6کپسول(سخت و نرم) و کرم موضعی
 .0میسل های غیر تزریقی
سنتز:
 .0سنتز ماده موثره الموتریژین از مشتق گوآنیدینی از یک مرحله انتهایی
در مقیاس صنعتی
 .2سنتز ماده موثره لوراتادین از یک مرحله انتهایی به روش آمیداسیون و
-Nدمتیالسیون در مقیاس صنعتی
 .0سنتز ماده موثره سیتاگلیپتین فسفات مونوهیدرات از یک مرحله انتهایی
در مقیاس صنعتی
 .4سنتز ماده موثره داروی دی متیل فومارات از اسید فوماریک در مقیاس
صنعتی
 .2سنتز ماده موثره فمپریدین از طریق احیاء -4نیتروپیریدین در حضور
کاتالیست آهن
داروهای گیاهی:
 .0فرموالسیون کرم ها و لوسیون های  O/Wو W/O
 .2خشک کردن با روش فریزدرایر (لیوفلیزاسیون)
 .0حذف مواد ناخواسته با استفاده از روش دکانتاسیون حالل  /حالل
 .4خشک کردن با فلش درایر
 .2حذف فلزات سنگین با مواد متخلخل مانند زئولیت ،کربن اکتیو ،بنتونیت،
خاک دیاتومه

07

کیت های تشخیص و بایوداروها

 .0خدمات تشخیص تقلبات غذایی ،تراریختگی و تشخیص
حالل برای محصوالت فرآوری نشده
 .2انجام خدمات  molecular Cloningدر وکتورهای بیانی
بدون بررسی بیان پروتئین
 .0استخالص آنتی ژن یا تولید کنترل مثبت برای کیت های
Immunoassay
 .4انجام کنژوگاسیون یا کوپلینگ آنتی بادی به معرف در کیت
های Immunoassay
 .2فرموالسیون  substraبرای کیت های western
 blottingبا کاربرد تجاری و پایداری حداقل  0سال
 .6استخراج  RNAبا لحاظ سنتز CDNA
 .0ساخت سایز مارکر  DNAبا لحاظ پایداری حداقل یک ساله
 .0فرموالسیون بافرهای کیت های استخراج  DNAو  RNAبا
پایداری روتین
 .9فرموالسیون بافرهای کیت های استخراج پالسمید
 .07فرموالسیون بافرهای کیت های استخراج پروتئین
 .00ساخت پرایمر(غیر نشاندار)
 .02سنتز لدر با روش PCR
 .00ساخت کنترل مثبت کیت های  PCRو Realtime
 ( PCRشامل کلونینگ و ساخت پالسمید)
 .04فرموالسیون میکس آنزیمی برای کیت های مولکولی
 .02فرموالسیون  substraو استابیالیزر با لحاظ پایداری
برای روش  EIAیا Enzyme Immonoassay

کشاورزی ،دامپروری و
غذایی
حوزه بذر ،تراریخت و کشت
بافت ،اصالح نژاد دامی:
 .0خدمات تکثیر بذر هیبرید
حوزه پروبیوتیک ،مخمر و
استارتر لبنی ،کود و سم
بیولوژیک ،آنزیم و جلبک:
-

سطح

سطح

ملزومات پزشکی ،مواد پیشرفته فلزی،

خدمات  ،NGSسلول درمانی و مهندسی

سنتز و فرموالسیون داروهای پیشرفته و فرآورده های

کیت های تشخیص و

فناوری

جزیی

سرامیکی ،پلیمری ،شیمیایی و قطعات

بافت

گیاهی

بایوداروها

ملزومات پزشکی با کالس خطر پایین مانند
فیکساتورهای ساده
***
اسید سولفوریک ،استئارات کلسیم روی خلوص پایین،
رنگهای ساختمانی

خدمات :NGS
 .0نمونه گیری :تهیه نمونه از متقاضی و ارسال نمونه به
خارج از کشور جهت سکانس و تفسیر و دریافت نتیجه
نهایی.

فرموالسیون:

ســــــــطــــــح ( 1عدم تایید)
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سلول درمانی:
 .0صرف  Characterizationسلول

پودرهای نمک فلزی
***
کامپاند های پلی پروپیلن-تالک ،کامپاند های پلی
اتیلن-کربنات کلسیم ،الیاف پلی پروپیلن

چسب چوب ،اکسید سرب

داربست و مهندسی بافت:
 .0تولید داربست ها و محصوالت مبتنی بر مهندسی
بافت با پایه پلیمری (طبیعی یا سنتزی) با لحاظ انجام
 characterizationهای زیر:
 shapeو Geometry
تخلخل (و درصد تخلخل)
 .2تولید داربست ها و محصوالت مبتنی بر مهندسی
بافت با پایه سرامیکی با لحاظ انجام
 characterizationهای زیر:
 shapeو Geometry
تخلخل (و درصد تخلخل)
 .0تولید داربست ها و محصوالت مبتنی بر مهندسی
بافت با پایه فلزی (نظیر  )Mgبا لحاظ انجام
 characterizationهای زیر:
 shapeو Geometry
تخلخل (و درصد تخلخل)

 .0پلت های معمولی
 .2فرآورده های استریل(سرم ها ،محلول های دیالیز ،فراورده های چشمی
و داروهای تزریقی ،و سرنگ های آماده تزریق)
 .0فرموالسیون های روکش روده ای ،قرص های چندالیه ای
 .4پچ های پوستی معمولی (پالستر)
 .2مخاط چسب های ساده (خمیر ،قرص و فیلم)
 .6میکروتبلت
 .0گرانول های معمولی
 .0قرص های روکش دار معمولی و قرص های ساده (بازشونده در دهان،
جوشان ،زیر زبانی ،مکیدنی ،جویدنی)
 .9اسپری بینی
داروهای گیاهی:
 .0فرموالسیون شامپو
 .2فرموالسیون ژل های موضعی
 .0استخراج با کمک امواج اولتراسونیک
 .4استخراج با کمک امواج مایکروویو
 .2تولید قرص فشرده بدون روکش
 .6فرموالسیون پماد های موضعی
 .0خشک کردن با اسپری درایر
 .0پر کردن کپسول نرم
 .9استخراج با روش سوکسله
 .07فرموالسیون کپسول نرم حاوی عصاره ،عصاره خشک و مخلوط آن ها
 .00بهینه سازی میزان ماده موثره به کمک فرمانتاسیون (تخمیر)
 .02روکش دار کردن قرص -شکری
 .00فرموالسیون پودرهای خوراکی دارویی
 .04فرموالسیون پودرهای خوراکی دام و طیور
 .02حذف رنگ با استفاده از مواد جاذب
 .06حذف بو تحت خالء
 .00خشک کردن با روش FBD
 .00هموژن کردن مایعات با هموژنایزرهای مختلف
 .09روکش دار کردن قرص -پلیمری (مثل  )HPMCقرص ( Filme
)cout

00

 .0انجام خدمات molecular
 Cloningدر وکتورهای کتابخانه
ای
 .2تولید کیت Immonoassay
(صرفا فرموالسیون و پوشش دهی)
 .0استاندارد کیت های بیوشیمیایی
 .4فرموالسیون کیت های
بیوشیمیایی کدورت سنجی
 .2تولید کیت های
هموآگلوتاسیون(فرموالسیون)
 .6کیت های االیزا تشخیص سریع
(صرفا فرموالسیون و پوشش دهی)

کشاورزی ،دامپروری و غذایی

حوزه بذر ،تراریخت و کشت بافت ،اصالح
نژاد دامی:
 .0خدمات تکثیر بذر در طبقات مختلف ( سوپر الیت،
الیت ،گواهی شده و ) ...
 .2خدمات به زراعی با پروتکل استاندارد
حوزه پروبیوتیک ،مخمر و استارتر لبنی،
کود و سم بیولوژیک ،آنزیم و جلبک:
 .0کود زیستی به فرم ( مایع/ژل/گرانول ) در مقیاس
آزمایشگاهی
 .2استارتر در مقیاس آزمایشگاهی
 .0مکمل پروبیوتیک در مقیاس آزمایشگاهی

سطح

سطح

ملزومات پزشکی ،مواد پیشرفته فلزی،

خدمات  ،NGSسلول درمانی و

سنتز و فرموالسیون داروهای پیشرفته و فرآورده

فناوری

جزیی

سرامیکی ،پلیمری ،شیمیایی و قطعات

مهندسی بافت

های گیاهی

ســــــــطــــــح ( 1عدم تایید)
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گلدان پلیمری ،آباژور تزئینی

خدمات :NGS
سلول درمانی:
 .0تکنیک های استخراج و خالص سازی روتین
سلول بنیادی
 .2کشت سلول

بطری  ،PETکیسه زباله پلیمری

داربست و مهندسی بافت:
 .0تولید داربست ها و محصوالت مبتنی بر مهندسی
بافت با پایه پلیمری (طبیعی یا سنتزی) با لحاظ
انجام  characterizationصرفا در حد
 shapeو Geometry

محلولهای ضد عفونی کننده،

معرفهای شیمیایی بر پایه محلول سازی (مانند معرف
نسلر)

فرموالسیون:
 .0سوسپانسیون های غیر تزریقی
 .2امولسیون های غیر تزریقی
 .0کپسول(سخت و نرم) و کرم موضعی
 .4ژل های ساده و استیک ها ،اسپری های زیرزبانی و موضعی
 .2شیاف ها (رکتال و واژینال)
 .6محلول های ساده ،شربت ها و پمادهای موضعی
 .0پودرها
داروهای گیاهی:
 .0فرموالسیون شربت های خوراکی
 .2فرموالسیون صابون
 .0پر کردن کپسول سخت
 .4گرانوالسیون عصاره
 .2فرموالسیون قطره ها و محلول های موضعی
 .6عصاره گیری به روش پرکوالسیون
 .0استخراج اسانس با روش آب و بخار آب
 .0استخراج اسانس با روش تقطیر با بخار آب
 .9استخراج اسانس با روش تقطیر با آب
 .07استخراج با روش غوطه ورسازی یا ماسراسیون (عصاره ،اسانس،
روغن)
 .00استخراج روغن با پرس سرد
 .02حذف بو با اعمال دما
 .00پرتودهی
 .04فرموالسیون پودر ،دمنوش ،ساشه و کپسول گیاه خشک
 .02حذف ذرات و مواد ناخواسته با استفاده از فیلتر پرس
 .06عصاره گیری به روش فشردن و فیلتراسیون ()Juice
 .00خشک کردن به روش تری درایرها (سینی دار)
 .00خشک کردن ساده (اعمال جریان هوا و دما)
 .09اختالط مایعات با مخازن همزن مکانیکی
 .27فرموالسیون پودرهای خوراکی دام و طیور
 .20پر کردن ساشه ،تی بگ و ظروف حاوی پودر
 .22آسیاب کردن
 .20اختالط پودر ،عصاره خشک

02

کیت های تشخیص و بایوداروها

 .0فرموالسیون washer
 .2فرموالسیون  stopping acidکیت
های Immonoassay
 .0فرموالسیون کیت های بیوشیمیایی بر پایه
معرف های شیمیایی
 .4فرموالسیون کیت های بیوشیمیایی
کروماتوگرافی
 .2کنترل کیت های بیوشیمیایی

کشاورزی ،دامپروری و غذایی

حوزه بذر ،تراریخت و کشت بافت ،اصالح
نژاد دامی:
 .0زراعت
حوزه پروبیوتیک ،مخمر و استارتر لبنی،
کود و سم بیولوژیک ،آنزیم و جلبک:
-

باسمهتعالی

کارگروه ارزيابی و تشخيص صالحيت شرکتها و مؤسسات
دانشبنيان و نظارت بر اجرا

فهرست کاالها و خدمات دانشبنيان

(ويرايش پنجم)
تابستان 1090

بسمهتعالی

مقدمه
یکي از معیارهایي که در فرایند ارزیابي و شــناســایي شــرکتهاي دانشبنیان موردتوجه قرارگرفته ،بررس ـي
دانشبنیان بودن کاالها و خدماتي اسـت که توسـ شرکتها ارائه ميگردد .از سال  1921که فرایند اجراي
قانون حمایت از شـرکتها و موسـسـات دانشبنیان با جدیت دنبال شد ،بهمنظور شناسایي کاالها و خدمات
دانشبنیان ،فهرستي از مصادیق کاالها و خدمات دانشبنیان تهیه و مبناي عمل قرار گرفت.
براي تهیـه این فهرســـت ،منـابع مختلفي موردتوجه و بررســـي قرار گرفتند .یکي از این منابع ،تجربیات و
دسـتهبنديها و فهرسـتهاي مشـابهي بود که در وول سـالهاي مختلف و توس صاحبنظران ،کشورها یا
ســـازمانهاي بینالمللي تهیه و ارائهشـــده بود .از آن جمله ميتوان به دســـتهبنديهاي برخي مراکز انتقال
فناوري در دنیا مانند  APCIT6 ،Yet9۵و  ، RTTN۳چارچوب پیشنهادي سازمان جهاني مالکیت فکري،۳
و برخي دیگر از مطالعات بینالمللي ازجمله تحقیقات سازمان همکاريهاي اقتصادي و توسعه 2و دستهبندي
آمار سازمان ملل 1۹اشاره نمود .همچنین فهرست کاالهاي مشمول تحریمهاي اتحادیه اروپا و شوراي امنیت
سازمان ملل نیز از اسناد مهمي بوده که در همین زمینه موردتوجه قرار گرفته است.11
در ادامه این فرایند ،فناوريها ،صنایع و کاالهاي معرفيشده در اسناد ملي مرتب  ،نظیر موارد زیر نیز بررسي
شد:
 اولویتهاي فناوري «نقشه جامع علمي کشور» فهرست صنایع نوین براي استقرار در شعاع تهران (جهت اجراي مصوبه هیئتوزیران مورخ )۳۳/۵/1۳ «سیاستها و اولویتهاي پژوهش و فناوري کشور» تهیهشده توس دبیرخانه شوراي عالي علوم ،تحقیقاتو فناوري – سال 1921
 «ورح آمایش صـنعتي و معدني» ،بخش فناوريهاي پیشـرفته ،تهیهشـده توس وزارت صنعت ،معدن وتجارت
 دستهبندي سازمان گسترش و نوسازي صنایع در خصوص صنایع پیشرفتهعالوه بر دســـتـهبنديهاي فوقالذکر ،برخي تجربیات داخلي مرتب  ،بهویژه تجربیات مربوط به حمایتهاي
1 .www.yet9.com
4. Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology
)7. The Russian Technology Transfer Network (RTTN
0. WIPO
2. Hatzichronoglou, T. (1227), “Revision of the High-Technology Sector and Product
Classification”, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, OECD Publishing.
11. UN (United Nations) (9111). UN Commodity Trade Statistics (Comtrade) database.
 .11همچنین در حوزههای «بخشی» مرتبط با هر یک از فناوریها نیز برخی اسناد معتبر خارجی ،حسب مورد ،بررسی شده است .به عنوان مثال
میتوان به دستهبندی کاالهای فوتونیک توسط انجمن بینالمللی فوتونیک اشاره نمود.
ب

قبلي از شرکتهاي دانشبنیان و ورحهاي برگزیده کشور در جشنوارههاي ملي نیز موردبررسي قرار گرفت.
اما به منظور تهیه فهرسـت مناسـبي که عالوه بر لحان نمودن تحوالت اخیر فناوري در سطج جهاني و سایر
اسـناد و تجربیات ملي ،تناسـب الزم با آخرین اقتئائات بومي و ملي را نیز داشته باشد ،شبکه گستردهاي از
صاحبنظران تشکیل و نظرات ایشان اخذ شد.
ترکیب صـاحبنظران مورد مشاوره بهگونهاي انتخاب شد که حتيالمقدور در هر یک از حوزههاي فناوري یا
صـنعتي ،متخصـصـاني از  )1دانشـگاهها و مراکز پژوهشـي )9 ،صـنایع و تشــکلهاي بخش خصوصي ،و )9
دستگاههاي دولتي متولي و مرتب با آن حوزه ،حئور داشته باشند .در این مرحله ،ویژگيها و معیارهاي زیر
(که وي جلسات کارشناسي استخراج شد) براي گزینش کاالهاي دانشبنیان موردتوجه قرار گرفت:
نیاز به فعالیتهاي تحقیق و توسعه متمرکز و برنامهریزيشده توس گروههاي متخصص
اهمیت راهبردي و حیاتي براي کشور
وابستگي به خارج در کنار دشواريهاي ناشي از تحریم و ارزبري باال
نوآوري در سطج ملي و شکل نگرفتن بازار عرضه (و بعئاً تقاضا) در کشور در آن محصول
داراي ارزشافزوده باال
کسب نظرات از افراد در هر یک از حوزهها ،بهصورت مکرر و وي فرایندهاي رفت و برگشتي انجام پذیرفت و
در هر مرحله نظرات هر یک از صـاحبنظران  ،توسـ سـایر مشاوران آن حوزه بازنگري و تکمیل و نهایتاً به
جمعبندي نهایي رسید .جمعبندي نهایي در دو مرحله به اوالع کلیه دستگاههاي حاکمیتي مرتب با صنعت
و بخشهاي تولیدي کشور و تعدادي از صاحبنظران حوزههاي سیاستگذاري و فناوري نیز رسیده و نظرات
ایشـان نیز اخذ شـد .بهاین ترتیب فهرسـت اولیه ،متناسب با آخرین تحوالت و راهبردهاي صنعتي و فناوري
کشور ،مورد بازنگري جدي و عمیق قرار گرفت.
درمجموع و بهمنظور تهیه فهرسـت محصـوالت دانشبنیان ،بیش از  1۵۹تن از صــاحبنظران و متخصصان
فعال در وزارتخانهها و سـازمانهاي دولتي ،سـتادهاي فناوريهاي راهبردي ،انجمنها و اتحادیههاي صنفي،
پژوهشگاهها و مراکز پژوهشي ،دانشگاهها و شرکتهاي برتر فعال در بخش خصوصي مورد مشورت قرارگرفته
و نهایتاً کاالهاي دانشبنیان موردنیاز کشــور ذیل  11حوزه اصــلي ،معرفي شــدند .این حوزهها بر اســا دو
رویکرد زیر مشخص شده است:
 -1حوزههـایي کـه وجود کـاالهـاي دانشبنیـان و بـا فناوري برتر در آنها وجه غالب را دارد و متوســـ
فعالیتهاي تحقیق و توسعه در آنها بیشتر از سایر حوزههاي فناوري و صنعتي است .نظیر حوزههاي فناوري
زیســـتي ،فنـاوري نـانو ،فوتونیـک و اپتیـک ،فنـاوري اوالعـات و ارتبـاوات ،انرژيهاي تجدید پذیر ،دارو،
الکترونیک ،مواد پیشرفته ،ساخت و تولید پیشرفته ،و هوافئا.
 -9سایر حوزهها و بخشهایي که وجود کاالهاي دانشبنیان در آنها غلبه ندارد اما رسوخ فناوريهاي برتر
و ظهور محصـوالت دانشبنیان در آنها مشاهده ميشود .نظیر نفت و گاز ،عمران و حملونقل ،برق ،معدن،
کشاورزي ،آبوهوا و ....
ویرایش دوم فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان
با توجه به اینکه ویرایش اول فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان در نیمه دوم سال  1921تدوین شده بود،
ت

و با عنایت به ماهیت متغیر فناوري و تحوالت زیاد در نیازها و اقتئـائات کشـور ،الزم بود که نسخه اول این
فهرســـت مورد تجدیدنظر و تکمیل و اصـــالح قرار بگیرد .در این مدت بازخوردهاي متعددي نیز از ســـوي
ذینفعان مختلف قانون ازجمله شـرکتها و متقاضیان ،اعئاي هیئتعلمي ،دستگاههاي مختلف کشور و ...به
دبیرخانه «کارگروه ارزیابي و تشـخیص صـالحیت شـرکتها و مؤسـسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا» ارائه
شده بود که ضرورت این بازنگري را بیشازپیش نمایان ميکرد.
از ســـوي دیگر رجوع به این فهرســـت از ســـوي نهادهاي مختلف و براي ارائه جهتدهيها و حمایتهاي
گونـاگون ،بهتدریج بر اهمیت آن افزوده و آن را به یک ســـند ملي تبدیل کرده و دبیرخانه کارگروه را براي
اصـالح و تکامل آن ،مصـمم تر نمود .لذا تهیه ویرایش دوم این فهرست در دستور کار دبیرخانه کارگروه قرار
گرفت .در این راسـتا تجربیات تدوین ویرایش اول و شبکه گسترده صاحبنظران مرتب  ،بار دیگر به خدمت
ویرایش دوم فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان درآمد.
در ویرایش دوم فهرست ،تقاضاهایي که در وول بیش از یک سال و نیم از سوي تعداد بیش از  9۵۹۹شرکت
متقاضي که در این مدت مورد ارزیابي قرارگرفته و نظرات آنها براي اصالح و تکمیل فهرست ارائه شده بود،
بهعنوان یکي دیگر از منابع وروديهاي این فرایند موردتوجه قرار گرفت.
الزم به ذکر اسـت با توجه به وجود اسناد باالدستي ازجمله «شیوهنامه معیارهاي کاال  /خدمات دانشبنیان»
در فرایند بررســي موارد پیشــنهادي و تکمیل فهرســت به مالحظات اســناد مزبور توجه ویژه گردید تا بدین
وریق جامعیت این سند تا حد ممکن تأمین گردد.
در این مرحله ،فهرسـت کاالها و خدمات مربوط به  ۳گروه فناوري و صنعتي که بیشترین میزان تقاضا را در
میان شــرکتهاي متقاضــي به خود اختصــاص داده بودند ،مورد بازنگري و تکمیل قرار گرفت .این دســتهها
عبارتاند از:
● زیستفناوري
● تجهیزات پیشرفته ساخت و تولید آزمایشگاهي
● نفت و گاز و پتروشیمي
● فناوري اوالعات و ارتباوات و نرمافزارهاي رایانهاي
● برق و الکترونیک و سختافزارهاي رایانهاي
● مواد پیشرفته
● داروهاي پیشرفته و مهندسي پزشکي
فرآیند گامبهگام ویرایش فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان را اجماالً ميتوان به شرح زیر توصیف نمود:
 )1تعیین موضوع موردبحث در هر دسته اصلي فناوري در فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان
 )9ایجاد کارگروههاي مربووه از متخصـصان و صاحبنظران صنعتي و دانشگاهي مرتب و برقراري تعامل
الزم با اعئاء.
 )9برگزاري جلسـه اولیه معارفه اعئـاء گروه؛ تشریج موضوع و تبیین دستورالعملهاي مربوط به کاالهاي
دانشبنیان در کارگروههاي تخصصي بهعنوان محور کار
 )۴معرفي و ارتباط با سایر متخصصین و صاحبنظران مجرب در موضوعات فني هر کارگروه توس اعئا
 )۵تعیین سردبیران فني براي هر گروه تخصصي بهمنظور جهتدهي و جمعبندي مباحث
 )6تهیه مطالب و پیشـــنهادهاي اولیه براي ورح در هر کارگروه تخصـــصـــي و نیز تهیه پیشنویسهاي
ث

موردبحث در هر جلسه توس سردبیران فني و ارائه به اعئا
 )۳برگزاري جلسات کارگروههاي تخصصي
 )۳پیگیري مشاورههاي خارج از جلسه و انجام مطالعات و تحقیقات مرتب بهصورت فشرده
 )2تعیین دسـتههاي اصـلي و زیر دستههاي مربووه و مرتبسازي چیدمان کاالها و خدمات تأییدشده در
کارگروههاي تخصصي در فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان
 )1۹جمعبندي نهایي
در این مرحله و در وول انجام فرایند ویرایش فهرســت ،حدود  9۵جلســه بحث و تبادلنظر تخصــصــي در
کارگروههاي مختلف برگزار شد و در آن از نظرات  96مشاور و متخصص فني و صاحبنظر بهصورت حئوري،
و  1۳مشاور و متخصص فني بهصورت مجازي یا شفاهي بهره گرفته شد.
درمجموع و در وول انجام ویرایش دوم ،بیش از  1۹۹۹نفر -سـاعت کار کارشـناسـي براي اصالح و ویرایش
مفاد فهرست انجام شد که بیانگر حجم باالي تالشهاي صورت گرفته در این زمینه است.
تالشهاي صــورت گرفته در این مرحله ،بهوورکلي پیامدهاي زیر را در راســتاي اصــالح و تکمیل فهرســت
کاالها و خدمات دانشبنیان در پي داشت:
● ورود محصوالت جدید به فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان
● حذف برخي محصوالت قبلي
● اصالح برخي عناوین محصوالت
● بیان تفصیلي و دقیقتر زیر دستههاي فناوري و محصوالت
●تنظیم ارتباوات داخلي فهرست (با توجه به پیوستگي برخي حوزههاي فناوري و صنعتي با یکدیگر)
ویرایش سوم فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان
بـا توجـه بـه محـدودیتهایي که براي بازبیني تمامي حوزههاي فناوري در ویرایش دوم فهرســـت کاالها و
خدمات دانشبنیان کشـور وجود داشـت و نیز ضرورت ویرایش و بهروزرساني این سند ملي متناسب با رشد
سریع کشور در عرصههاي فناوري ،تدوین و ویرایش آن در  ۳حوزه فناوري دیگر در دست اقدام قرار گرفت.
تالش در این بازنگري معطوف به حوزههاي فناوري ذیل بود :









صنایع غذایي
فناوريهاي آب ،خاک و هوا
فناوريهاي دریایي
فناوريهاي کشاورزي
فناوريهاي دامپروري
گیاهان دارویي و وب سنتي
فناوريهاي نرم و هویتساز و فرهنگي
فناوري اوالعات و ارتباوات و نرمافزارهاي رایانهاي

درمجموع وي  99۹۹نفر -ساعت کار کارشناسي در  ۵۳جلسه تخصصي با حئور اساتید و خبرگان دانشگاه،
صــنعت و هنر ،منجر به ویرایش دســتههاي اصــلي صــنایع غذایي ،فناوريهاي آب خاک و هوا ،فناوريهاي
ج

دریایي ،فناوريهاي کشـاورزي ،گیاهان دارویي – تدوین و افزوده شدن فناوريهاي دامپروري به این دسته
فناوري -و همچنین تدوین دسته اصلي فناوريهاي نرم و هویتساز و فرهنگي گردید.
در این میان دسته اصلي فناوري "اوالعات و ارتباوات و نرمافزارهاي رایانهاي" نیز فراخور نیاز در گروههاي
کاري مجزا مورد بررسي و بازنگري قرار گرفت.
آن چیزي که در بازنگري هاي قبلي فهرســـت کاالها و خدمات دانشبنیان کشـــور رخ نمود و حائز توجه و
اهمیت ویژهاي واقع گردید ،حجم گســترده نوآوري در شــرکتهاي دانشبنیان کشــور بود که لزوم توجه و
برنامهریزي براي شــناســایي و حمایت از محصــوالت و خدمات یکایک این شــرکتها بهعنوان هســته تحول
صـنعتي کشور را ميولبید ،تا آنجایي که این مهم موجب شد امکاني جدید در سامانه تعاملي با شرکتهاي
دانشبنیان ( )daneshbonyan.isti.irبراي تسریع و تسهیل ثبت و ارزیابي کاالها و خدمات پيشنهادي
این شرکتها ایجاد گردیده تا این امر عالوه بر تسهیل پاسخگویي به تقاضاي شرکتهاي دانشبنیان موجب
تسریع و تسهیل بهروزرساني این سند بهعنوان یکي از بسترهاي بانکهاي داده و تصمیمیار مدیران فناوري و
صنایع پیشرفته در کشور باشد.
در این ویرایش از فهرسـت کاالها و خدمات دانشبنیان بیش از  9۹۹دسته و کاال/خدمت دانشبنیان به این
سـند افزوده شد و  1۹۹مورد از کاالها و خدمات مورد ویرایش و اصالح قرار گرفت .همچنین نظر به اهمیت
تعریف کاالها و خدمات دانشبنیان در شــناســایي این کاالها و خدمات در صــنایع کشــور ،همزمان با فرآیند
ویرایش سـوم فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان کشور ،تعاریف این کاالها و خدمات توس گروههاي فني
خبره دانشگاهي و صنعتي کشور مورد بازنگري جدي قرار گرفت و در فصل دوم آییننامه ارزیابي و تشخیص
شرکتها و مؤسسات دانشبنیان به شرح زیر به تصویب رسید:
شرایط کاالها و خدمات دانشبنیان مورد تأیید:

 -7-7سطح فناوری :دانش فنی طراحی و تولید نمونهی آزمایشگاهی یا صنعتی محصول به دلیل پیچیدگی فنی:
 -1بهسختی قابل کپیبرداری بوده و کسب آن از موانع اصلی ورود شرکتهای دیگر به بازار باشد.
 -9نیازمند تحقیق و توسعه قابلتوجه توسط تیم فنی خبره برای کسب آن باشد.
 -5منجر به ایجاد بخش عمده ارزشافزوده محصول ،شده باشد.
تبصره -خدمات جانبی « نصب ،تعمیر و نگهداری تخصصی» مرتبط با کاالها و خدماتی که توسط شرکت متقاضی
ساختهشده و حائز معیارهای بند  1-1باشند؛ همچنین خدمات «دانش فنی ،فناوری و طراحی» بر روی کاالها و خدمات
حائز معیارهای بند  ،1-1بهعنوان خدمات دارای معیار این بند ،پذیرفته میشوند.

ویرایش چهارم فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان
دبیرخانه "کارگروه ارزیابي و تشخیص صالحیت شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا" در وول
اجراي قانون حمایت از شـرکتها و موسـسات دانشبنیان همواره به دنبال بررسي نتایج این قانون و بالطبع
اعمال بازخوردها در فرایند اجرا و در صــورت نیاز پیشــنهاد و پیگیري تغییرات و اصــالحات در فرایندها و
سیاستهاي کارگروه ميباشد.
یکي از موضـوعاتي که پس از چند سـال اجراي قانون و ارزیابي و حمایت از شرکتهاي متقاضي اهمیت آن
دوچندان گردیده" ،فهرست کاال و خدمات دانشبنيان" بهعنوان بستري براي تشکیل یکي از بزرگترین
ح

بانکهاي اوالعاتي از محصـوالت پیشـرفته کشور ميباشد .لذا دبیرخانه کارگروه الزم دانسته تا هرسال ،این
فهرست را بر اسا فئاي واقعي فناوري و تولید بهروزرساني نموده و متناسب با نیاز شرکتهاي متقاضي و
نیز متولیان برنامهریزي و سـیاسـتگذاري حوزههاي مختلف فناوري این سـند ملي را با کمک متخصصان و
خبرگان مربوط بازبیني نماید.
در ویرایش چهارم فهرسـت ،تالشها معطوف به  ۳حوزه اصـلي از فناوري و محصوالت بوده که شامل موارد
ذیل ميباشد:


فناوري زيستی



مواد پيشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوريهاي شيميايی



سختافزارهاي برق و الکترونيک ،ليزر و فوتونيک



ماشينآالت و تجهيزات پيشرفته



داروهاي پيشرفته



وسايل ،ملزومات و تجهيزات پزشکی



صنايع نرم و هويتساز و فرهنگی

این نکته قابلذکر ميباشــد که در این ویرایش از فهرســت ،با توجه به تأمین زیرســاختها و نهادهاي فني
اختصاصي جهت نظارت جامع بر ارزیابي شرکتهاي متقاضي و تجارب چندساله دبیرخانه در این خصوص از
یکسـو و دسـتهبندي همزمان با دو رویکرد «حوزه کاربرد» و «حوزه فناوري» در ویرایشهاي پیشین از
سـوي دیگر ،سـعي گردید تا در حد امکان سـاختار کلي دستهبندي فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان بر
مبناي «حوزه فناوري» بازوراحي گردیده و این امر سبب شد که تعداد دسته هاي اصلي فهرست نسبت به
ویرایش قبلي به  2مورد کاهش یابد.
همچنین در حوزه «ماشیينآالت و تجهيزات پيشرفته»  ،تالش گردید تا ساختار نظام مندي متناسب با
محصوالت موجود ایجادشده و لذا تغییرات اساسي این حوزه عبارتاند از:
 انتقال تجهیزات صنعت نفت و گاز

 انتقال بخشهاي مکانیکي و الکترونیکي حوزه هوافئا
 ایجاد تجهیزات و ماشینآالت دوار

 انتقال تجهیزات بخش انرژيهاي نو

 انتقال تجهیزات پیشرفته انرژي هستهاي
شایان ذکر است در بازنگري کنوني فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان ،فناوريهاي مرتب با "هوافضا"
در سـایر دستههاي فناوري جانمایي شد که بخش عمده آن در دو دسته فناوري "سختافزارهاي برق و
الکترونيک ،ليزر و فوتونيک" و "ماشينآالت و تجهيزات پيشرفته" قابل مشاهده است.
همچنین پس از بررســي جامع کل فهرســت و برگزاري جلســات متعدد تخصــصــي با کارشــناســان امر در
حوزههاي مختلف مواد پیشرفته و صنایع نفت ،گاز و پتروشیمي ،محصوالت مربوط به حوزه "مواد پيشرفته
و محصیوالت مبتنی بر فناوريهاي شيميايی " در یک دسته تجمیع شدند که شامل مواد سرامیکي و
فلزي ،مواد پلیمري و محصوالت شیمیایي و مواد مبتنی بر فناوري نانو است .الزم به ذکر است با توجه به
خ

اهمیت باال و موقعیت اسـتراتژیک صـنعت نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمي و صنایع تکمیلي ،ایجاد بستههاي
دانش فني مرتب نیز در این حوزه دیده شدند.
در اینجا الزم اســـت از کلیه صـــاحبنظران و همکاراني که با تالشها و دیدگاههاي خود ،ما را در تدوین و
تکمیل این فهرســت یاري دادهاند ســساســگزاري نماییم .امید اســت با یاري خداوند متعال و اســتفاده از
دیدگاههاي ارزشــمند دانشــمندان و فناوران کشــور ،تالشهاي صــورت گرفته در فرایند ارزیابي و حمایت از
شــرکتهاي دانشبنیان ،منجر به ارتقاء توانمنديهاي داخلي و تحقق اهداف اقتصــاد دانشبنیان در کشــور
شود.
خرداد 192۳
دبیرخانه کارگروه ارزیابي و تشخیص صالحیت شرکتها و
مؤسسات دانشبنیان و نظارت بر اجرا

د

دسته اصلی

دسته فناوري

11

فناوري زيستی

10

مواد پيشرفته و
محصوالت مبتنی بر
فناوريهاي شيميايی

10

سختافزارهاي برق و
الکترونيک ،ليزر و
فوتونيک

10

فناوري اطالعات و
ارتباطات و
نرمافزارهاي رايانهاي

10

ماشينآالت و
تجهيزات پيشرفته

حوزههاي کاال و خدمات دانشبنيان
غذایي
کشاورزي ،دامي و گیاهي
صنعتي و محی زیست
زیستفناوري مولکولي
فناوري نانو
مواد پیشرفته (سرامیکها ،فلزات ،کامسوزیتها و پلیمرها)
محصوالت مبتني بر فناوريهاي شیمیایي
بستههاي دانش فني واحدهاي پاالیشي و پتروشیمي
سختافزارهاي الکترونیکي و رایانهاي
میکروالکترونیک
مدارهاي الکترونیکي
تولید
انتقال
توزیع
ماشینهاي الکتریکي
الکترونیک قدرت
اندازهگیري و ابزار دقیق
سامانههاي کنترل و اتوماسیون صنعتي
تجهیزات ارتباوي ،مخابراتي ،اویونیک و هوافئا
لیزر و فوتونیک
حوزه فناوري اوالعات
محتواي دیجیتال
امنیت فئاي تبادل اوالعات
ماشینآالت و تجهیزات پیشرفته صنعت نفت و گاز
تجهیزات پیشرفته نیروگاههاي تجدیدپذیر
وراحي و ساخت نیروگاههاي تجدیدناپذیر
ماشینهاي دوار و تجهیزات وابسته
تجهیزات پیشرفته هستهاي
هواگردها ،تجهیزات و سازههاي هوافئا
سامانههاي پیشرفته بهینهسازي انرژي
تجهیزات پیشرفته ساخت ،ماشینکاري و عملیات حرارتي
وراحي و ساخت سامانهها و تجهیزات پیشرفته هیدرولیکي و پنوماتیکي
تجهیزات پایش ،نگهداري و تعمیرات
تجهیزات ساخت و تولید مواد و محصوالت سرامیکي
تجهیزات ساخت و تولید مواد و محصوالت پلیمري
تجهیزات ساخت و تولید مواد و محصوالت کامسوزیتي
تجهیزات ساخت و تولید مواد و محصوالت فلزي
تجهیزات نانو فناوري
تجهیزات زیستفناوري
تجهیزات داروسازي
تجهیزات و سامانههاي مطالعات علوم شناختي
تجهیزات شناختي بالیني
تجهیزات عمومي
تجهیزات آزمایشگاهي
شبیهسازهاي هوشمند
خدمات تخصـصـي آزمایشـگاهي مشروط به عئویت در شبکه آزمایشگاهي فناوريهاي
راهبردي
ذ

صفحه
1
1
9
9
۴
۳
1۴
1۳
1۳
9۹
91
91
99
99
99
9۴
96
92
9۹
9۴
9۳
9۳
92
۴1
۴۵
۴6
۴6
۴2
۵۹
۵۹
۵۹
۵۹
۵۹
۵1
۵1
۵9
۵9
۵۴
۵۵
۵۵
۵6
۵6
۵۳
۵۳
۵۳
۵۳

دسته اصلی

16

10

10

19

دسته فناوري

حوزههاي کاال و خدمات دانشبنيان

مواد اولیه دارویي
رادیو داروها
اشکال دارویي (دارو رساني)
داروهاي عصبيشناختي
آرایشي و بهداشتي
داروهاي پيشرفته
داروهاي با منشاء گیاهي
داروهاي با منشاء وبیعي
مکملهاي دارویي
دارو و فرآوردههاي بیولوژیک
داروها و فرآوردههاي وبیعي
تجهیزات و ملزومات پزشکي
تجهیزات ،مواد و ملزومات دندانپزشکي
وسايل ،ملزومات و
تجهیزات و مواد آزمایشگاه وبي
تجهيزات پزشکی
تجهیزات بیمارستاني
تجهیزات پیشرفته آزمون کالیبراسیون تجهیزات پزشکي
معدن
ساختمان و مسکن
راه سازي
ریلي
محصوالت پيشرفته
صنایع دریایي
ساير حوزهها
کشاورزي ،دامپروري و گیاهان دارویي
هوا و اقلیم ،آب ،خاک و فرسایش
صنایع غذایي
صنایع نرم و هویتساز و فرهنگي
خدمات تجاريسازي صرفاً مرتب با کاالها/خدمات دانشبنیان
خدمات تجاريسازي خدمات مدیریت فناوري صرفاً به سفارش کارفرماي غیردولتي
خدمات شتاب دهي کسب وکار ،مشروط به عئویت در مرکز شتاب دهي نوآوري

ر

صفحه
۵۳
۵۳
۵۳
۵۳
۵۳
۵2
۵2
۵2
۵2
۵2
6۹
6۴
6۴
6۵
6۵
66
6۳
6۳
6۳
6۳
۳۹
۳9
۳۵
۳۳
۳1
۳9
۳9

کد دسته اصلی

فناوري زيستی

کد زير دسته اول

غذايی

کد زير دسته دوم

کد زير دسته سوم

11

11

۹1

تولید پروتئینهاي تکیاخته پیشرفته بهعنوان مکمل غذایي با
استفاده از سویه جداشده

۹۹

۹9

تولید مواد اولیه انواع مکملهاي دامي و انساني

۹1

اسیدآمینهها ،مواد رنگي ،جاذب سموم ،ویتامین

۹1

۹9

تولید محصوالت حاصل از خمیرمایه

۹1

عصاره مخمر ،خمیر ترش ،مخمر غني شده

۹۹

۹1

پروبیوتیکها

۹۹

۹9

پري بیوتیکها

۹۹

۹9

استارترهاي تخمیري

۹۹

۹۴

فیبرهاي غذایي

۹۹

۹۵

مواد غذایي غني شده

۹۹

۹6

مواد اولیه مورد استفاده در تولید محصوالت غذایي
فراسودمند

۹۹

۹۳

غذاهاي با عوامل خطر تغذیه اي کاهش یافته

۹۹

۹1

تولید گیاهان زراعي ،باغي ،جنگلي ،دارویي و زینتي

۹1

۹9

تولید بذرهاي مصنوعي

۹1

۹9

تولید متابولیت ثانویه گیاهي

۹۹

۹1

آفتکشهاي باکتریایي

۹۹

۹9

آفتکشهاي قارچي

۹۹

۹9

آفتکشهاي ویروسي

۹۹

۹۴

آفتکشهاي بيمهره

۹۹

۹۵

آفتکشهاي نماتد

۹۹

۹6

آفتکشهاي گیاه پایه

۹۹

۹۳

آفتکشهاي شبهشیمیایي

۹۹

۹۳

عصارههاي آفتکش

۹۹

۹۴

۹1

کشاورزي ،دامی و گياهی

10

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

۹9

مواد غذایي و مواد اولیه فراسودمند

تولید محصوالت با استفاده از تکنیکهاي کشت سلول و ریز ازدیادي
بافت گیاهي

تولید آفتکشهاي بیولوژیک (زیست مهارگر)

فناوریهای زیستی – صفحه 0

زير دسته چهارم

نگهدارندههاي زیست فناورانه

تولید بذرها
تولید کالو

و اندامهاي انکسسولهشده (دانه گرده ،بساک ،تخمدان)

کد دسته اصلی

کد زير دسته اول

فناوري زيستی

کشاورزي ،دامی و گياهی

۹1

کودهاي زیستي فسفاته

۹۹

۹9

کودهاي زیستي نیتروژنه

۹۹

۹9

کودهاي زیستي گوگردي

۹۹

۹۴

کودهاي زیستي پتاسه

۹۹

۹۵

کودهاي ریزوبیومي

۹۹

۹6

کودهاي محرک رشد

۹۹

۹۳

فعالکنندههاي زیستي (بایو اکتیویتور)

۹۹

۹۳

کودهاي میکوریزي

۹۹

۹2

کود زیستي ریز مغذيها

۹۹

کد زير دسته دوم

کد زير دسته سوم

10

کد زير دسته چهارم

11

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته سوم

زير دسته دوم

۹9

تولید کودهاي بیولوژیک (زیستي)

۹۴

تولید ارقام هیبرید باغي و زراعي پربازده و یا مقاوم به تنشهاي
زیستي و غیر زیستي

۹۹

۹۵

تولید صنعتي بذور هیبرید و با گردهافشاني آزاد
()Open Polination

۹1

پوششدهي هوشمند ،فراوري بذر ،پرایمینگ بذر و ...

۹6

تولید دام ،ویور ،آبزیان ،گیاهان و ریزسازواره (میکروارگانیسم)
تراریخت

۹1

کشاورزي مولکولي (مولکوالرفارمینگ) حوزه دامي،
گیاهي و آبزیان

۹۳

تولید ماهیان و سایر موجودات آبزي بهروشهاي پیشرفته بیوفناوري

۹۹

۹۳

سنتز و بیوسنتز هورمونهاي گیاهي

۹۹

۹2

سنتز و بیوسنتز فرمون حشرات

۹۹

فناوریهای زیستی – صفحه 2

زير دسته چهارم

۹۹
۹1

تولید پروتئینهاي نوترکیب

۹9

تولید محصوالت اصالح نژاد شده

۹9

متابولیت ثانویه

۹۴

زیستسازوارههاي مهندسيشده

کد دسته اصلی

فناوري زيستی

کد زير دسته اول

صنعتی و محيطزيست
زيستفناوري
مولکولی

کد زير دسته دوم

10

کد زير دسته سوم

10

۹1

تولید مواد زیستي پیشرفته

۹۹

۹9

بیوسنسورهاي پیشرفته

۹۹

۹9

تولید انواع سوختهاي زیستي پیشرفته

۹۴

تولید انواع کاتالیستهاي پیشرفته زیستي با کاربرد غیرپزشکي

۹۵

بهرهگیري از فناوريهاي زیستي در صنعت نفت و گاز

کد زير دسته چهارم

11

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

۹1

بیو دیزل

۹۹

۹9

بیو اتانول

۹۹

۹9

بیو گاز

۹۹

۹۴

بیو هیدروژن

۹۹

۹۵

بیو بوتانول ،دي متیل اتر ()DME

۹۹

۹1

انواع آنزیمها با کاربرد صنعتي

۹۹

۹9

میکروارگانیسم جهت فروشویي زیستي هیپ ()Bioheap

۹۹

۹1

میکروارگانیسمهاي پیشرفته در استحصال نفت

۹۹

۹9

بیوپلیمرها و فراوردههاي زیستي پیشرفته در استحصال نفت

۹۹

۹9

پایش و کنترل میکروارگانیسمهاي موثر در خوردگي میکروبي تاسیسات

۹۹

۹۴

شیرینسازي گاز ترش حاوي سولفوهیدروژن به روش میکروبي

۹۹

۹۵

کاربرهاي بیوتکنولوژیک در تولید محصوالت پاییندست نفت

۹۹

۹1

رنگدانه (پیگمانها)

۹۹

۹9

آلکالوئیدها

۹۹

۹9

بیوسورفکتانت

۹۹

۹۴

آغازگرها و بهبود دهندههاي پیشرفته

۹۹

۹۵

تولید اسیدهاي آمینه به روش زیستي

۹۹

۹6

تولید اسیدهاي آلي و الکل به روش زیستي

۹۹

۹۳

تولید حاللها

۹۹

۹1

بیوفیلترها

۹۹

۹9

میکروارگانیسم جهت تیمار زیستي

۹۹

۹9

گیاهپاالیي

۹۹

تولید محی کشتهاي سلولي اختصاصي و مغذيهاي سلولي

۹۹
۹۹
۹۹

۹6

تولید مواد شیمیایي صنعتي به روش زیستي

۹۳

وراحي و پیاده سازي سامانههاي زیست پاالئي پیشرفته
()Bioremidiation

۹۳

محصوالت مبتني بر فناوريهاي زیست فئا

۹۹

۹1

تولید محصوالت بر پایه سلول

۹1

۹9

تولید محصوالت بر پایه مطالعات سیستم بیولوژي

۹1

چیسستهاي اُمیکس

۹9

تولید نرمافزارها و تجهیزات مطالعات بیو انفورماتیک

۹1

از قبیل بانک دادههاي اُمیکس

۹۴

تولید نرمافزارها و تجهیزات مطالعات متابولومیکس و مهندسي
متابولیک

۹۹

فناوریهای زیستی – صفحه 0

زير دسته چهارم

کد دسته اصلی

کد زيردسته اول

مواد پيشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوريهاي شيميايی

فناوري نانو

کد زيردسته دوم

کد زيردسته سوم

۹9

نانو پوششها

۹9

نانو امولسیونها

۹9

مواد نانو ساختار

۹۴

نانو میلهها و نانو صفحات

۹1

نانو الیهها (پوششهاي با ضخامت
نانومتري)

کد زيردسته چهارم

10

11

۹1

مواد اولیه نانومتري

۹1

نانو ذرات (در شکلهاي نانو پودر ،نانو
کلویید ،نانو سوسسانسیون و خمیر)

۹1

نانو ذرات سرامیکي

۹9

نانو ذرات پلیمري

۹۹

۹9

نانو ذرات فلزي

۹۹

۹۴

نانو ذرات کامسوزیتي

۹۵

نقاط کوانتومي

۹۹

۹1

نانو امولسیون روغن در آب

۹۹

۹9

نانو امولسیون آب در روغن

۹۹

۹1

مواد نانو متخلخل

۹9

مواد نانو بلورین

۹۹

۹1

نانو لولههاي کربني تکدیواره یا چنددیواره

۹۹

۹9

نانو میلهها

۹9

نانو صفحات

۹۴

نانو الیاف

۹1

نانو الیههاي تبدیلي

۹9

نانو الیههاي ایجادشده به روش رسوب از فاز بخار

۹۹

۹9

نانو الیههاي ایجادشده به روش کند و پاش

۹۹

مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوریهای شیمیایی – صفحه 4

کد زيردسته پنجم

دسته اصلی

زيردسته اول

زيردسته دوم

زيردسته سوم

زيردسته چهارم

زيردسته پنجم

۹1

نانو ذرات اکسیدي

۹9

نانو ذرات سرامیکي آالیش شده

۹9

نانو ذرات کربني خاص

۹1

نانو ذرات مخلوط کامسوزیتي

۹9

نانو ذرات هسته-پوسته

۹1

ایروژلها

۹9

مواد مزومتخلخل سیلیسي

۹9

زئولیتها

۹1

نانو سیمها

۹9

نانو نوارها

۹1

گرافن

۹9

اکسید گرافن

۹9

اکسید گرافن احیاشده

۹۴

نانو کليها

۹1

نانو الیاف پلیمري

۹9

نانو الیاف سرامیکي

۹1

پوششهاي سخت و مقاوم به سایش با ضخامت نانومتري

۹9

پوششهاي مقاوم به خوردگي با ضخامت نانومتري

کد دسته اصلی

کد زيردسته اول

مواد پيشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوريهاي شيميايی

فناوري نانو

کد زيردسته دوم

کد زيردسته سوم
۹9

پوششهاي نانو کامسوزیتي
(حاوي اجزاي نانومتري)

کد زيردسته چهارم

10

11

۹9

نانو پوششها

۹9

پوششهاي نانو ساختار

۹1

پوششهاي نانو بلورین فلزي

۹۹

۹9

پوششهاي نانو بلورین سرامیکي

۹۹

۹9

پوششهاي نانو متخلخل

۹۹

۹1

پوششهاي نانو کامسوزیتي پایهفلزي

۹9

۹9
۹1
۹1
۹9

محصوالت کشاورزي

محصوالت نهایي
مبتني بر فناوري
نانو
۹9

فیلترها و غشاها

۹9

پوششهاي نانو کامسوزیتي پایهپلیمري

پوششهاي نانو کامسوزیتي پایهسرامیکي
سموم و آفتکشهاي پیشرفته مبتني بر فناوري
نانو
بستهبندي محصوالت کشاورزي مبتني بر فناوري
نانو

کد زيردسته پنجم

دسته اصلی

زيردسته اول

زيردسته دوم

زيردسته سوم

زيردسته چهارم

۹1

پوششهاي نانو کامسوزیتي پایهفلزي با سختي و خواص مقاومت به سایش باال

۹9

پوششهاي نانو کامسوزیتي پایهفلزي با خواص مقاومت به خوردگي

۹1

پوششهاي نانو کامسوزیتي پایهپلیمري با خواص آنتيباکتریال

۹9

پوششهاي نانو کامسوزیتي پایهپلیمري با خواص آبگریزي یا ضد آب و لک

۹9

پوششهاي نانو کامسوزیتي پایهپلیمري با خواص استحکامي

۹۴

پوششهاي نانو کامسوزیتي پایهپلیمري با خواص ضد سایش و خوردگي

۹۵

پوششهاي نانو کامسوزیتي پایهپلیمري ضد امواج یا رادارگریز

۹6

پوششهاي نانو کامسوزیتي پایهپلیمري آنتي استاتیک

۹۳

پوششهاي نانو کامسوزیتي پایهپلیمري با خاصیت فتوکاتالیستي

۹۳

پوششهاي نانو کامسوزیتي پایهپلیمري با خاصیت جذب پرتو فرابنفش

۹2

نانو پوششهاي خود تمیزشونده

1۹

نانو پوششهاي عایق حرارت

11

نانو رنگهاي دریایي با خاصیت ضد جلبک

19

نانو رنگهاي ترافیکي با خواص مقاومت به سایش باال

۹1

پوششهاي نانو کامسوزیتي پایهسرامیکي با خواص آنتيباکتریال

۹9

پوششهاي نانو کامسوزیتي پایهسرامیکي با خواص مقاومت به سایش و خوردگي

۹۹
۹۹

۹9

نانو کودها

۹۹

۹1

نانو فیلترها

۹۹

۹9

اولترا فیلترها با قابلیت جدایش ذرات نانومتري

۹۹

۹9

فیلترهاي پیشرفته حاوي نانو ذرات

۹۹
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زيردسته پنجم

کد دسته اصلی

مواد پيشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوريهاي شيميايی

فناوري نانو

کد زيردسته اول

کد زيردسته دوم

۹9

نانو جاذبها

۹۴

منسوجات

کد زيردسته سوم

کد زيردسته چهارم

10

11

۹9

محصوالت نهایي
مبتني بر فناوري
نانو

۹9

فیلترها و غشاها

۹۴

۹۵

نانو الکترونیک

۹6

نانو کاتالیستها

۹۳

نانو سیاالت

۹۳

نانو بتنها

کد زيردسته پنجم

دسته اصلی

زيردسته اول

زيردسته دوم

زيردسته سوم

زيردسته پنجم

۹1

ماسکهاي تنفسي

۹9

فیلترهاي خودرو

۹9

فیلترهاي نیروگاهي

زيردسته چهارم

فیلترهاي حاوي نانو الیاف

۹1

نانو جاذبهاي پلیمري

۹۹

۹9

نانو جاذبهاي زئولیتي

۹۹

۹9

نانو جاذبهاي بر پایه شبکههاي آلي  -فلزي

۹۹

۹1

منسوجات حاوي نانو ذرات با خاصیت
آنتيباکتریال

۹۹

۹9

منسوجات حاوي نانو ذرات با خاصیت آبگریزي

۹۹

۹1

مدارات مجتمع مبتني بر فناوري نانو

۹9

حافظهها مبتني بر فناوري نانو

۹۹

۹9

نانو حسگرها و نانو عملگرها

۹۹

۹۴

سامانههاي نانو الکترومکانیکي ()NEMS

۹۹

۹۵

نمایشگرها

۹1

۹6

ادوات نانو الکترو اپتیکي

۹۹

۹۳

ادوات ذخیره یا تبدیل انرژي

۹۹

۹1

پایه کاتالیستهاي مزومتخلخل

۹۹

۹9

نانو کاتالیستهاي بر بستر مواد مزومتخلخل

۹۹

۹9

نانو کاتالیستهاي حاوي نانو ذرات فلزي

۹۹

۹1

نانو سیالهاي با خاصیت افزایش انتقال حرارت

۹۹

۹9

روغنهاي حاوي نانو ذرات با خاصیت روانکاري

۹۹

۹1

بتنهاي فرآوريشده با ترکیبات نانو سیلیکایي

۹۹

۹9

بتنهاي فوقسبک حاوي ایروژل

۹۹
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۹1

CMOS

۹9

Beyond CMOS

مانند  OLEDو  QD -LEDو ...

کد دسته اصلی

مواد پيشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوريهاي شيميايی

فناوري نانو

کد زيردسته اول

کد زيردسته دوم

کد زيردسته سوم

کد زيردسته چهارم

10

11

۹9

محصوالت نهایي
مبتني بر فناوري
نانو

۹2

۹1

نانو کامسوزیتهاي پایهفلزي

محصوالت و قطعات نانو
کامسوزیتي
۹9

1۹

کد زيردسته پنجم

دسته اصلی

زيردسته اول

زيردسته دوم

زيردسته سوم

زيردسته چهارم

زيردسته پنجم

۹1

قطعات نانو کامسوزیتي پایهفلزي با خواص استحکامي

۹9

قطعات نانو کامسوزیتي پایهفلزي مقاوم به خوردگي

۹9

قطعات نانو کامسوزیتي پایهفلزي مقاوم به سایش

۹۴

قطعات فلزي حاوي رسوبات نانومتري

۹1

مستربچهاي نانو کامسوزیتي پایهپلیمري با خاصیت آنتي باکتریال

۹9

مستربچهاي نانو کامسوزیتي پایهپلیمري با خاصیت کندسوزي

۹9

مستربچهاي نانو کامسوزیتي پایهپلیمري با خواص استحکامي

۹۴

محصوالت نانو کامسوزیتي پایهپلیمري مقاوم در برابر عبور گازها

۹۵

محصوالت نانو کامسوزیتي پایهپلیمري با خاصیت آنتي استاتیک یا هدایت
الکتریکي

۹6

قطعات نانو کامسوزیتي پایهپلیمري با خاصیت جذب امواج

۹1

نانو کامسوزیتهاي پایهسرامیکي با خواص استحکامي

۹9

نانو کامسوزیتهاي پایهسرامیکي با خواص مقاوم به سایش

نانو کامسوزیتهاي پایهپلیمري

۹9

نانو کامسوزیتهاي پایهسرامیکي با خواص ویژه

۹1

نانو رنگدانهها با خواص ضدخوردگي

۹۹

۹9

خمیر حاوي نانو ذرات مورد استفاده در
سلولهاي خورشیدي

۹۹

۹9

نانو مواد با خاصیت فتوکاتالیستي

۹۹

۹۴

نانو مواد با خاصیت ذخیرهسازي انرژي

۹۹

نانو مواد با خواص ویژه
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کد دسته اصلی

مواد پيشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوريهاي شيميايی

مواد پيشرفته (سراميکها ،فلزات ،کامپوزيتها و پليمرها)

کد زيردسته اول

کد زيردسته دوم

کد زيردسته سوم
۹9

سرامیکهاي پیشرفته الکتریکي

۹۴

سرامیکهاي پیشرفته مغناویسي

۹۵

سرامیکهاي پیشرفته مکانیکي

۹6

سرامیکهاي پیشرفته زیستي

۹۳

سرامیکهاي پیشرفته نوري

۹۳

سرامیکهاي پیشرفته
شیمیایي

کد زيردسته چهارم

10

10

۹1

مواد سرامیکي

۹9

مواد اولیه سرامیکي سنتزي

کد زيردسته پنجم

دسته اصلی

زيردسته اول

زيردسته دوم

زيردسته سوم

زيردسته چهارم

۹1

تولید بلورینهاي پیشرفته نظیر اکسیدها ،نیتریدها ،کاربیدها،
بوریدها و سیلیسیدهاي پیشرفته

۹9

تولید آمورفهاي پیشرفته

۹1

۹1

تولید فرو الکتریکها ،پایرو الکتریکها و پیزو الکتریکهاي
پیشرفته

۹۹

۹9

تولید عایقها ،نیمههاديها ،رساناها و ابررساناهاي پیشرفته

۹1

۹1

تولید آهنرباهاي دائمي پیشرفته

۹۹

۹9

تولید آهنرباهاي موقت پیشرفته

۹۹

۹9

جاذبهاي امواج الکترومغناویس پیشرفته

۹۹

۹1

تولید سرامیکهاي ساینده ،مقاوم به ضربه و ابزارهاي سرامیکي
پیشرفته برش و ماشینکاري

۹۹

۹1

تولید مواد سرامیکي پیشرفته زیستسازگار و زیست فعال

۹۹

۹9

زيردسته پنجم

۹۹

مواد اولیه پیشرفته تهیهشده به روش ذوبي

۹۹

۹9

تولید مواد سرامیکي پیشرفته زیست تخریبپذیر

۹۹

۹1

تولید سرامیکهاي پیشرفته بلورینِ پشتپیدا و ماتشونده

۹۹

۹9

شیشههاي پیشرفته

۹9

تولید سرامیکهاي حسگر نوري

۹۴

تولید رنگدانههاي سرامیکي پیشرفته

۹۹

۹1

تولید ممبران و فیلترهاي پیشرفته سرامیکي ،زیرپایه
کاتالیستها

۹۹

۹9

پایههاي کاتالیستي پیشرفته سرامیکي

۹۹

۹9

تولید سرامیکهاي پیشرفته مورد استفاده در پیل سوختي و
باتريها

۹۹
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۹1

تولید شیشههاي پیشرفته کمگسیل

۹9

تولید شیشههاي پیشرفته شناورهاي زیرسطحي و هواپیما با
استحکام باال

۹۴

تولید شیشههاي پیشرفته حرارتي

۹۹

کد دسته اصلی

کد زيردسته اول

مواد پيشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوريهاي شيميايی

مواد پيشرفته (سراميکها ،فلزات ،کامپوزيتها و پليمرها)

کد زيردسته دوم

کد زيردسته سوم

کد زيردسته چهارم

10

10

۹1

موادسرامیکي

۹2

سرامیکهاي پیشرفته حرارتي

۹1

سرامیکهاي فوق دما باال با دماي ذوب حداقل  9۹۹۹درجه
سانتيگراد

۹۹

۹9

عایقهاي حرارتي پیشرفته دما باال

۹۹

۹9

سرامیکهاي با هدایت حرارتي باال

۹۹

۹۴

دیرگدازهاي پیشرفته
تولید غالف سرامیکي سوختهاي هستهاي و مواد جاذب
نوترون

۹۹

1۹

سرامیکهاي پیشرفته هستهاي

۹1

۹1

تولید فلزات بسیار خالص و
فلزات گرانبها

۹۹

۹۹

۹9

تولید فلزات کمیاب

۹۹

۹۹

۹9

فلزات و آلیاژهاي سبک

۹۴

آلیاژهاي دما باال

۹1

۹9

کد زيردسته پنجم

دسته اصلی

زيردسته اول

زيردسته دوم

زيردسته سوم

زيردسته چهارم

مواد فلزي

آلیاژهاي پیشرفته آلومینیوم

۹۹

۹1

تولید آلیاژهاي ریختهگري

۹9

تولید آلیاژهاي کارپذیر غیرقابل عملیات حرارتي

۹9

تولید آلیاژهاي کارپذیر قابل عملیات حرارتي

۹9

تیتانیوم و آلیاژهاي پیشرفته آن

۹9

منیزیم و آلیاژهاي پیشرفته آن

۹۹

۹1

آلیاژهاي بر پایه تنگستن ،مولیبدن ،رنیوم ،تانتالم ،زیرکونیم،
هافنیم ،وانادیم ،نایوبیم با دماي کاري باال

۹۹

۹1

فوالدهاي پر استحکام کم آلیاژ ()HSLA

۹1

۹9

فوالدهاي کم آلیاژ با کربن بسیار پایین

۹۹

۹9

تولید فوالدهاي زنگ نزن آستنیتي

۹۹

۹۴

تولید فوالدهاي میکرو آلیاژي

۹۹

۹۵

فوالدهاي دوفازي

۹1

۹6

تولید فوالدهاي ماراِیجینگ ( ،)Maragingفوالدهاي ،IF
فوالدهاي مقاوم در برابر حرارت

۹۹

تولید سوپر آلیاژهاي پایه نیکل ،کبالت ،آهن

از جمله آلیاژهاي کروم ،کبالت ،نیوبیوم ،نیکل

۹۵

فوالدهاي پیشرفته

۹6

انواع سوپر آلیاژها

۹1

۹۳

تولید آلیاژهاي پیشرفته فلزي

۹1

۹۳

تولید آلیاژهاي فلزي ابررسانا

۹۹
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زيردسته پنجم

۹۹

از قبیل تولید فوالدهاي کروم -مولیبدني

از قبیل داپلکس و سوپرداپلکس

۹1

تولید سوپر آلیاژهاي کارپذیر

۹9

تولید سوپر آلیاژهاي متالورژي پودر

۹9

تولید سوپر آلیاژهاي پليکریستال ریختگي

۹۴

تولید سوپر آلیاژهاي تککریستال انجماد جهتدار

۹۹

کد دسته اصلی

مواد پيشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوريهاي شيميايی

مواد پيشرفته (سراميکها ،فلزات ،کامپوزيتها و پليمرها)

کد زيردسته اول

کد زيردسته دوم

کد زيردسته سوم
1۹

آلیاژهاي فلزي هوشمند

کد زيردسته چهارم

10

10

۹9

مواد فلزي

۹2

تولید آلیاژهاي فلزي
مغناویسي

کد زيردسته پنجم

دسته اصلی

زيردسته اول

زيردسته دوم

زيردسته سوم

زيردسته چهارم

۹1

آهنرباهاي دائمي فلزي

۹۹

۹9

آهنرباهاي موقت فلزي

۹۹

۹9

جاذبهاي پیشرفته مغناویسي فلزي

۹۹

۹1

آلیاژهاي حافظهدار

۹1
۹9
۹9

تولید مواد فرو الکتریک ،ترمو الکتریک ،غشاها و حسگرهاي
هوشمند ،محرکها

۹۹

11

مواد فلزي فوتو ولتاییک

۹1

از قبیل تولید سیلیکون خورشیدي

۹۹

19

تولید فلزات آمورف

۹۹

19

تولید ترکیبات بین فلزي
پیشرفته

۹۹

1۴

زیست مواد پیشرفته فلزي

1۵

تولید ساختارهاي پیشرفته
فلزي متخلخل

16

پوششهاي پیشرفته فلزي

۹1

تولید مواد فلزي زیستسازگار

۹۹

۹9

تولید مواد فلزي زیست فعال

۹۹

۹1

فومهاي فلزي

۹۹

۹9

غشاهاي پیشرفته فلزي متخلخل

۹1

تولید پوششهاي مقاوم در برابر خوردگي

۹9

تولید پوششهاي مقاوم در برابر اکسیداسیون

۹۹

۹9

تولید پوششهاي ضد سایش

۹۹

۹۴

تولید پوششهاي سد حرارتي

۹۹

1۳

تولید حسگرهاي پیشرفته فلزي

۹1

از قیبل حسگرهاي دما

۹۹

1۳

تولید مواد فلزي جهت استفاده
در منابع تولید و انتقال انرژي

۹1

از قبیل مواد مورد استفاده در باتريهاي با بازدهي باال

۹۹

12

تولید مواد پیشرفته فلزي مقاوم
در برابر خوردگي

۹۹
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زيردسته پنجم

تولید آلیاژهاي حافظهدار شکلي
()Shape memory alloys
تولید آلیاژهاي حافظهدار مغناویسي
()Magnetic shape memory alloys

۹۹
۹1

تولید پوششهاي مقاوم در برابر خوردگي اتمسفري

۹9

تولید پوششهاي مقاوم در برابر خوردگي شیمیایي

کد دسته اصلی

کد زيردسته اول

مواد پيشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوريهاي شيميايی

مواد پيشرفته (سراميکها ،فلزات ،کامپوزيتها و پليمرها)

کد زيردسته دوم

۹1

کامسوزیتهاي سرامیکي پیشرفته مقاوم در برابر شوکهاي
حرارتي و مکانیکي

۹۹

کد زيردسته سوم

کد زيردسته چهارم

10

10

۹9

کامسوزیتهاي
فلزي و سرامیکي

کد زيردسته پنجم

دسته اصلی

زيردسته اول

زيردسته دوم

زيردسته چهارم

زيردسته سوم

۹1

کامسوزیتهاي زمینه سرامیکي
( )CMCپیشرفته

۹9

کامسوزیتهاي زمینه فلزي
( )MMCپیشرفته

۹9

کامسوزیتهاي جاذب صوت و
انرژي

۹۹

۹۴

Functionally Graded
)Material (FGM

۹۹

۹1

کامسوزیتهاي پلیمري دما باال

۹۹

۹9

کامسوزیتهاي پلیمري
زیستسازگار

۹۹

۹9

کامسوزیتهاي پلیمري زیستي

۹۹

۹۴

کامسوزیتهاي پلیمري جاذب
صوت و انرژي

۹۹

۹۵

پوششهاي کامسوزیتي رادار
گریز

۹۹

۹9

کامسوزیتهاي سرامیکي پیشرفته مقاوم در برابر سایش

۹۹

۹1

کامسوزیتهاي فلزي پیشرفته مقاوم در برابر شوکهاي حرارتي
و مکانیکي

۹۹

۹9

۹۴

کامسوزیتهاي
پلیمري

۹6
۹۳
۹۳

سازههاي کامسوزیتي سبک و
مستحکم
کاپمسوزیتهاي پلیمري مقاوم در
برابر UV
کامسوزیتهاي پلیمري با خواص
الکتریکي ویژه

کامسوزیتهاي فلزي پیشرفته مقاوم در برابر سایش

۹۹
۹۹
۹۹

مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوریهای شیمیایی – صفحه 00

۹۹

زيردسته پنجم

کد دسته اصلی

مواد پيشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوريهاي شيميايی

مواد پيشرفته (سراميکها ،فلزات ،کامپوزيتها و پليمرها)

کد زيردسته اول

کد زيردسته دوم

کد زيردسته سوم

کد زيردسته چهارم

10

10

۹۵

پالستیکها

۹1

آلیاژهاي پلیمري پیشرفته از قبیل
PP/EPDM, PP/ABS

۹۹

۹9

پلیمرهاي هوشمند

۹1

پلیمرهاي پیشرفته خود ترمیمشونده

۹۹

۹9

پلیمرهاي حافظهدار

۹۹

۹9

غشاهاي پلیمري

۹۴

سنسورهاي پلیمري

۹۵
۹6

۹9
۹۴

پلیمرهاي زیست تخریبپذیر
پیشرفته
پلیمرهاي زیستسازگار

۹۵

فوقجاذبهاي پلیمري
( Super Absorbent
)Polymers

۹6

آمیزه (کامساند)هاي پالستیکي با
خواص ویژه

۹۳

سازههاي متخلخل حجمي
پلیمري

کد زيردسته پنجم

دسته اصلی

زيردسته اول

زيردسته دوم

زيردسته سوم

زيردسته چهارم

پلیمرهاي پیشرفته الکتروکرومیک از قبیل کریستالهاي مایع و
پليآنیلین
پلیمرهاي پیشرفته فتوکرومیک از قبیل
 spiropyran ،azobenzeneو diarylethene

۹1

الیههاي نازک ()Thin Films

۹9

ژئو ممبرینها

۹9
۹۴
۹1

محرکهاي پلیمري ()Polymer Actuator

۹9

سنسورهاي پلیمري فشار ،دما ،گاز

۹۹
۹۹

۹۳

پلیمرهاي پیشرفته اپتو الکترونیک یا دي الکتریک

۹۳

میکرو کسسولهاي پلیمري

۹۹

۹2

پلیمرهاي هوشمند رسانا و نیمهرسانا

۹۹

1۹

مواد الکترونیکي آلي ( )OPEsدر سلولهاي خورشیدي پلیمري

۹۹

11

سلولهاي خورشیدي حسا شده به رنگ ()DSCs

۹۹

۹۹
۹۹
۹۹
۹1
۹9

۹۹
۹۹

۹1

داربستهاي پلیمري ()scaffolds

۹۹

۹9

پلیمرهاي میکرو سلولي

۹۹

مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوریهای شیمیایی – صفحه 02

غشاهاي اسمزي و اسمز معکو

جهت آبشیرینکن ،تصفیه

الیاف توخالي پلیمري جهت فیلتراسیون گاز و مایعات

۹۹

پلیمرهاي فعال و هوشمند در صنایع بستهبندي
(پلیمرهاي چقرمه)
پلیمرهاي مقاوم به خراش ،سایش و خستگي با کاربرد در
صنایع خودروسازي

زيردسته پنجم

کد دسته اصلی

کد زيردسته اول

مواد پيشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوريهاي شيميايی

مواد پيشرفته (سراميکها ،فلزات ،کامپوزيتها و پليمرها)

کد زيردسته دوم

کد زيردسته سوم

کد زيردسته چهارم

10

10

۹6

الستیکها

۹1

انواع تایرها

۹۹

۹9

الستیکهاي پیشرفته چند کارکردي

۹۹

۹1

۹9

۹1
۹۳

کد زيردسته پنجم

دسته اصلی

زيردسته اول

زيردسته دوم

زيردسته سوم

زيردسته چهارم

۹1

پلیمرهاي فعال گرماسخت

۹9

پلیمرهاي هوشمند گرماسخت

۹9

پلیمرهاي گرماسخت ضد خراش و ضد
سایش

۹۴

پلیمرهاي گرماسخت چقرمه و مقاوم به
خستگي

۹1

پلیمرهاي فعال گرمانرم

۹9

پلیمرهاي هوشمند گرمانرم

۹9

پلیمرهاي گرمانرم ضد خراش و ضد سایش

۹۴

پلیمرهاي گرمانرم چقرمه و مقاوم به
خستگي

آمیزههاي الستیکي گرماسخت با خواص ویژه

آمیزه (کامساند)هاي الستیکي با خواص ویژه

انواع پارچههاي براي کاربريهاي خاص

۹9

آمیزههاي الستیکي گرمانرم با خواص ویژه

۹1

پارچههاي مورداستفاده در گالیدرها و انواع هواپیماهاي سبک ورزشي

۹۹

۹9

پارچههاي ضد حریق داخل هواپیماها

۹۹

۹9

پارچههاي گرم و سرد

۹۹

الیاف و نساجي

۹9

الیاف پلياتیلن با وزن مولکولي سنگین
(Ultra High Molecular Weight
)Poly Ethylen

۹۹

مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوریهای شیمیایی – صفحه 00

زيردسته پنجم

کد دسته اصلی

کد زيردسته اول

مواد پيشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوريهاي شيميايی

محصوالت مبتنی بر فناوريهاي شيميايی

۹1

رنگهاي پیشرفته

۹۹

۹9

چسبهاي پیشرفته

۹۹

۹9

درزگیر و عایق پیشرفته

۹۹

۹۴

پوششهاي پیشرفته از قبیل پوششهاي خود تمیزشونده

۹۹

۹۵

بتونههاي پیشرفته

۹۹

۹1

کودهاي نیتراته

۹۹

۹9

کودهاي فسفاته

۹۹

۹9

کودهاي پتاسه

۹۹

۹۴

کودهاي سولفاته

۹۹

کد زيردسته دوم

کد زيردسته سوم

10

10

کد زيردسته چهارم

دسته اصلی

زيردسته اول

زيردسته سوم

زيردسته دوم

۹1

رنگ و رزین

۹9

کودهاي شیمیایي
پیشرفته

۹9

سموم شیمیایي پیشرفته

۹۹

۹۴

محصوالت پیشرفته
آرایشي و بهداشتي

۹۵

روغنهاي صنعتي
پیشرفته

۹1

شامسوهاي با کاربرد ویژه نظیر شامسوهاي چندمنظوره یا One Pack

۹۹

۹9

شویندههاي با کاربرد ویژه نظیر شویندههاي ضدعفونيکننده و آنتيباکتریال محی بیمارستان

۹۹

۹1

روانکنندههاي پیشرفته از قبیل روغن ترانسفورماتور

۹۹

۹9

روغنهاي با قابلیت تحمل دماي بیش از  9۹۹درجه سانتيگراد

۹۹
۹1

آغازگرها ،اختتامدهنده و انتقالدهنده از قبیل  BPOو AIBN

۹9

افزودنيهاي شیمیایي فلوتاسیون در فرآیندهاي معدن

۹9

بازدارندههاي خوردگي

۹۴

بازدارندههاي رسوب

۹۵

افزودنيهاي دیرسوز کننده
افزودنيهاي فرایندهاي پلیمري از قبیل نرمکننده ،پایدارکنندههاي
حرارتي ،سورفاکتانت (اصالحکننده سطحي) ،مقاوم به اشعه UV
رنگدانهها

۹1

افزودنيهاي پیشرفته پتروشیمي

۹9

افزودنيهاي پیشرفته سیال حفاري از قبیل امولسیفایر ،دمولسیفایر و گل حفاري

۹۹

۹9

انواع افزودنيهاي پیشرفته سیمان حفاري

۹۹

۹۴

مواد پر انرژي و پیروتکنیک
اسیدهاي پیشرفته در مقیا صنعتي از قبیل اسید فرمیک ،اسید بنزوئیک ،اسید هیدرفلوئوریک،
فیوسیت اسید (ماده اولیه آنتيبیوتیکهاي گیاهي) ،اسید فلئوریدریک ،پراکسي اسید استیک،
اسید کالوالنیک
بازهاي پیشرفته در مقیا صنعتي از قبیل آلومینیوم هیدروکساید ،پتاسیم هیدروکساید

۹۹

۹6
۹۳
۹6

مواد شیمیایي پیشرفته
براي کاربردهاي خاص

۹۵
۹6
۹۳

حاللهاي پیشرفته در مقیا

صنعتي

مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوریهای شیمیایی – صفحه 04

زيردسته چهارم

۹۹
۹۹
۹1

حاللهاي قطبي از قبیل سیکلو هگزانون ،دياتیلاتر ،انمتیلپیرولیدین
و ديمتیلفرمامید

۹9

حاللهاي غیر قطبي یا قطبي ضعیف از قبیل کربنتتراکلرید و تريکلرواتیلن

۹9

حاللهاي هیدروژني از قبیل ایزو پروپانول

کد دسته اصلی

کد زيردسته اول

مواد پيشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوريهاي شيميايی

محصوالت مبتنی بر فناوريهاي شيميايی

کد زيردسته دوم

کد زيردسته سوم

10

10

۹۳

پیل سوختي و هیدروژن

۹1

رفرمرهاي پیشرفته گاز وبیعي در کاربرد خانگي بر اسا رفرمینگ اتوترمال ()ATR
رفرمرهاي پیشرفته جایگاهي براي تولید هیدروژن براي استفاده در خودرو با تکیه بر رفرمینگ
بخار ()SR
رفرمرهاي پیشرفته متانول و اتانول براي کاربردهاي عام و خاص خودرو

۹۹

۹۴

پیل سوختي پلیمري ( )PEMFC

۹۹

۹۵

پیل سوختي قلیایي ()AFC

۹۹

۹6

پیل سوختي اسید فسفریک ()PAFC

۹۹

۹۳

پیل سوختي کربنات مذاب ()MCFC

۹۹

۹۳

پیل سوختي اکسید جامد ()SOFC

۹۹

۹2

پیل سوختي متانولي ()DMFC

۹۹

1۹

تولید هیدروژن با استفاده از روش الکتروالیزر

۹۹

11

هیدروژن مایع

۹۹

۹1

باتريهاي سیلد اسید و نیکل کادمیم با ولتاژ هر واحد  9ولت

۹9
۹9

۹9
۹9
۹۳

باتريها

۹2

کاتالیستها و جاذبهاي
پیشرفته

کد زيردسته چهارم

دسته اصلی

زيردسته اول

زيردسته دوم

زيردسته سوم

باتريهاي سرب اسید پیشرفته در محدوده دمایي  -9۹تا  6۹درجه با وول عمر  9سال و ظرفیت
 ۴۵وات ساعت بر کیلوگرم
باتريهاي لیتیومي -یوني با ظرفیت  1۵۹وات ساعت بر کیلوگرم و چرخه عمر و وول عمر باالي
 ۵سال

۹۹
۹۹

۹۹
۹۹
۹۹

۹۴

باتريهاي رزرو از قبیل حرارتي ،آلومینیوم -اکسید نقره و روي -اکسید نقره

۹۹

۹۵

باتريهاي متال نیکل هیدرید

۹۹

۹6

باتريهاي در جریان ()Flow

۹۹

۹۳

باتريهاي فرکتالي

۹۹

۹۳

باتريهاي ژلهاي

۹۹

۹1

کاتالیستهاي مورد نیاز فرآیندهاي پاالیشي

مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوریهای شیمیایی – صفحه 02

زيردسته چهارم

۹1

کاتالیستهاي واحدهاي  FCC ،RFCCو ( HTگوگردزدایي)

۹9

کاتالیستهاي واحدهاي ایزوماکس ()Hydro Cracking

۹9

کاتالیستهاي واحدهاي تبدیلي ( Reformingو )Isomerization

۹۴

کاتالیستهاي واحدهاي بازیابي گوگرد ()SRU

۹۵

پایه کاتالیست زئولیتهاي پیشرفته

۹6

پایه کاتالیست آلومینا با خلوص باال

کد دسته اصلی

مواد پيشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوريهاي شيميايی

محصوالت مبتنی بر فناوريهاي شيميايی

کد زيردسته اول

کد زيردسته دوم

کد زيردسته سوم

کد زيردسته چهارم

10

10

۹2

کاتالیستها و جاذبهاي
پیشرفته

۹9

کاتالیستها و جاذبهاي پیشرفته پتروشیمي

کد زيردسته پنجم

دسته اصلی

زيردسته اول

زيردسته دوم

زيردسته سوم

زيردسته چهارم

۹1

کاتالیستهاي پلیمري از قبیل زیگلرناتاي ،متالوسن

۹۹

۹9

کاتالیستهاي غیر پلیمري با کاربرد سنتز متانول ،کاتالیست
سنتز آمونیاک مونولیتي

۹۹

۹9

کاتالیستهاي مشترک نفت ،گاز و پتروشیمي از قبیل رفرمینگ
با بخار

۹۹

۹1

۹9
۹۴

جاذبهاي پیشرفته

۹9

کاتالیستهاي با پایه مونولیتي

۹1

از قبیل عملیات واشکت و بارگذاري فلزات فعال بر روي
مونولیتها

۹۴

سیستمهاي بازیافت کاتالیستهاي صنعت
پتروپاالیشي

۹۹

مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوریهای شیمیایی – صفحه 06

زيردسته پنجم

آلومیناي فعال با خلوص باال

خاک ر

فعال

۹9

کربن فعال

۹۴

رزین آنیوني و کاتیوني

۹۹

کد دسته اصلی

کد زيردسته اول

مواد پيشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوريهاي شيميايی

بستههاي دانش فنی واحدهاي پااليشی و پتروشيمی

کد زيردسته دوم
۹9

بستههاي دانش فني
واحدهاي
پتروشیمیایي

۹9

نرمافزارهاي پیشرفته
شبیهسازي و
مدلسازي
پاییندستي نفت و
صنایع شیمیایي

کد زيردسته سوم

10

10

۹1

بستههاي دانش فني
واحدهاي پاالیشي

کد زيردسته چهارم

دسته اصلی

زيردسته اول

زيردسته دوم

زيردسته سوم

۹1

بسته دانش فني ( )Licenseواحدهاي افزایش کیفیت فراوردههاي
هیدروکربن (بنزین ،دیزل ،نفت سفید ،نفت کوره)

۹9

بسته دانش فني ( )Licenseواحدهاي تبدیلي و سبکسازي

۹9

بسته دانش فني ( )Licenseسیستمهاي پیشرفته بهینهسازي
فرآیندهاي پاالیشي

۹۹

۹۴

سیستمهاي پیشرفته مورد استفاده در بازیابي گازهاي ارسالي به فلر

۹۹

۹۵

سیستم نمک زدائي از نفت خام

۹۹

۹6

تولید مواد با وراحي فرایند پیشرفته جهت انتقال گاز ،نفت و فراوردهها

۹۹

۹1

بسته دانش فني ( )Licenseواحدهاي تولید مواد شیمیایي

زيردسته چهارم

۹1

بسته دانش فني ( )Licenseواحدهاي افزایش کیفیت با استفاده از فرایند تبدیل کاتالیستي

۹9

بسته دانش فني ( )Licenseواحدهاي افزایش کیفیت با استفاده از فرایند ایزومریزاسیون

۹9

بسته دانش فني ( )Licenseواحدهاي افزایش کیفیت با استفاده از فرایند آلکیالسیون

۹۴

بسته دانش فني ( )Licenseواحدهاي افزایش کیفیت با استفاده از فرایند گوگردزدایي

۹۵

بسته دانش فني ( )Licenseواحدهاي افزایش کیفیت با استفاده از فرایند کاهش میزان آروماتیکها

۹1

بسته دانش فني ( )Licenseواحدهاي هیدروکراکینگ

۹9

بسته دانش فني ( )Licenseواحدهاي کراکینگ بستر سیال ()FCC/RFCC

۹9

بسته دانش فني ( )Licenseواحدهاي ککسازي تأخیري

۹۴

بسته دانش فني ( )Licenseواحدهاي فرآیندهاي جدید از قبیل سوپرکاویتاسیون

۹1

بسته دانش فني ( )Licenseواحدهاي تولید اکرولئین

۹9

بسته دانش فني ( )Licenseواحدهاي تولید آلفا الفین

۹9

بسته دانش فني ( )Licenseواحدهاي تولید اسید اکریلیک

۹۴

بسته دانش فني ( )Licenseواحدهاي تولید اتیلناکساید

۹۵

بسته دانش فني ( )Licenseواحدهاي تولید اکسید پروپیلن

۹6

بسته دانش فني ( )Licenseواحدهاي تولید اکریلونیتریل

۹1

بسته دانش فني ( )Licenseواحدهاي تولید انواع الستیک از قبیل EPDM, SBR, PBR

۹9

بسته دانش فني ( )Licenseواحدهاي تولید انواع پالستیک از قبیل  ،EVAپلياستال

۹9

بسته دانش فني ( )Licenseواحدهاي تولید انواع رزین از قبیل رزینهاي پلياستر ،اپوکسي

۹9

بسته دانش فني ( )Licenseواحدهاي تولید مواد پلیمري

۹9

سیستمهاي پیشرفته بهینهسازي در تولید محصوالت صنعت پتروشیمي

۹۹

۹1
۹9

نرمافزارهاي پیشرفته شبیهسازي فرایندهاي پتروپاالیشي
نرمافزارهاي پیشرفته شبیهسازي فرایندهاي پتروشیمیایي

۹۹
۹۹

۹9

نرمافزارهاي پیشرفته شبیهسازي فرایندهاي شکلدهي پلیمرها

۹۹

۹۴

نرمافزارهاي پیشرفته مدلسازي رفتارهاي پلیمري

۹۹

مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوریهای شیمیایی – صفحه 00

کد دسته اصلی

کد زير دسته اول

سختافزارهاي برق و الکترونيک ،ليزر و فوتونيک

سختافزارهاي الکترونيکی و رايانهاي

کد زير دسته دوم

کد زير دسته سوم

10

11

۹1

رایانههاي شخصي و قابلحمل
()Portable and Personal Computer

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

۹1

وراحي و ساخت بردهاي پردازش و کنترل

۹1

۹9

ابزارهاي ذخیرهسازي با سرعت و دسترسي باال

۹1

Hard disk, MO Drive, magnet optic drive….

۹1

اسکنر دوبعدي

۹9

اسکنر سهبعدي

۹9

نمایشگر سهبعدي

۹۴

نمایشگر دوبعدي بهشرط ساخت پنل

۹۵

نمایشگر هولوگرافیک

۹9

۹۴
۹1
۹9

ادوات قابلحمل هوشمند ()Smart Devices

۹9

تجهیزات سختافزاري شبکه

زير دسته چهارم

برد اصلي (مادربرد) ،کارت گرافیک PCI ،پیشرفته ،بردهاي
پردازشي ابزار دقیق ،انواع پروگرمرها و …

ادوات ورودي و خروجي ()I/O

وراحي و ساخت رایانههاي قابلحمل
دستگاههاي قابلحمل هوشمند با توانایي پردازش و اتصال
پیشرفته

۹6

انواع چاپگرهاي دوبعدي لیزري

۹۳

انواع چاپگرهاي جوهرافشان

۹۳

تخته هوشمند

۹2

چاپگرهاي سهبعدي

1۹

قلم هوشمند فعال

۹1

لپتاپUMPC ،

۹1

۹9

ابزارهاي پوشیدني هوشمند

۹1

۹1

وراحي و ساخت ادوات سختافزاري براي اتصاالت و انتقال
دادهها در بستر شبکه

۹1

۹9

وراحي و ساخت سوئیچ

۹9

Router

سختافزارهای برق و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک – صفحه 00

گوشيهاي هوشمند ،تبلت و ...
ساعت هوشمند ،عینک هوشمند،
 Head-Mounted Deviceو …
انواع مودم
Wifi , Mifi, Lifi ,ADSL, LTE ,WIMAX, 9/۴/۵G

۹1

پشتیباني از تعداد پورتهاي باالتر از  99پورت و سرعت
انتقال باالتر از  1Gbpsو قابلیت ارائهي سرویس و پشتیباني
از مباحث امنیتي

۹9

کارت شبکه اپتیکي

۹۹

کد دسته اصلی

کد زير دسته اول

سختافزارهاي برق و الکترونيک ،ليزر و فوتونيک

سختافزارهاي الکترونيکی و رايانهاي

کد زير دسته دوم
۹۵

شبکه حسگر بيسیم ()WSN

۹6

سامانهها و دستگاههاي سختافزاري خاصمنظوره
)(Special-Purpose Hardware Systems and Devices

۹۳

وراحي و ساخت سامانههاي کنترل هوشمند سختافزاري یکسارچه

کد زير دسته سوم

10

11

۹۴

سامانههاي پردازشي متمرکز و توزیعشده
()Distributed and Central Processing Systems

۹1
۹9
۹9

وراحي و ساخت معماريها و سامانههاي پردازشي
 MIMOو  SIMOو Cluster
وراحي و ساخت زیرساختهاي سختافزاري رایانش ابري
()Cloud Computing
وراحي و ساخت زیرساختهاي سختافزاري پردازشهاي
توزیعشده

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

۹۹
۹۹
۹۹

۹۴

وراحي و ساخت پردازندههاي نهفته ()Embedded

۹۹

۹1

حسگرهاي هوشمند با مصرف توان پایین
( با قابلیت دریافت ،پردازش و ارسال)

۹۹

۹9

وراحي و ساخت بستر نوین شبکه حسگر بيسیم

۹۹

۹1

وراحي و ساخت سامانههاي پرداخت

۹1

۹9

وراحي و ساخت دستگاههاي جمعآوري اوالعات با سرعت
نمونهبرداري باال

۹۹

۹9

وراحي و ساخت سامانههاي پردازش سیگنال

۹۴

کنسول بازيهاي رایانهاي

۹1

سامانههاي هوشمند حملونقل
)Intelligent Transportation System (ITS

خودپرداز ،خود دریافت ،پایانه فروش ،صندوق فروشگاهي

۹1

سامانه پردازش ویدئو

۹9

سامانه پردازش تصویر

۹9

سامانه پردازش صوت

۹۴

وراحي و ساخت سامانههاي بهبود کیفیت صوت و ویدئو
()Audio/Video Enhancer

۹۵

IP Set-top box

۹6

Hybrid Set-top box

۹۳

سامانههاي فشردهسازي ویدئویي

۹۳

سامانههاي تبدیل فرمتهاي ویدئویي

۹۹
۹1
۹9

تجهیزات ایمني خودرو به کمک پردازش تصویر و ادغام
حسگر ()Sensor Fusion
سیستمهاي ناوبري ( ،)Navigationامداد و کنترل از راه
دور خودرو

۹9

سامانههاي ناوبري وسایل نقلیه خودران ()Autonomous

۹۴

ادوات کنترل هوشمند ترافیک شهري و جادهاي

۹۵

تجهیزات شبکههاي موردي بین خودرویي
()Vehicular Ad-hoc Network- VANET
تجهیزات کنترل سامانه حملونقل عمومي
(اتوبو  ،مترو ،قطار و )..

۹6
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زير دسته چهارم

کد دسته اصلی

۹۳

وراحي ،ساخت و پیادهسازي سیستمهاي هوشمند اتوماسیون

۹۹

۹2

سامانههاي مرتب با اینترنت اشیاء

۹1

وراحي و ساخت قطعات پایه الکترونیکي

۹1
۹9
۹9

ميکروالکترونيک

سختافزارهاي برق و الکترونيک ،ليزر و فوتونيک

کد زير دسته اول

سختافزارهاي الکترونيکی و
رايانهاي

کد زير دسته دوم

10

کد زير دسته سوم

10

11

۹۳

وراحي و ساخت سامانههاي کنترل هوشمند سختافزاري یکسارچه

۹9

۹9

وراحي و ساخت مدارات مجتمع

سامانههاي هوشمند جمعآوري اوالعات

وراحي و ساخت پلتفرم جامع اینترنت اشیاء
وراحي و ساخت پلتفرم سیستمهاي مدیریت ساختمان مبتني
بر اینترنت اشیاء
وراحي سامانههاي تحلیل و دادهکاوي دادههاي بزرگ اینترنت
اشیاء

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

زير دسته چهارم

۹1

وراحي و ساخت کنتورهاي هوشمند برق

۹9

وراحي و ساخت کنتورهاي هوشمند گاز

۹9

وراحي و ساخت کنتورهاي هوشمند آب

۹۹
۹۹
۹۹

۹1

قطعات اولیه خاص پسیو Passive

۹1

مقاومت ثابت و متغیر دقیق ،خازن اندوکتانس پایین ،خازن
 ، Low ESRانواع ترانسفورمر و...

۹9

قطعات اولیه خاص اکتیو Active

۹1

دیود ،ترانزیستور و ....

۹9

Microwave Phase Shifter

۹۹

۹۴

قطعات الکترونیک قدرت

۹1

تریستور DIAC ،TRIAC ،و ...

۹1

Electro-Mechanical

۹۵

Actuators

۹9

Opto-Mechanical

۹9

Thermo-Mechanical

۹6

قطعات سالیتون ()Soliton

۹۹

۹۳

قطعات ابر رسانا

۹۹

۹۳

سوئیچهاي پر سرعت ولتاژ باال

۹1

 Spark-gapsو ...

۹1

مدارهاي مجتمع یکسارچه دیجیتال

۹1

همانند تراشههاي واس

۹9

مدارهاي مجتمع یکسارچه آنالوگ

۹۹

۹9

مدارهاي مجتمع ترکیبي

۹1

۹۴

مدارهاي مجتمع قابل برنامهریزي

۹1

میکروکنترلرSDR ،FPGA،ASIC ،

۹۵

وراحي و یا ساخت تراشههاي پردازشي و کنترلکننده

۹1

CPU, DSP, GPU

۹6

وراحي و یا ساخت حافظهها

۹1

BIOS, RAM, ROM, Flash

۹۳

مدارات مجتمع نوري

۹۹

۹۳

تراشه میکروفلوئیدیک

۹۹
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مدارهاي مجتمع ترکیبي دیجیتال و آنالوگADC، SOC،
SOI، DAC

کد دسته اصلی

سختافزارهاي برق و الکترونيک ،ليزر و فوتونيک

مدارهاي الکترونيکی

کد زير دسته اول

ميکروالکترونيک

10

10

توليد

کد زير دسته دوم

10

۹1

تجهیزات ساخت و تولید مدارهاي الکترونیکي

۹9

وراحي و ساخت مدار پیشرفته

۹1

تجهیزات و ابزارهاي تولید برق نیروگاهي

کد زير دسته سوم

10

۹9

تجهیزات FAB

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

۹1

وراحي و ساخت انواع تجهیزات پیشرفته خأل و تست خأل

۹۹

۹9

وراحي و ساخت انواع تجهیزات پیشرفته رشد و الیهنشاني یک
میکرون و پایینتر

۹۹

۹9

وراحي و ساخت انواع تجهیزات پیشرفته اکسیداسیون

۹۹

۹۴

وراحي و ساخت انواع تجهیزات پیشرفته لیتوگرافي یک
میکرون و پایینتر

۹۹

۹۵

وراحي و ساخت انواع تجهیزات پیشرفته آالیش

۹1

۹6

وراحي و ساخت انواع تجهیزات پیشرفته زدایش

۹۹

۹۳

وراحي و ساخت تجهیزات Printed Electronics

۹۹

۹1

وراحي و ساخت تجهیزات تولید مدار چاپي باالتر از  ۴الیه

۹۹

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات تولید مدار چاپي با دقت باالتر از ۹,1
میليمتر

۹۹

۹9

وراحي و ساخت مدارات چاپي منعطف

۹۹

۹۴

وراحي و ساخت ماشینآالت قطعه گذاري و مونتاژ برد

۹۹

۹۵

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته Inboard Testing

۹۹

۹6

وراحي و ساخت تجهیزات مدارهاي فرکانس باال

۹۹

Diffusion, Ion Implantation

۹1

مدارهاي فرکانس باال

۹9

مدارهاي Low Drift

۹9

مدارهاي پردازشي با فرکانس زیر  ۵۹هرتز

۹1

مدارهاي با فرکانس باالتر از یک گیگاهرتز

۹9

Low Jitter

۹9

High Stability
 ADCو  DACباالتر از  9۵۹مگا نمونه بر ثانیه

۹1

مدارات آنالوگ

۹9

مدارات دیجیتال

۹9

مدارات هیبرید

۹1

۹1

 Governerمشروط به وراحي و ساخت بخشهاي
هیدرولیکي (عملگر) و سیستم کنترل دیجیتال

۹۹

۹9

سیستم تحریک

۹9

کلید ژنراتور ()GCB

۹1

۹۴

وراحي و ساخت با داکت نیروگاهي

۹1

سختافزارهای برق و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک – صفحه 20

زير دسته چهارم

۹1

وراحي و ساخت پل تریستوري و سیستم کنترل دیجیتال

۹9

سیستم AVR
کلید ژنراتور ( )GCBدر ردهي ولتاژي باالي  1۹KVو جریان
اتصالکوتاه بیش از ۴۹KA
وراحي و ساخت با داکت نیروگاهي در ردهي ولتاژي باالي
 1۹KVو جریان اتصالکوتاه بیش از ۴۹KA

کد دسته اصلی

سختافزارهاي برق و الکترونيک ،ليزر و فوتونيک

کد زير دسته اول

انتقال

کد زير دسته دوم

توزيع

16

۹9

کابلهاي انتقال

۹9

تجهیزات جانبي انتقال

۹1

ذخیرهسازهاي انرژي

کد زير دسته سوم

10

10

۹1

پست انتقال

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

۹1

اجزاي پستهاي  GISو گازهاي عایقي مورد استفاده در آنها

۹۹

۹9

خازن با ولتاژ باالتر از  9۹KVو ظرفیت هر واحد باالي 9۵۹KVAR

۹۹

۹9

کلیدهاي قدرت مشروط به وراحي و ساخت مکانیسم و محفظه جرقه جهت کار در ولتاژ
کاري باالي  9۹KVو پوشش الزامات استاندارد

۹۹

۹۴

سکسیونر قابل قطع زیر بار هوشمند با انتقال داده و رلههاي حفاظتي

۹۹

۹۵

ترانس جریان در رده ولتاژي باالي  199KVبا پوشش دادن الزامات استاندارد IEC6۹۹۴۴-
 1در بخشهاي اندازهگیري و حفاظت

۹۹

۹6

ترانس ولتاژ ( )CVTدر رده ولتاژي باالي  199KVبا پوشش دادن الزامات استاندارد
 IEC6۹۹۴۴-9در بخشهاي اندازهگیري و حفاظت

۹۹

۹۳

سیستمهاي سختافزاري مخابراتي مورد استفاده در پستهاي انتقال

۹۹

۹۳

راکتور رده ولتاژي  ۴۹۹KVو  99۹KVو ظرفیت حداقل ۵۹MVA

۹۹

۹2

ترانسفورماتورهاي قدرت رده ولتاژي  ۴۹۹KVو  99۹KVو ظرفیت حداقل 1۹۹MVA

۹۹

1۹

ترانسهاي کورهاي با ظرفیت ۵۹MVA

۹۹

11

ترانسهاي آزمایشگاهي فشارقوي

۹۹

19

ترانسهاي هوشمند

۹۹

۹1

کابل زمیني ،هوایي و دریایي رده ولتاژي باالي 99۹KV

۹۹

۹9

سرکابلها و مفصلهاي قدرت

۹1

زير دسته چهارم

۹1

سرکابل در رده ولتاژي باالي  199KVو با قابلیت
تحمل جریان باال

۹9

مفصل هوشمند باالي 9۹KV

ساخت بوشینگ  199KVو باالتر

۹1

خازن با ولتاژ باالتر از  11KVو ظرفیت هر واحد باالي  9۵۹KVARو اندوکتانس پایین یا
 ESRپایین

۹9

ابر خازن

۹۹

۹9

ابررسانا با بازدهي باالي  ۵۹درصد

۹۹

۹۴

چرخ ویار

۹۹

۹1
۹9
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چرخ ویار تا سرعت  9۹۹۹دور بر دقیقه با بازده
باالي  ۳۹درصد
چرخ ویار با سرعت باالي 9هزار دور بر دقیقه و
توان باالي 1۹KW

کد دسته اصلی

توزيع

۹1

وراحي و ساخت شبکههاي هوشمند انرژي ()Smart grid

۹۹

۹9

 Recloser & Sectionalizerدر ردهي ولتاژي فشار متوس

۹۹

۹9

سیستمهاي اندازهگیري کیفیت توان با دقت باالتر از  ۹,۵درصد

۹۹

۹۴

ترانس صنعتي هرمتیکي باالي 1MVA

۹۹

۹۵

ترانس صنعتي با هسته آمورف

۹۹

۹6

ترانس صنعتي ابر رسانا

۹۹

۹۳

سیستمهاي روشنایي

۹1

موتورهاي با توان باالتر از ۵۹۹Kw

۹9

ماشین پربازده

۹1

المپهاي کممصرف هوشمند با عمر کاري باال و  K Factorمطابق با
استانداردهاي مرجع شامل استانداردهاي  IECو استانداردهاي ملّي ایران

۹9

المپهاي با بازدهي باال و با عمر کاري باال

۹9

سیستمهاي کنترل و اندازهگیري انرژي روشنایي

۹۴
۹۵

۹9

10

ماشينهاي الکتريکی

سختافزارهاي برق و الکترونيک ،ليزر و فوتونيک

کد زير دسته اول

کد زير دسته دوم
۹1

ماشینهاي القایي

کد زير دسته سوم

10

16

۹9

تجهیزات شبکههاي توزیع

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

۹9
۹۴

۹۵

ماشینهاي سنکرون با توان باالي ۵۹۹
کیلووات
ماشینهاي تک فاز با راندمان باالتر از 6۵
درصد
ماشینهاي  DCبا راندمان باالتر از  2۹درصد
و توان باالتر از  ۵۹۹کیلووات

ماشینهاي مخصوص

۹1

ماشین پربازده با استاندارد  IE9و توان باالتر از ۴۹KW

۹9

ماشین پربازده با استاندارد IE9

۹۹
۹۹
۹1

وراحي و ساخت موتورهاي استسر پیشرفته ( )STEPPER MOTORSبا
پلههاي چرخش کمتر از  1,۳درجه یا حداقل گشتاور  9۹نیوتن متر و
سرعت باالتر از  1۹۹۹پله بر ثانیه

۹۹

۹9

وراحي و ساخت موتورهاي سرو پیشرفته ( )SERVO MOTORSبا دقت
باالي  ۹,1درجه

۹۹

۹9
۹۴
۹۵

موتورهاي مغناویسي  BLDCبا حداقل توان یکسوم اسب بخار و حداقل
بازده  ۳۳درصد در سرعت نامي
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المپهاي بخار فلزي
(سدیم ،جیوه ،متالهالید و غیره)
وراحي و ساخت سیستم روشنایي  LEDبهصورت  SMDمطابق با
استانداردهاي مرجع شامل استانداردهاي  IECو استانداردهاي ملّي ایران

۹۹

۹۹

موتورهاي رلوکتانسي سنکرون با بازده باالي  ۳۹درصد و توان باالتر از
یکسوم اسب بخار
موتورهاي رلوکتانسي سوئیچکننده با بازده باالي ۳۵درصد و توان باالتر از
یکسوم اسب بخار یا سرعت باالتر از  1۹۹۹۹دور بر دقیقه

زير دسته چهارم

۹۹
۹۹
۹۹

کد دسته اصلی

۹6

موتورهاي مغناویسي  PMSMبا توان باالتر از  1۹کیلووات
و بازده باالتر از  ۳۵درصد

۹۹

۹۳

موتورهاي هیسترزیس با سرعت باالي  ۴۹۹۹۹دور بر دقیقه

۹۹

۹۳

ماشینهاي دیسکي (شارمحوري)

۹۹

۹2

سیستمهاي تعلیق مغناویسي

۹۹

۹6

ماشینهاي خطي

۹۹

۹۳

ماشینهاي ابر رسانا

۹۹

۹1

10

الکترونيک قدرت

سختافزارهاي برق و الکترونيک ،ليزر و فوتونيک

کد زير دسته اول

ماشينهاي الکتريکی

کد زير دسته دوم

کد زير دسته سوم

10

10

۹۵

ماشینهاي مخصوص

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

۹9
۹1

مبدل AC/AC

مبدلDC/DC

مبدلها

۹9

مبدل DC/AC

۹۴

مبدل AC/DC
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زير دسته چهارم

۹1

مبدل  AC/ACدر رده ولتاژي باالي  1۹۹۹ولت با  THD<۵و بازده باالي 29درصد

۹9

مبدل  AC/ACتک فاز در رده ولتاژ زیر  1۹۹۹ولت از توان  1۵۹KWبه باال با
 THD<۵و بازده باالي 29درصد

۹9

مبدل  AC/ACدر رده فرکانسي باالي  9۵۹هرتز و توان باالي  1۹کیلووات با THD<۵
و بازده باالي 29درصد

۹۴

مبدل  AC/ACبراي مبدلهاي نیروگاهي بادي و آبي  DFIGباالي یک مگاوات با
 THD<۵و بازده باالي 29درصد

۹۵

ترانسهاي فرکانس زیر 9۹کیلوهرتز با  THD<۵و بازده باالي 29درصد

۹6

ترانسهاي صنعتي الکترونیک قدرت با  THD<۵و بازده باالي 29درصد

۹1

مبدل DC/DCدر ردهي ولتاژي فشار متوس و حداقل ظرفیت 1KWو بهره باالي
29درصد

۹9

مبدل DC/DCبرنامه پذیر

۹1

مبدل  DC/ACدر رده ولتاژي باالي  1۹۹۹ولت با  THD<۵و بازده باالي 29درصد

۹9

مبدل  DC/ACتک فاز در رده ولتاژ زیر  1۹۹۹ولت از توان  1۵۹KWبه باال با
 THD<۵و بازده باالي 29درصد

۹9

مبدل  DC/ACدر رده فرکانسي باالي  9۵۹هرتز و توان باالي  1۹کیلووات با THD<۵
و بازده باالي 29درصد

۹1

مبدل  AC/DCدر رده ولتاژي باالي  1۹۹۹ولت با  THD<۵و بازده باالي 29درصد

۹9

مبدل  AC/DCتک فاز در رده ولتاژ زیر  1۹۹۹ولت از توان  1۵۹KWبه باال با
 THD<۵و بازده باالي 29درصد

۹9

مبدل  AC/DCدر رده فرکانسي باالي  9۵۹هرتز و توان باالي  1۹کیلووات با THD<۵
و بازده باالي 29درصد

۹۴

باتري شارژر و یکسانسازهاي جریان باالي  1۹۹۹آمسر با  THD<۵و بازده باالي
29درصد

کد دسته اصلی

کد زير دسته اول

سختافزارهاي برق و الکترونيک ،ليزر و فوتونيک

الکترونيک قدرت

کد زير دسته دوم
۹9

فیلتر

۹۴

UPSهاي صنعتي با ظرفیت
بیشتر از 2 KVAو  THD<۵و
بهره باالي  29درصد

۹۵

منابع تغذیه

۹6

درایوها

کد زير دسته سوم

10

10

۹9

ادوات facts

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

۹1

 SVCدر ردهي ولتاژي فشار متوس 9/9
کیلوولت به باال و ظرفیت باالي  9مگاوار

۹۹

۹9

TCSC , STATCOM, SSSC, UPFC, IPFC,
 CSC, DVR, UPQCدر رده ولتاژ فشار متوس
 9/9کیلوولت به باال و یا با ظرفیت باالي 1۹۹
کیلو وار

۹۹

۹9

 PSTدر رده ولتاژ انتقال و با ظرفیت صنعتي

۹۹

۹1

فیلتر اکتیو در رده ولتاژ  ۴۹۹ولت به باال و با
ظرفیت  9۹کیلووات به باالي صنعتي

۹۹

۹9

فیلتر هیبرید در رده ولتاژ  ۴۹۹ولت به باال و با
ظرفیت  9۹کیلووات به باالي صنعتي

۹۹

زير دسته چهارم

۹۹
۹1

منابع تغذیه براي تولید لیزر ،مغناویس و انواع
اشعههاي نامرئي

۹9

منابع تغذیه با توان باال با ظرفیت بیش از 2
کیلووات با راندمان باال

۹9

سوییچینگ پیشرفته

۹۴

ژنراتور و منابع تغذیه هوایي

۹۹

۹1

درایوهایي با ولتاژ باالتر از یک کیلوولت با توان
1۹۹KVA

۹۹

۹9

درایوهاي با فرکانس باالتر از ۴۹۹HZ

۹۹

۹9

راهانداز نرم باالتر از 1KV

۹۹

۹۹
۹1

منبع تغذیه با چگالي توان 1 KW/Kg

۹9

منبع تغذیه با THD<۵

۹9

منبع تغذیه با راندمان باالي  29درصد

۹۹

۹1
۹9
۹۴

درایو موتورهاي الکتریکي خاص

درایور موتور پلهاي مایکرواستپ با قابلیت راهاندازي حداقل گشتاور  9۹نیوتن متر و رزولوشن باالتر از  1۹۹۹پله بر
ثانیه
درایور رلوکتانسي سنکرون با بازده باالتر از  2۹درصد  ،آلودگيهارمونیک
مطابق استاندارد ابالغشده توس توانیر ( ،)ISIRI۳96۹-9-9تأیید استانداردهاي  EMCو ایمني ()ISIRI1۵69-1

۹9

درایور موتورهاي رلوکتانسي سوئیچ کننده با بازده باالتر از  2۹درصد  ،آلودگيهارمونیک
مطابق استاندارد ابالغشده توس توانیر ( ،)ISIRI۳96۹-9-9تأیید استانداردهاي  EMCو ایمني ()ISIRI1۵69-1

۹۴

درایور موتورهاي مغناویسي  BLDCبا بازده باالتر از  2۹درصد  ،آلودگيهارمونیک
مطابق استاندارد ابالغشده توس توانیر ( ،)ISIRI۳96۹-9-9تأیید استانداردهاي  EMCو ایمني ()ISIRI1۵69-1

۹۵

درایور موتورهاي مغناویسي  PMSMبا بازده باالتر از  2۹درصد  ،آلودگيهارمونیک
مطابق استاندارد ابالغشده توس توانیر ( ،)ISIRI۳96۹-9-9تأیید استانداردهاي  EMCو ایمني ()ISIRI1۵69-1
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کد دسته اصلی

الکترونيک قدرت

۹۵

اندازهگيري و ابزار دقيق

سختافزارهاي برق و الکترونيک ،ليزر و فوتونيک

کد زير دسته اول

کد زير دسته دوم

19

۹1

وراحي و ساخت حسگر

کد زير دسته سوم

10

10

۹6

درایوها

۹۴

درایو موتورهاي الکتریکي خاص

۹9

تجهیزات و حسگرهاي
اندازهگیري دقیق

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

زير دسته چهارم

۹6

درایور موتورهاي هیسترزیس

۹۳

درایور موتورهاي سرو با قابلیت راهاندازي حداقل گشتاور  ۹,۴نیوتن متر  ،حداقل گشتاور
شتابدهنده  1,۵نیوتن متر و حداقل اینرسي  ۹,1۹۹کیلوگرم سانتيمتر مربع

۹۳

درایور ماشینهاي دیسکي (شارمحوري)

۹2

سیستمهاي تعلیق مغناویسي

درایو فشار ضعیف  9۹۹KWبه باال

۹۹

۹6

درایو آسانسور  9VFبا توان باالي 1۹کیلووات و THD<۵

۹۹

۹1

حسگر صوتي و فراصوتي

۹۹

۹9

حسگر الکترومکانیکي

۹1

 ، MEMS، INSپیزو الکترونیک و نظایر آن

۹9

حسگر الکترومغناویسي

۹1

حسگر راداري و نظایر آن

۹۴

حسگر مغناویسي

۹1

مغناویسسنجها و قطب نماي دیجیتال و نظایر آن

۹۵

حسگر نوري /الکترو اپتیکي

۹1

 ،FOG ,RLGاینترفرومتري لیزري و نظایر آن

۹6

حسگر نیمههادي

۹1

 CMOS ,CCDو نظایر آن

۹۳

حسگر پرتویي

۹1

آشکارسازها ،شمارندهها و نظایر آن

۹۳

حسگر الکتریکي

۹۹

۹2

حسگر الکتروشیمیایي

۹۹

1۹

حسگر بیو الکتریک و بیو مغناویسي

۹۹

۹1

حسگرهاي اندازهگیري
پارامترهاي مکانیکي
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۹1

حسگر اندازهگیري فشار

۹9

حسگر اندازهگیري اینرسي

۹9

حسگر اندازهگیري دما

۹۴

حسگر اندازهگیري جابجایي

۹۵

حسگر اندازهگیري رووبت

۹6

حسگر اندازهگیري سرعت

۹۳

حسگر اندازهگیري شتاب

۹۳

حسگر اندازهگیري خمش و کرنش

۹2

حسگر اندازهگیري خستگي

کد دسته اصلی

کد زير دسته اول

سختافزارهاي برق و الکترونيک ،ليزر و فوتونيک

اندازهگيري و ابزار دقيق

کد زير دسته دوم
۹9

کد زير دسته سوم

10

19

۹9

تجهیزات و حسگرهاي
اندازهگیري دقیق

۹1

حسگرهاي اندازهگیري
پارامترهاي مکانیکي

۹9

حسگرهاي اندازهگیري
پارامترهاي الکتریکي

۹9

حسگرهاي اندازهگیري پارامترهاي مغناویسي

۹۴

حسگرهاي اندازهگیري پارامتر زمان

۹۵

حسگرهاي اندازهگیري پارامترهاي تشعشع

۹6

حسگرهاي اندازهگیري پارامترهاي نوري

۹1

تجهیزات آزمون دقیق مولدها

تجهیزات الکترونیکي آزمون
دقیق

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

زير دسته چهارم

1۹

حسگر اندازهگیري جریان سیال

11

حسگر اندازهگیري جرم و چگالي

19

حسگر اندازهگیري گرانش

۹1

حسگر اندازهگیري ولتاژ (همانند نانو ولتمتر)

۹9

حسگر اندازهگیري جریان (همانند نانو آمسرمتر)

۹9

حسگر اندازهگیري فرکانس

۹۴

حسگر اندازهگیري بار الکتریکي

۹۵

حسگر اندازهگیري امسدانس

۹6

حسگر اندازهگیري توان

۹1

حسگر اندازهگیري شار مغناویسي

۹9

حسگر اندازهگیري پسماند مغناویسي

۹9

حسگر اندازهگیري شدت مغناویسي

۹1
۹1

حسگر اندازهگیري الکترومغناویسي (اشعه ایکس)

۹9

حسگر اندازهگیري پرتویي

۹1

حسگر اندازهگیري شدت نور

۹9

حسگر اندازهگیري شدت روشنایي

۹9

حسگر اندازهگیري وولموج (همانند ویفنما نوري ،ریزموج و نظایر آن)

۹۴

حسگر اندازهگیري قطبش

۹1
۹9
۹9

فانکشن ژنراتور ،سیگنال ژنراتور و پترن ژنراتورهاي پیشرفته
منابع لیزري
شتابدهندههاي خطي و غیرخطي

۹۴
۹۵

سیکلوترون ،TWT ،مگنترون
نویز ژنراتور
وراحي و ساخت ادوات پیشرفته سامانههاي هوشمند و ایمني همانند سنسورهاي پیشرفته
فیبرنوري ،مغناویسي و لیزري و ...
وراحي و ساخت ادوات پیشرفته مترولوژي اپتیکي (روشهاي  NTDو )9D

۹9
۹۴
۹۵

تجهیزات  X-rayمستقیم و بازتابي
وراحي و ساخت ادوات پیشرفته تست هولوگرافي
وراحي و ساخت ادوات پیشرفته لیدار

۹1
۹9

سنجش ،بازبیني و تستهاي غیر مخرب

۹9

وراحي و ساخت ادوات پیشرفته آنالیز و شبیهسازي

سختافزارهای برق و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک – صفحه 20

تجهیزات اندازهگیري زمان در مقیا

نانوثانیه

۹9

۹۹

کد دسته اصلی

کد زير دسته اول

سختافزارهاي برق و الکترونيک ،ليزر و فوتونيک

اندازهگيري و ابزار دقيق

کد زير دسته دوم

کد زير دسته سوم

10

19

۹9

تجهیزات الکترونیکي آزمون
دقیق

۹۴

ابزارهاي الکترونیکي تحلیلگري دقیق

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

زير دسته چهارم

۹1

اسیلوسکوپ و اسسکتروم آناالیزر و نظایر آن

۹9

استروبوسکوپ

۹9

آناالیزر نویز و اندازهگیر نویز

۹۴

آناالیزر پارامترهاي شبکهها (همانند پارامتر )HS

۹۵

آناالیزر برداري

۹6

آناالیزر پروتوکل

۹۳

آناالیزر رمز

۹۳

پایشگر و جاروبگر فرکانسي

۹2

)Instantaneous Frequency Measurement (IFM

1۹

)Electromagnetic Compatibility (EMC

11

)Electromagnetic Interference (EMI

19

تحلیلگرهارمونیک

19

اندازهگیر توان فرکانس رادیویي (پیوسته ،پالسي)RMS ،

1۴

تجهیزات یکسارچه آزمون سیستمهاي خاصمنظوره (همانند موبایل ،ناوبري ،رادار و غیره)

1۵

تجهیزات سختافزار در حلقه

16

وراحي و ساخت سامانه ارزیابي عملکرد چرخهها
()Loop Performance Assessment
وراحي و ساخت سامانه ارزیابي چرخه عمر تجهیزات
()Equipment Life cycle Assesssment
وراحي و ساخت ابزار پیشرفته ارزیابي میزان بهرهوري انرژي و فرآیند
()Processs and Energy efficiency Asssessment Tools
وراحي و ساخت ابزار پیشرفته ارزیابي  CMو تشخیص عیوب
()Failure Diagnosis and Condition Monitoring Assessment Tools

1۳
1۳
12
9۹

سختافزارهای برق و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک – صفحه 20

وراحي و ساخت ادوات ویفسنجي لیزري مواد

کد دسته اصلی

کد زير دسته اول

سختافزارهاي برق و الکترونيک ،ليزر و فوتونيک

سامانههاي کنترل و اتوماسيون صنعتی

کد زير دسته دوم
۹9

سختافزارهاي اتوماسیون صنعتي

۹9

 ECUخودرو ،قطار ،کشتي و.....

۹۴

کد زير دسته سوم

10

11

۹1

سامانههاي اتوماسیون صنعتي
فرآیندها

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

۹1

وراحي و ساخت سیستمهاي کنترل توزیعشده و تجهیزات آن
)Distributed Control System (DCS

۹۹

۹9

سیستم تولید انعطافپذیر )Flexible Manufacturing System (FMS

۹۹

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات منطبق با سامانه کنترل سرپرستي و گردآوري داده
)Supervisory control and data acquisition system (SCADA

۹۹

۹۴

وراحي و ساخت سامانههاي کنترلکننده برنامهپذیر ()PLC

۹۹

۹1

وراحي و ساخت تجهیزات منطبق با استانداردهاي
) Modbus (Process Field Bus Systemsو Profibus

۹۹

۹9

)Remote Terminal Unit (RTU

۹۹

۹9

وراحي و تولید و پیادهسازي سامانه تعبیهشده بازخوان ( )Readerبراي
RFID

۹۹

زير دسته چهارم

۹۹
۹1

رباتهاي ساخت و تولید

۹1

رباتهاي بهکاررفته در خ تولید

۹9

رباتهاي وراح و نمونهساز

۹1

نمونهسازي سریع ()SLA

۹9

رباتهاي تست و اندازهگیري

۹۹

۹۴

رباتهاي تعمیر و نگهداري

۹۹

۹۵

رباتهاي امنیتي و ایمني

۹۹

رباتیک

۹6

رباتهاي کاربري و خدمات

سختافزارهای برق و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک – صفحه 29

۹1

رباتهاي پزشکي

۹9

رباتهاي توانبخشي

۹9

رباتهاي پرستار

۹۴

رباتهاي خدماتي

۹۵

رباتهاي بارگیري

۹6

رباتهاي پارکینگ

کد دسته اصلی

کد زير دسته اول

سختافزارهاي برق و الکترونيک ،ليزر و فوتونيک

تجهيزات ارتباطی ،مخابراتی ،اويونيک و هوافضا

کد زير دسته دوم
۹9

تجهیزات ارتباوي و
مخابراتي باسیم

۹9

سوئیچ ارتباوات

۹۴

تجهیزات امنیت ارتباوات

کد زير دسته سوم

10

11

۹1

تجهیزات ارتباوي و
مخابراتي بيسیم

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

۹1

Acoustic

۹1

۹9

Radio Trunk

۹1

۹9

سامانه دسترسي رادیویي نسل  ۴به باال

۹۹

۹۴

Digital Microwave Radio

۹1

P9P, P9MP

۹۵

FSO

۹1

MIMO, MISO, SIMO

۹6

Digital Walkie Talkie

۹۹

۹۳

شبکهي Ad-hoc

۹۹

۹۳

دستگاه دیجیتال معمولي ()Tier9

۹۹

۹2

سامانههاي ویف گسترده )(DSSS, FH, FH/DS

۹۹

1۹

سامانه IFF

۹۹

11

رادیو مایکروویو مبتني بر IP

۹۹

۹1

 Coaxial Modemو سامانههاي انتقال ،مشروط به وراحي اجزاي سیرکوالتور ،ایزوالتور ،هایبرید
و دایرکشنال کوپلر

۹۹

۹9

 Wave Guideمشروط به وراحي اجزاي سیرکوالتور ،ایزوالتور ،هایبرید و دایرکشنال کوپلر

۹۹

تلفن زیر آب
 Tetraو نظایر آن

۹1

OTN , NGSDH

۹9

DWDM,CWDM,WDM

۹9

GPON

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات فیبر نوري

۹1

سوئیچ ارتباط دیجیتال حداقل با ظرفیت 1۹K

۹۹

۹9

IP-PABX

۹۹

۹9

 Soft Switchبا ظرفیت  1۹۹Kبه باال

۹۹

۹۴

IMS

۹۹

۹1

رمز کننده

۹9

)Unified threat management(UTM

۹9

سامانههاي دیواره آتش

سختافزارهای برق و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک – صفحه 07

زير دسته چهارم

۹1

سامانه رمز کننده اپتیکي

۹9

سامانه رمز کننده الکترونیکي پیشرفته

۹1

موتورهاي جستجوي Embedded

۹9

)Data loss prevention(DLP

۹۹

کد دسته اصلی

کد زير دسته اول

سختافزارهاي برق و الکترونيک ،ليزر و فوتونيک

تجهيزات ارتباطی ،مخابراتی ،اويونيک و هوافضا

۹1

تجهیزات پشتیباني الکترونیکي ()ES

۹۹

۹9

تجهیزات حمله الکترونیکي ()EA

۹1

۹9

تجهیزات حفاظت الکترونیکي )(EP

۹۹

۹1

آنتن Parabolic

۹9

آنتن Helicalبا قطبش ترکیبي

۹۹

۹9

آنتن  HORNفئایي

۹۹

۹۴

آنتن Fractal

۹۹

۹۵

آنتنهاي آرایهاي

۹6

آنتن  Sectorنسل  9به باال

۹۹

۹۳

آنتن فلت فرکانس باال

۹۹

۹1

بيسیم HF

۹1

تجهیزات رادیویي و

۹9

بيسیم VHF

۹۹

مخابراتي

۹9

بيسیم UHF

۹۹

۹۴

بيسیم SHF

۹۹

۹1

فرستنده دیجیتال پرقدرت

۹9

فرستنده آنالوگ پرقدرت

۹9

تجهیزات جانبي فرستندهها

کد زير دسته دوم

کد زير دسته سوم

10

11

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته سوم

زير دسته دوم

۹۵

جنگال

۹6

آنتن

۹۳

۹۳

پخش صدا و سیما

سختافزارهای برق و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک – صفحه 00

زير دسته چهارم

مانند  Jammerو ...

۹1

آنتن  HPبا قطر باالي  ۴/۵متر

۹9

آنتن سهموي

۹1

Slot

۹9

Phase Array

۹9

آنتنهاي اکتیو

Troposcatter

۹1

FM Digitial

۹9

فرستنده DVBT9

۹1

AM/FM

۹1

RDS

۹9

Combiner

۹9

Divider

کد دسته اصلی

کد زير دسته اول

سختافزارهاي برق و الکترونيک ،ليزر و فوتونيک

تجهيزات ارتباطی ،مخابراتی ،اويونيک و هوافضا

کد زير دسته دوم

کد زير دسته سوم

10

11

۹2

اویونیک و قطعات مخابراتي
و الکترونیکي هوافئا

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته
اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

۹1

وراحي و ساخت سامانههاي پیشرفته هدایت و کنترل فئایي نظیر سامانههاي پیشرفته کنترل و
هدایت از راه دور

۹۹

۹9

وراحي و ایجاد مرکز اوالعات و تصویر پیشرفته

۹۹

۹9

وراحي و ساخت سامانههاي پیشرفته خلبان خودکار ()Auto Pilot

۹۹

۹۴

وراحي و ساخت المپهاي ماکرویو راداري

۹۹

۹۵

وراحي و تولید جستجوگرها ،شناساگرها ،تجهیزات ناوبري و هدایت و ردیاب

۹1

اپتیکي ،مغناویسي و رادیویي

۹1

وراحي و ساخت سامانههاي پیشرفته الکترونیکي زمینيجهتیابي

۹9

وراحي و ساخت سامانههاي پیشرفته الکترونیکي هوایيجهتیابي

۹۳

وراحي و ساخت ادوات و تجهیزات پیشرفته تلهمتري و مسافتیابي

۹1

مسافتیاب لیزري

۹۳

وراحي و ساخت ادوات و تجهیزات پیشرفته توجیه و نشانهروي

۹۹

۹2

جستجوگرها

۹1

1۹

اجزاي دقیق الکترونیکي فئایي

۹1

11

وراحي و ساخت عملگرهاي پیشرفته الکترونیک فئایي

19

Transponder
ایستگاههاي زمیني با قطر باال (از  ۴,۵متر به باال) و از نوع XY

۹۹
۹۹
۹۹

1۴

وراحي ،ساخت و پیادهسازي ایستگاههاي زمیني دریافت و پردازش اوالعات ماهوارهاي

1۵

چرخ عکسالعملي سامانههاي فئایي

۹۹
۹۹

16

مگنتورکر سامانههاي فئایي

۹۹

1۳

چرخ اندازه حرکتي سامانههاي فئایي

۹۹
۹۹

۹6

19

سامانههاي اویونیک سامانههاي هوایي و فئایي

1۳

بخش تعدیل کننده (رگوالتور) توان سامانههاي فئایي

12

تولید کننده توان تتر ()Tether

۹۹

9۹

تجهیزات پردازش فرکانس رادیویي ماهواره

۹۹

91

سیستم کنترل حرارت فعال ماهواره

۹۹

99

وراحي و ساخت سامانههاي پیشرفته ناوبري و موقعیتیابي

۹۹

99

وراحي و ساخت ادوات پیشرفته دورسنجي ،فرمان از دور و ثبت اوالعات

۹۹

9۴

وراحي و ساخت قطعات و زیرمجموعههاي پیشرفته الکترونیکي و مخابراتي ماهواره

۹۹

9۵

پیشرانش الکتریکي ماهواره

۹۹

96

سامانههاي ردیابي خورشید ()Sun sensor

۹۹

9۳

دستگاه ردیابي ستارهها ()Star sensor

۹۹

9۳

سنسور افق

۹۹

سختافزارهای برق و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک – صفحه 02

زير دسته چهارم

وراحي و ساخت سیکرها و فیوزهاي رادیویي پیشرفته،
جستجوگرهاي پیشرفته لیزري ،جستجوگرهاي پیشرفته
الکترواپتیکي IR ،و IIR
وراحي و ساخت ادوات پیشرفته سرعتسنج ،شتابسنج،
ارتفاعسنج ،زاویهسنج ،قطبنماهاي ژیروسکوپي

کد دسته اصلی

کد زير دسته اول

سختافزارهاي برق و الکترونيک ،ليزر و فوتونيک

تجهيزات ارتباطی ،مخابراتی ،اويونيک و هوافضا

کد زير دسته دوم
11

کد زير دسته سوم

10

11

1۹

رادار

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته
اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

۹1

رادار هواشناسي

۹۹

۹9

رادار سونار

۹۹

۹9

داپلر (نظیر جادهاي و )...

۹۹

۹۴

)Early warning system (EWS

۹۹

۹۵

رادار فرودگاهي

۹1

۹6

Lidar

۹۹

۹۳

)Ground Penetrating Radar (GPR

۹۹

۹۳

وراحي و ساخت رادارهاي پیشرفته هوایي ،دریایي

۹1

۹2

وراحي و ساخت قطعات و زیرمجموعههاي رادارهاي آرایه فازي ،باند  Xو ،S
ارتفاعسنج و هواپایه

۹۹

1۹

SAR

۹۹

11

)Over The Horizon (OTH

۹۹

19

)Software Define Radar (SDR

۹۹

19

Multi Static

۹۹

۹1

فرستنده

تجهیزات هدایت و ناوبري

۹9

گیرنده

سختافزارهای برق و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک – صفحه 00

زير دسته چهارم

Primary and Secondary Radar

همانند رادار جستجو ،رادار رهیاب ،رادار روشنکننده،
جنگ الکترونیک

۹1

فرستنده گلونا

۹9

فرستنده گالیله

۹9

فرستنده Beidou

۹۴

فرستنده GPS

۹۵

فرستنده LPS

۹1

گیرنده گلونا

۹9

گیرنده گالیله

۹9

گیرنده Beidou

۹۴

گیرنده GPS

۹۵

گیرنده LPS

کد دسته اصلی

کد زير دسته اول

سختافزارهاي برق و الکترونيک ،ليزر و فوتونيک

ليزر و فوتونيک

کد زير دسته دوم
۹9

سامانههاي
تشخیصي و اندازهگیري

۹9

سامانههاي تصویربرداري نوري

کد زير دسته سوم

10

10

۹1

تجهیزات مخابرات نوري

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

۹1

وراحي و ساخت مدوالتورهاي پیشرفته

۹۹

۹9

وراحي و ساخت قطعات پیشرفته نوري

۹۹

۹9

تولید فیبر نوري

۹۹

۹1

وراحي و ساخت ادوات پیشرفته ویفسنجي

۹۹

۹9

سامانههاي امنیتي

۹1

۹9

وراحي و ساخت ادوات پیشرفته مکاترونیک نوري

۹۹

۹۴

وراحي و ساخت ادوات پیشرفته اپتیک فئایي

۹۹

۹۵

وراحي و ساخت ادوات پیشرفته برهمکنش لیزر با مواد

۹۹

۹1

وراحي و ساخت سامانههاي پیشرفته تشخیص

۹۹

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته تصویربرداري صنعتي

۹۹

۹9

وراحي و ساخت میکروسکوپهاي دقیق

۹۹

۹۴

وراحي و ساخت ادوات پیشرفته مادون قرمز ()IR
مواد پیشرفته لیزري (محی لیزري) از قبیل بلور ،سرامیک،
کامسوزیت

۹۹

۹9

مواد تلفیقي ()MOEMS

۹۹

۹9

کریستالهاي فوتونیک

۹1

۹۴

مواد مغناویسي نوري

۹۹

۹۵

سیلیکون

۹6

نانو فوتونیک و نانو اپتیک

۹۳

بیومواد فوتونیکي

۹1

تولید ادوات پیشرفته اپتو الکترونیک ،لنزها و عدسيهاي ویژه

۹9

تولید ادوات پیشرفته میکرو اپتیک و اپتو مکانیک

۹9

تصویرسازها

۹1

۹۴

مواد نوري

۹۵

سامانهها و تجهیزات اپتیکي

سختافزارهای برق و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک – صفحه 04

زير دسته چهارم

وراحي و ساخت هولوگرامX-ray ،

۹۹

تولید کریستالهاي مایع  LCDو LED

۹1

مواد نوري بر پایه سیلیکون

۹9

وراحي و ساخت قطعات پیشرفته سیلیکوني (سلولهاي خورشیدي)

۹1

کریستالهاي فوتونیکي ،لیزرهاي پایه سیلیکوني ،تشدیدگر نوري براي آشکارسازهاي حسا

۹9

وراحي و ساخت قطعات پیشرفته نانواپتیکي )(MMI ,Grating

۹1

وراحي و ساخت ابزارهاي دقیق پزشکي

۹1

عینکهاي سهبعدي پیشرفته

۹9

دوربینهاي حرارتي و فرماندهي

۹۹
۹1

المپهاي ویفي

۹9

تصویرسازهاي کروي

کد دسته اصلی

کد زير دسته اول

سختافزارهاي برق و الکترونيک ،ليزر و فوتونيک

ليزر و فوتونيک

کد زير دسته دوم
۹۳

لیزرهاي پزشکي

۹۳

اپتیک پزشکي

کد زير دسته سوم

10

10

۹6

الیهنشاني

۹1

وراحي و ساخت دستگاههاي پیشرفته الیهنشاني لیزري

۹۹

۹9

وراحي و ساخت دستگاههاي پیشرفته الیهنشاني قطعات اپتیکي

۹۹

۹1

وراحي و ساخت لیزرهاي پیشرفته دندانپزشکي

۹۹

۹9

وراحي و ساخت لیزرهاي پیشرفته جراحي

۹۹

۹9

وراحي و ساخت لیزرهاي پیشرفته زیبایي

۹۹

۹۴

وراحي و ساخت دستگاههاي پیشرفته لیزرتراپي

۹۹

۹۵

وراحي و ساخت لیزرهاي پیشرفته تشخیصي

۹۹

۹1

وراحي و ساخت دستگاه فوتودینامیک تراپي

۹۹

۹9

۹2

لیزرهاي صنعتي

1۹

لیزرهاي تحقیقاتي

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

وراحي و ساخت دستگاه توموگرافي همدو

اپتیکي

۹۹

۹9

وراحي و ساخت دستگاه آنالیز اپتیکي

۹۹

۹۴

وراحي و ساخت دستگاه اسسکتروسکوپي پزشکي

۹۹

۹۵

انواع دستگاههاي توموگرافي نوري و لیزري

۹۹

۹6

دستگاه کراتومتر

۹۹

۹۳

دستگاه تبسنج اپتیکي

۹۹

۹1

وراحي و ساخت دستگاههاي پیشرفته برش و جوش لیزري

۹۹

۹9

وراحي و ساخت دستگاههاي پیشرفته سختکاري لیزري

۹۹

۹9

وراحي و ساخت دستگاههاي پیشرفته میکرو ماشینکاري لیزري

۹۹

۹۴

وراحي و ساخت دستگاههاي پیشرفته الیهنشاني و پوششدهي
لیزري

۹۹

۹۵

وراحي و ساخت دستگاههاي پیشرفته تصویربرداري سهبعدي

۹۹

۹6

وراحي و ساخت دستگاههاي پیشرفته هولوگرافي لیزري

۹۹

۹1

وراحي و ساخت دستگاههاي پیشرفته اسسکتروسکوپي لیزري

۹۹

۹9

وراحي و ساخت سیستم پیشرفته گداخت و شکافت لیزري

۹۹

۹9

وراحي و ساخت میکروسکوپ لیزري

۹۹

۹۴

وراحي و ساخت لیزرهاي پر توان و پر انرژي

۹1

۹۵

وراحي و ساخت شتابدهندههاي لیزري

۹۹

۹6

وراحي و ساخت سیستمهاي پیشرفته خنککننده لیزري

۹۹

سختافزارهای برق و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک – صفحه 02

زير دسته چهارم

لیزرهاي فوقسریع ،لیزرهاي فیبري ،لیزرهاي  SLABو لیزرهاي با دمش دیودي

کد دسته اصلی

کد زير دسته اول

سختافزارهاي برق و الکترونيک ،ليزر و فوتونيک

ليزر و فوتونيک

کد زير دسته دوم
19

منابع نور

19

آشکارساز

1۴

تجهیزات مشاهده و رصد

1۵

دوربینهاي پرسرعت

16

سامانههاي مربوط
به فناوريهاي نوین

کد زير دسته سوم

10

10

11

لیزرهاي دفاعي

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

۹1

وراحي و ساخت سامانههاي لیزري تخریبي ()TLW

۹۹

۹9

وراحي و ساخت سیستم لیزري ناوبري لخت ()INS

۹۹

۹9

وراحي و ساخت سیستم انتقال اپتیکي اوالعات در فئاي آزاد
()FSO

۹۹

۹۴

وراحي و ساخت شبیهسازي لیزري اهداف ()LES

۹۹

۹1

لیزر

زير دسته چهارم

۹1

لیزر حالت جامد

۹9

لیزر حالت مایع

۹9

لیزر حالت گاز

۹۴

لیزر نیمههادي

۹۵

لیزر الکترون آزاد

۹9

المپ ویژه

۹1

المپ X-Ray ،UV

۹1

وراحي و ساخت سامانههاي پالسمونیک و پالسمون سطحي

۹۹

۹9

المپ تصویربرداري

۹۹

۹1

دوربین دو چشمي

۹۹

۹9

وراحي و ساخت تلسکوپها و رادیوسکوپهاي پیشرفته

۹۹

۹9

دوربین عکسبرداري

۹۹

۹۴

Streak Camera

۹۹

۹۹
۹1

تولید متا مواد

۹۹

۹9

وراحي و ساخت لیزرهاي فوق کوتاه ()Femto

۹۹

۹9

وراحي و ساخت سامانههاي اپتیکي غیرخطي و اپتیکي کوانتومي

سختافزارهای برق و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک – صفحه 06

۹1

اپتیک کوانتومي و پدیده چگالش ()Bose-Einstein

۹9

اوالعات کوانتومي ()Quantum information

۹9

پدیده و اثر اپتیک غیرخطي

۹۴

Quantum entaglement

کد دسته اصلی

کد زير دسته اول

فناوري اطالعات و ارتباطات و نرمافزارهاي رايانهاي

حوزه فناوري اطالعات

کد زير دسته دوم

10

11

۹1

رایانش ابري

۹9

پردازش کالنداده و دادهکاوي

۹9

زیرساختهاي فني توسعه نرمافزار

۹۴

سامانههاي مکانمحور و اوالعات جغرافیایي

۹۵

سامانههاي کاربردي پیشرفته

۹6

خدمات تخصصي و مشاورهاي

کد زير دسته سوم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

۹1

نرمافزار به عنوان سرویس )(SaaS

۹9

زیرساخت به عنوان سرویس )(IaaS

۹9

سکو به عنوان سرویس )(PaaS

۹1

ابزارها و خدمات ذخیرهسازي و تحلیل کالنداده

۹9

ابزارهاي رصد ،پایش و دیدگاهکاوي

۹9

ابزارهاي هوش تجاري و هوش فرهنگي )(BI/CI

۹۴

ابزارها و خدمات دادهکاوي

۹1

خ محصول نرمافزار )(SPL

۹9

راهکارهاي یکسارچهسازي و استقرار خودکار )(CI/CD

۹9

میانافزارها )(Middleware

۹۴

ابزارهاي کنترل کیفیت نرمافزار

۹۵

ابزارهاي ساخت آزمون و مدیریت برنامکها )(App

۹1

سامانههاي مکانمحور )(LBS

۹9

سامانههاي اوالعات جغرافیایي )(GIS

۹9

سامانههاي ناوبري و موقعیتیابي
)BTS/WiFi

۹۴

زیرساخت خدمات مکانمحور (نقشه ،مکانیابي بر اسا

۹1

سامانههاي سازماني )(Enterprise

۹9

برنامهریزي منابع )(ERP

۹9

کنترل پروژه سازماني )(EPM

۹۴

پشتیباني عملیات و بازرگاني )(OSS/BSS

۹1

خدمات یکسارچهسازي سامانهها و سرویسها

۹9

خدمات زیرساختهاي فني توسعهي نرمافزار

۹9

خدمات آزمون ،کنترل و تئمین کیفیت نرمافزار

۹۴

خدمات استقرار و بهینهسازي نرمافزارهاي سیستمي

۹۵

خدمات تخصصي پایگاه داده (استقرار ،بهینهسازي و امنیت)
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کد دسته اصلی

فناوري اطالعات و ارتباطات و نرمافزارهاي رايانهاي

کد زير دسته اول

حوزه فناوري اطالعات
محتواي ديجيتال

10

کد زير دسته دوم

10

11

۹۳

کسب و کار الکترونیک

۹۳

سامانههاي سختافزاري -نرمافزاري

۹1

خ و زبان فارسي

۹9

شبکههاي اجتماعي

۹9

بستر ارائه و نشر محتوا

۹۴

ویدئو و چندرسانهاي

کد زير دسته سوم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

۹1

سامانههاي تجارت ،یادگیري ،سالمت ،بانکداري و دولت الکترونیک

۹9

راهکارهاي نوین پرداخت ( E-Walletو )E-Money

۹9

خدمات نوآورانه آنالین (نوآوري در مدل کسب و کار و فناوريهاي مورد استفاده)

۹1

سامانههاي ارتباوي چندرسانهاي ( IPTVو  VoIPو نظایر آنها)

۹9

نرمافزارهاي جامع کنترل صنعتي

۹9

سامانههاي نهفته ()Embedded

۹۴

سامانههاي مرتب با اینترنت اشیا

۹1

تبدیل تصویر به متن ()OCR/OMR

۹9

تبدیل گفتار به متن و برعکس ()TTS/ASR

۹9

ترجمه خودکار

۹۴

پردازش زبان وبیعي و تلخیص متن

۹۵

موتور جستوجو

۹1

شبکههاي اجتماعي خاصمنظوره

۹9

شبکههاي اجتماعي همراه

۹1

بستر ارائه خدمت ()SDP

۹9

شبکه توزیع محتوا ()CDN

۹9

فناوريهاي حوزهي  OTTو OVP

۹1

ابزارهاي تولید ویدئو و چندرسانهاي

۹9

ابزارهاي نشر برخ ویدئو ()Video Streaming

۹9

ابزارهاي پردازش تصویر و کاربردهاي واقعیت افزوده و واقعیت مجازي

فناوریهای اطالعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای – صفحه 00

کد دسته اصلی

کد زير دسته اول

فناوري اطالعات و ارتباطات و نرمافزارهاي رايانهاي

امنيت فضاي تبادل اطالعات

کد زير دسته دوم

10

10

۹1

احراز هویت و کنترل دسترسي

۹9

ابزارهاي ارزیابي امنیت

۹9

ابزارهاي تشخیص و مقابله

۹۴

جرمیابي و کشف تقلب

۹۵

رمزنگاري و پنهانسازي

۹6

ابزارهاي تامین امنیت کاربران

۹۳

دیواره آتش

کد زير دسته سوم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

۹1

ابزارهاي نوین تشخیص هویت (نظیر Biometricو )OTP

۹9

سیستمهاي مدیریت و کنترل شناسهها ()Identity/Access Management Systems

۹9

ابزار پیشرفته نظارت و کنترل کودکان

۹1

ابزار اجراي حمالت کانال جانبي

۹9

ابزارهاي جامع آزمون نفوذ

۹9

ابزارهاي ارزیابي پروتکلهاي امنیتي

۹۴

ابزارهاي ارزیابي کد

۹1

ابزارهاي مقابله با هرزنگاري (سمت سرور)

۹9

ابزارهاي مدیریت وقایع امنیتي ) (SIEMو مراکز عملیات امنیت )(SOC

۹9

ضد بدافزار و ابزار مرتب (جعبه شني ،تله عسل و نظایر آنها)

۹۴

ابزارهاي مقابله یا تخفیف حمالت منع سرویس توزیعشده )(DDoS

۹1

ابزارهاي Forensics

۹9

ابزارهاي کشف تقلب )(Fraud Detection

۹1

ماژول امنیت سختافزاري )(HSM

۹9

شتابدهندههاي سختافزاري رمزنگاري

۹9

سیستمهاي مدیریت پایگاه داده رمزشده

۹۴

پنهاننگاري و نهانکاوي

۹۵

پشته پروتکل ) (Protocol Stackارتباوي امن

۹1

زیرساختهاي حفاظت از نقاط انتهایي )(Endpoint Protection Platform

۹9

ابزارهاي امحاء و بازیابي اوالعات

۹1

نسل جدید دیوارههاي آتش ) (NGFو بازرسي عمیق بسته )(DPI

۹9

دیواره آتش پایگاه دادهها )(DBF

۹9

دیواره آتش برنامههاي کاربردي وب )(WAF

۹۴

دروازه امنیتي وب-سرویسها

فناوریهای اطالعات و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای – صفحه 09

کد دسته اصلی

کد زير دسته اول

فناوري اطالعات و ارتباطات و نرمافزارهاي رايانهاي

امنيت فضاي تبادل اطالعات

کد زير دسته دوم

10

10

۹۳

امنسازي کاربردها

۹2

امنیت دستگاههاي همراه

کد زير دسته سوم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

۹1

ابزارهاي تامین امنیت VOIP

۹9

ابزارهاي تامین امنیت سامانههاي کنترل صنعتي

۹9

ابزارهاي امنیتي و حفاظتي در مجازيسازي

۹۴

ابزارها و خدمات تامین امنیت در اینترنت اشیاء

۹1

ابزارهاي تشخیص بدافزار در دستگاههاي همراه

۹9

1۹

امنیت پهناي باند باال

11

خدمات امنیت

ابزارهاي حافظ حریم خصوصي و اوالعات حسا

و یا رمزکننده انواع اوالعات و پیامها

۹9

برنامههاي کنترل کودکان توس والدین ()Parental control

۹۴

ابزارهاي آزمون امنیتي و مقاومسازي برنامههاي کاربردي همراه

۹1

محصوالت امنیتي پهناي باند خیلي باال )(Big-IP Security Products

۹1

خدمات امنیتي نسلهاي جدید تلفنهاي همراه

۹9

خدمات رسیدگي و مقابله با رخدادها و بدافزارها

۹9

خدمات امنیتي مدیریتشده )(MSSP

۹۴

خدمات امنیتي محی هاي محاسباتي نوین )(VM, Cloud , Pervasive Computing , Grid

۹۵

آزمون نفوذ و ارزیابي امنیتي
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کد دسته اصلی

کد زير دسته اول

ماشينآالت و تجهيزات پيشرفته

ماشينآالت و تجهيزات پيشرفته صنعت نفت و گاز

کد زير دسته دوم
۹9

تجهیزات
حفاري نفت

کد زير دسته سوم

10

11

۹1

تجهیزات پیشرفته
اکتشاف نفت

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

۹1

تجهیزات لرزهنگاري از قبیل فرستنده و گیرنده لرزهنگاري

۹۹

۹9

ابزارهاي دقیق از قبیل ژئوفون ،کابل ضد انفجار مورد استفاده در اکتشاف نفت ،بالستر،Laul ،
Laux

۹۹

۹1

تجهیزات چاهپیمایي

۹9

تجهیزات چاهآزمایي

۹9

رشته حفاري ()Drill String

۹۴

لولههاي جداري و آستري

زير دسته چهارم

۹1

LWD

۹9

Wire Line Logging

۹1

FBDST/ DST

۹1

Drill Pipe/ HWDP/ Drill Collar

۹9

NMDP /NMCP/ NMDC

۹9

LWD Collar

۹۴

Stabilizer such as VGS

۹۵

Vibration Damper/ Shock Absorber

۹6

Advanced Fishing Tools

۹۳

Drilling Jar/ Agitator

۹1

Casing & liner & Tubing

۹9

Accessories such as casing shoe, float collar etc

۹9

Advanced Liner Hanger

۹۵

واحد نمودارگیري گل حفاري

۹1

Mud Logging Unit

۹6

سیال حفاري

۹1

تجهیزات تست سیال حفاري (به غیر از تستهاي شیمیایي)

۹۳

تجهیزات سیمانکاري (سیمان حفاري)

۹۳

تجهیزات تزریق اسید

۹2

مته حفاري

۹1

Pump Truck

۹9

Cement Head

۹9

Top Plug

۹۴

BTM Plug

۹۵

Dart
مخلوط کننده هاي اسید

۹9

Acidizing pump

۹9

Coflex Hoses

۹1

Tri cone bit

۹9

PDC bit

۹9

Diamond bit

۹۴

Core bit

۹1
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Circulating System

۹9

۹۹

Hoisting System

۹9

۹۹

Power System

۹۴

۹۹

Monitoring System

۹۵

۹۹

Rotating System

۹6

۹۹

Blow out Preventer System

۹۳

۹۹

Platform

۹1

۹۹

Jack-up

۹9

۹۹

Semi-submersible

۹9

MWD

۹1

۹۹

Gyro

۹9

۹1

Down Hole Motor

۹9

۹۹

Extended Reach Drilling Equipment (ERD)

۹۴

۹۹

Sealing Equipment

۹1

۹۹

Gate And Choke Valves

۹9

۹۹

Well-Head Control System

۹9

۹۹

SSSV, SSV

۹1

۹۹

Packer

۹9

۹۹

Completion String

۹9

۹۹

Advanced Down Hole Sand Control System

۹۴

Advanced Polish Mill

۹۵

Mud Pulse Telemetry

۹1

EM Telemetry

۹9

PDM/ Turbine/ RSS

۹۹

تجهیزات دکل حفاري

1۹

سکوهاي دریایي

11

تجهیزات حفاري جهتدار

19

Well-head & X-Mass Tree
Equipment

19

Completion Equipment

1۴

تجهیزات پیشرفته مورد استفاده
 ارسالي به فلر،در بازیابي گازهاي همراه

1۵
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تجهیزات
حفاري نفت

۹9

کد دسته اصلی

۹۹

دسته اصلی

11

ماشينآالت و تجهيزات پيشرفته

۹1

زير دسته اول

کد زير دسته اول

Mast/ Derick

زير دسته دوم

ماشينآالت و تجهيزات پيشرفته صنعت نفت و گاز

کد زير دسته چهارم

۹۹

زير دسته سوم

کد زير دسته دوم

زير دسته چهارم

کد زير دسته سوم

کد زير دسته پنجم

زير دسته پنجم

10

کد دسته اصلی

کد زير دسته اول

ماشينآالت و تجهيزات پيشرفته

ماشينآالت و تجهيزات پيشرفته صنعت نفت و گاز

کد زير دسته دوم
۹۴

تجهیزات و ابزارهاي بهرهبرداري نفت

۹۵

تجهیزات میاندستي و پاییندستي نفت

کد زير دسته سوم

10

11

۹9

مخازن نفت

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

۹1

نرمافزارهاي بومي پیشرفته شبیهسازي میادین و مخازن نفت و گاز

۹۹

۹9

نرم افزارهاي شبیهسازي خواص سیال

۹۹

۹9

نرم افزارهاي شبیهسازي خواص پاروفیزیکي

۹۹

۹۴

نرم افزار مدلسازي زمین شناسي

۹۹

۹۵

تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهي سنگ و سیال مخزن

۹1

تجهیزات پیشرفته فرازآوري مصنوعي

۹۹

۹9

سامانههاي پیشرفته کنترل هوشمند (چاههاي هوشمند)

۹۹

۹9

ابزارهاي پیشرفته ثبت اوالعات تولید از چاه ()PLT

۹۹

۹۴

تجهیزات سرچاهي ویژه میادین دریایي

۹۵

تجهیزات پیشرفته ازدیاد برداشت از قبیل پمپ و شیرآالت

۹1

تجهیزات پیشرفته حرارتي و برودتي

۹9

انتقال قدرت

۹9

مشعلهاي پیشرفته پتروپاالیشي
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زير دسته چهارم

۹1

چگاليسنجهاي پیشرفته هستهاي

۹9

تجهیزات پیشرفته آزمایشهاي ویژه مغزه براي نفتهاي سنگین
(در دما و فشار مخزن)

۹1

ESR

۹9

SRP

۹۹
۹1

مخازن سقف متحرک و کروي

۹9

راکتورهاي پیشرفته

۹9

تفکیکگرهاي پیشرفته

۹۴

کورههاي فرایندي

۹۵

مبدلهاي حرارتي و چگالندهها

۹1

کوپلینگها و گیربکسها از قبیل گیربکس پمپ سان داین

۹1

مشعلهاي گازسوز پتروپاالیشي

۹9

مشعلهاي مایعسوز پتروپاالیشي

۹9

مشعلهاي دوسوخته پتروپاالیشي

۹۴

مشعلهاي داکت برنر

۹۵

مشعلهاي INLINE

کد دسته اصلی

ماشينآالت و تجهيزات پيشرفته

ماشينآالت و تجهيزات پيشرفته صنعت نفت و گاز

کد زير دسته اول

کد زير دسته دوم

کد زير دسته سوم

کد زير دسته چهارم

10

11

۹۵

تجهیزات میاندستي و پاییندستي نفت

۹1

شیرهاي کنترلي

زير دسته سوم

۹۴

شیرهاي صنعتي پیشرفته

۹۵

تجهیزات پیشرفته ویژه پایش
خوردگي و حفاظت کاتدیک

۹۹

۹6

تجهیزات پیشرفته رسوبزدایي

۹۳

پکیج آناالیزرهاي فرایندي آنالین

۹۳

تجهیزات پیشرفته پایش،
مانیتورینگ و حفاظت صنعتي
پتروپاالیشي
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کد زير دسته پنجم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته چهارم

زير دسته پنجم

۹1

Ball control valve

۹9

Butterfly control valve

۹9

Globe control valve

۹9

شیرهاي ایمني پایلوت دار ()Pilot Operated

۹۹

۹9

شیر ایمني فنري Relief Valve

۹۹

۹۴

شیرهاي محرکه On/Off

۹1

۹1

دستگاه رسوبزدایي لولههاي مبدلهاي حرارتي
(هیدرومکانیک)

۹۹

۹1

آناالیزرهاي گازي

۹۹

۹9

آناالیزرهاي مایع

۹۹

۹9

آناالیزرهاي محی زیستي

۹۹

۹۹

شیرهاي موتوري ،هیدرولیکي ،نیوماتیکي از
قبیل MOV,ESV,LBV

کد دسته اصلی

کد زير دسته اول

ماشينآالت و تجهيزات پيشرفته

کد زير دسته دوم

10

10

تجهيزات پيشرفته
نيروگاههاي تجديدپذير

کد زير دسته سوم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

۹1

نیروگاه هیدروژني

۹1

۹9

نیروگاه خورشیدي

۹9

نیروگاه بادي

زير دسته سوم

سامانههاي پیشرفته خالصسازي ،ذخیرهسازي ،انتقال و توزیع گاز هیدروژن

۹1

تجهیزات پیشرفته خورشیدي در سرمایش و گرمایش

۹9

وراحي و ساخت اجزاي نوین و پیشرفته کلکتورها از قبیل سازه ،سطوح انعکاسي ،سامانههاي کنترل و حرکتي،
سامانههاي ردیابي و بخشهاي جاذب انرژي

۹9

تولید سیالهاي پیشرفته عامل حرارتي نیروگاههاي خورشیدي

۹۴

رشد کریستال و تولید ویفر

۹۵

وراحي و ساخت سامانههاي پیشرفته ذخیره انرژي خورشید

۹1

ساخت سیستمهاي پیشرفته کنترل توربین بادي ()RCC

۹9

وراحي و ساخت ژنراتورهاي PM

۹9

وراحي و ساخت قطعات پیشرفته توربین بادي از قبیل آلورینگ ،ژل کوت و ..

۹۴

نیروگاه زمینگرمایي

۹1

تجهیزات پیشرفته حوزه زمینگرمایي

۹۵

نیروگاه برقآبي

۹6

نیروگاه زیستتوده
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۹1

تجهیزات پیشرفته حوزه برقآبي

۹1

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته سامانههاي خنک کاري

۹9

وراحي و ساخت کورههاي پیشرفته کنترل بهینه سیستم

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته پردازش و آمادهسازي خوراک زبالهسوز

۹۴

وراحي و ساخت الینرهاي پیشرفته

۹۵

وراحي و ساخت موتورهاي پیشرفته بیو گازسوز

۹6

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته تزریق بیو گاز به شبکه گاز سراسري

۹۳

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته ایمنسازي سیستم

۹۳

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته سامانههاي گازيسازي با سوخت زائدات چوبي ،سوخت زائدات گیاهي و کشاورزي و
سوخت زائدات جامدات شهري

۹2

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته تصفیه گاز سنتز تولیدشده

1۹

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته هئم خشک ،هئم نیمهخشک ،هئم سریع و هئم نرخ باالي مواد آلي

11

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته تصفیه و ذخیره بیو گاز خروجي

19

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته افزایش بازده خروجي سامانههاي هئم بيهوازي

19

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته آبگیري محصوالت خروجي

1۴

تولید  RDFدر ظرفیتهاي مختلف ،ساخت کورههاي تولید  ،RDFتغذیه سامانههاي  RDFو سامانههاي حملونقل RDF

1۵

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته خردکن مواد ورودي

16

تجهیزات پیشرفته تولید ،تصفیه و ذخیرهسازي سوختهاي زیستي از زائدات

1۳

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته روغنگیري از مواد زائدات کشاورزي

1۳

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته ذخیرهسازي انرژي زیستي

کد دسته اصلی

ماشينآالت و تجهيزات پيشرفته

کد زير دسته اول

کد زير دسته دوم

10

10

طراحی و ساخت
نيروگاههاي
تجديدناپذير

کد زير دسته سوم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

۹1

وراحي و ساخت نیروگاه تولید همزمان برق و حرارت ()CHP

۹1

۹9

وراحي و ساخت نیروگاه تولید همزمان برق ،حرارت و سرما ()CCHP

۹1

۹9

نیروگاههاي سیکل ترکیبي با بازدهي باالتر از  6۹درصد

۹۹

۹۴

نیروگاه زبالهسوز

۹۹

۹1

توربین

۹9

10

کمسرسور

ماشينهاي دوار
و تجهيزات وابسته

۹9

پمپهاي پیشرفته

۹۴

فنها

داروهای پیشرفته – صفحه 46

زير دسته سوم

وراحي و ساخت  CHPبا بازده تولید برق ناشي از حرارت 1۵درصد
وراحي و ساخت  CCHPبا بازده تولید برق ناشي از حرارت و سرما 1۵درصد و استفاده از حرارت باالي  9۹درصد از
سوخت مصرفي

۹1

توربین گاز

۹9

توربین بخار

۹9

توربین آب

۹۴

توربین باد

۹۵

میکروتوربین

۹1

کمسرسورهاي جابجایي مثبت

۹9

کمسرسورهاي کمکي

۹9

کمسرسورهاي پیستوني

۹۴

کمسرسورهاي اسکرو

۹۵

کمسرسورهاي محوري

۹6

کمسرسورهاي گریز از مرکز

۹۳

کمسرسورهاي رفت و برگشتي

۹۳

کمسرسورهاي دیافراگمي

۹2

کمسرسورهاي دندهاي

۹1

پمپهاي سانتریفیوژ پیشرفته

۹9

پمپهاي دنده اي پیشرفته

۹9

پمپهاي پیستوني پیشرفته

۹۴

پمپهاي دیافراگمي پیشرفته

۹۵

پمپهاي عمودي پیشرفته

۹1

فن پروانه اي پیشرفته

۹9

فن محوري پیشرفته

۹9

فن گریز از مرکز پیشرفته

کد دسته اصلی

کد زير دسته اول

ماشينآالت و تجهيزات پيشرفته

کد زير دسته دوم
۹6

موتورهاي هوایي

۹۳

قطعات و تجهیزات توربین

کد زير دسته سوم

10

10

ماشينهاي دوار
و تجهيزات وابسته

۹۵

تجهیزات باالنسینگ

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

۹1

Vertical and horizontal balancing machines

۹۹

۹9

drive shafts and crank shafts balancing machines

۹۹

۹9

Semi-automatic balancing machines

۹۹

۹۴

automatic balancing machines

۹۹

۹۵

Fully automatic drive shaft balancing

۹۹

۹6

Balancing machines for wheel sets

۹۹

۹1

وراحي و ساخت قطعات پیشرفته موتور هواگردها

۹9

موتورهاي هوایي توربیني

۹9

موتورهاي هوایي پیستوني

۹۹

۹۴

متعلقات و سیستمهاي موتور

۹1

۹1

روتور توربین

۹۹

۹9

پره توربین

۹۹

۹9

پوسته توربین

۹۴

Bleed Valves

۹۹

۹۵

سیستم سوخترسان توربین

۹۹

۹1

موتورهاي توربوجت ،توربوفن ،رم جت ،اسکرم جم

۹9

متعلقات موتورهاي جت
(توربین ،کمسرسور ،محفظه احتراق و )..

۹1

توربوجت ،توربو فن ،توربوشفت و توربو تراپ
سیستم سوخت ،سیستم روغن ،استارت و ...

۹1

Front PT Bearing Casing

۹9

PT Inner Casing

۹9

Turbine Casing

۹6

سیستم کنترل توربین

۹۹

۹۳

سیستم تخلیه گازهاي خروجي توربین

۹۹

۹۳

سیستم روغنکاري توربین

۹۹

۹2

یاتاقان توربین

۹۹

1۹

سیستم هواي ورودي توربین ()Suction Air

۹۹

11

لبیرنت سیل

۹۹
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زير دسته چهارم

کد دسته اصلی

کد زير دسته اول

ماشينآالت و تجهيزات پيشرفته

کد زير دسته دوم
۹2

قطعات و تجهیزات پیشرفته کمسرسور

1۹

قطعات و تجهیزات پیشرفته فن

11

موتور احتراق

کد زير دسته سوم

10

10

ماشينهاي دوار
و تجهيزات وابسته

۹۳

قطعات و تجهیزات پیشرفته پمپ

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

۹1

پروانه و شفت پمپهاي سانتریفیوژ پیشرفته

۹۹

۹9

پوسته یا ولوت پمپهاي سانتریفیوژ پیشرفته

۹۹

۹9

مکانیکال سیل پمپهاي سانتریفیوژ پیشرفته

۹۹

۹۴

سیستم کنترل پمپهاي سانتریفیوژ الجیک دار یا فرایندي

۹۹

۹۵

پیستون پمپهاي رفت و برگشتي پیشرفته

۹۹

۹6

رینگ آب بند میاني پیستون و سیلندر پمپهاي رفت و برگشتي پیشرفته

۹۹

۹۳

میل لنگ پمپهاي رفت و برگشتي پیشرفته

۹۹

۹۳

استافینگ باکس پمپهاي رفت و برگشتي پیشرفته

۹۹

۹1

دریچه هواي ورودي کمسرسورهاي محوري فرایندي
()Suction & Discharge Valve

۹۹

۹9

پرههاي ثابت و متحرک سه بعدي و آلیاژي کمسرسورهاي محوري

۹۹

۹9

شفت و دیسک کمسرسورهاي محوري پیشرفته

۹۹

۹۴

پوسته خارجي کمسرسورهاي محوري

۹۹

۹۵

پوسته خارجي کمسرسورهاي سانتریفوژ پیشرفته

۹۹

۹6

شفت و پروانه کمسرسورهاي سانتریفوژ پیشرفته

۹۹

۹۳

دراي گس سیل ()Dry Gas Seal

۹۹

۹۳

سیستم کنترل الجیک دار انواع کمسرسورها

۹۹

۹2

پیستون کمسرسورهاي رفت و برگشتي پیشرفته (فرایندي /فشارباال)

۹۹

1۹

رینگ آب بند میاني پیستون و سیلندر کمسرسورهاي رفت و برگشتي پیشرفته

۹۹

11

میل لنگ کمسرسورهاي رفت و برگشتي پیشرفته

۹۹

19

استافینگ باکس کمسرسورهاي رفت و برگشتي پیشرفته (فرایندي  /فشارباال)

۹۹

۹1

دریچه هواي ورودي کنترلي براي فن محوري

۹۹

۹9

پرههاي ثابت و متحرک پیشرفته فن

۹۹

۹9

شفت و پروانه پیشرفته فن

۹۹

۹۴

سیستم کنترل پیشرفته فن و تابلو آن

۹۹

۹۵

شفت و دیسک پیشرفته فن

۹۹

۹1

موتور احتراق برون سوز

۹۹

۹9

موتور احتراق درون سوز

۹1
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زير دسته چهارم

محفظه احتراق

کد دسته اصلی

کد زير دسته اول

ماشينآالت و تجهيزات پيشرفته

کد زير دسته دوم
۹9

غنيسازي

۹9

نیروگاهي (قدرت و غیر قدرت)

۹۴

تجهیزات پیشرفته پرتودهي

۹۵

تجهیزات پیشرفته مرتب با گداخت

کد زير دسته سوم

10

10

تجهيزات پيشرفته
هستهاي

۹1

چرخه سوخت

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

۹1

تجهیزات پیشرفته فرآوري و تولید  UF6 ،UO9و UF۴

۹۹

۹9

تجهیزات پیشرفته تولید اسفنج زیرکونیوم

۹۹

۹9

تجهیزات پیشرفته تولید ورق ،لوله و غالف سوخت زیرکونیوم

۹۹

۹۴

تجهیزات پیشرفته تولید  H9Sو تولید آبسنگین

۹۹

۹۵

تجهیزات پیشرفته تولید قرص اورانیوم و تولید مونتاژ میله و صفحه سوخت

۹۹

۹6

تجهیزات پیشرفته تولید منیزیم خالص

۹۹

۹۳

وراحي و ساخت سامانههاي پیشرفته ذخیرهسازي گاز هیدروژن
(فشردهسازي ،هیبدریدهاي فلزي ،نانو ساختارهاي کربني ،شبکههاي آلي فلزي)

۹۹

۹۳

عناصر شیمیایي رادیواکتیو و ایزوتوپهاي رادیواکتیو (همچنین عناصر شیمیایي و
ایزوتوپهاي قابل شکافتن ( )Fissilesیا حاصلخیز ( )Fertilesو ترکیبات آنها؛ مخلوطها و
فئوالت داراي این محصوالت

۹۹

۹1

مجموعه موتور و استاتور ماشین سانتریفیوژ

۹۹

۹9

مجموعه روتور ماشین سانتریفیوژ

۹۹

۹9

مجموعه گازرساني ماشین سانتریفیوژ

۹۹

۹۴

مجموعه پایه و بدنه ماشین سانتریفیوژ

۹۹

۹۵

تجهیزات پیشرفته خوراکدهي و غنيسازي در سانتریفیوژ

۹۹

۹1

تجهیزات پیشرفته مرتب با رآکتور

۹۹

۹9

تجهیزات پیشرفته مرتب با گنبد ایمني رآکتور

۹۹

۹9

تجهیزات پیشرفته مرتب با مدار اول ،دوم و سوم رآکتور

۹۹

۹۴

تجهیزات پیشرفته مرتب با اندازهگیري و کنترل

۹۹

۹۵

تجهیزات پیشرفته مرتب با ایمني رآکتور

۹۹

۹1

تجهیزات پیشرفته مرتب با چشمه پرتوزا و سلول پرتودهي در سامانه پرتودهي

۹۹

۹9

تجهیزات پیشرفته مرتب با ساخت حوضچه و سیستم انتقال مواد در سامانه پرتودهي

۹۹

۹9

تجهیزات پیشرفته مرتب با تولید ایزوتوپ غنيشده ،رادیو ایزوتوپ و مواد اولیه رادیو دارو

۹۹

۹1

تجهیزات محصورسازي مغناویسي ،محصورسازي اینرسي

۹۹

داروهای پیشرفته – صفحه 49

زير دسته چهارم

کد دسته اصلی

ماشينآالت و تجهيزات پيشرفته

کد زير دسته اول

کد زير دسته دوم

کد زير دسته سوم

10

16

هواگردها ،تجهيزات و
سازههاي هوافضا

۹1

هواگردها

۹1

بالونها و هواناوهاي قابل هدایت ( ) Dirigiblesگالیدرها،
گالیدرهاي معلق ( )Hangو هواپیماهاي ( )Aircraftبدون موتور
( )non-poweredپیشرفته

۹۹

۹9

وراحي و ساخت پرندههاي پیشرفته سرنشین دار نظیر هواپیما،
هليکوپتر و ...

۹۹

۹9

وراحي و ساخت پرندههاي پیشرفته بدون سرنشین نظیر هواپیما،
هليکوپتر و ...

۹۹

۹1

قطعات دقیق مکانیکي هوایي
دستگاهها و ادوات براي پرتاب وسایل نقلیه هوایي؛ دستگاهها و ادوات
براي فرود آمدن وسایل نقلیه هوایي روي عرشه ناو هواپیمابر
تجهیزات پیشرفته فرودگاهي

۹۹

۹۴

جلوبرندهها

۹1

۹۵

بدنه ماهواره بر

۹1

۹6

آمادهسازي و پرتاب (سامانههاي پدافندي ،دوربرد و ماهوارهبر)

۹1

۹۳

وراحي و ساخت رادومهاي پیشرفته ()Radome

۹۹

۹۳

وراحي و ساخت عملگرهاي پیشرفته پنوماتیکي ،هیدرولیکي فئایي

۹۹

۹2

ذخیره سازها و هاديهاي حرارتي ماهواره

۹1

از قبیل رادیاتور ماهواره و ....

1۹

سازههاي اصلي ماهواره

۹1

ستون فقرات ماهواره

11

سازههاي نوع دوم ماهواره

۹1

پنلهاي خورشیدي ماهواره و ....

19

سازههاي نوع سوم ماهواره

۹1

از قبیل اتصاالت ،کابلهاي اتصالي و .....

۹9
۹9

۹9

10
10
19

11

سامانههاي پيشرفته
بهينهسازي انرژي
تجهيزات پيشرفته
ساخت ،ماشينکاري
و عمليات حرارتی
طراحی و ساخت سامانهها
و تجهيزات پيشرفته
هيدروليکی و پنوماتيکی
تجهيزات پايش ،نگهداري
و تعميرات

۹1
۹9

سازهها و تجهیزات مکانیکي
هوافئا

سامانههاي پیشرفته بهینهسازي
تولید انرژي
سامانههاي پیشرفته مدیریت
مصرف انرژي

کد زير دسته
چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

۹۹
۹۹

۹۹
۹۹

۹1

وراحي و ساخت CNC

۹۹

۹9

کورههاي با عملکرد ویژه

۹۹

۹۹
۹1

وراحي و ساخت تجهیزات
پیشرفته تخمین عمر قطعات

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات
پیشرفته بازرسيهاي غیر مخرب
( ، )NDTامواج مافوق صوت،
پرتونگاري

زير دسته چهارم

۹۹
۹1

تجهیزات بازرسي با استفاده از ذرات مغناویسي

۹۹

۹9

تجهیزات بازرسي با استفاده از امواج صوتي

۹۹

۹9

تجهیزات بازرسي با استفاده از امواج مافوق صوت

۹۹

۹۴

تجهیزات بازرسي با استفاده از پرتونگاري (ایکس ،گاما ،ذرات بتا )

۹۹
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وراحي و ساخت پیشرانش جامد دوپایه ،پیشرانش جامد
مرکب ،پیشرانش مایع ،پیشرانش سوخت مایع ،تراستر
وراحي و ساخت ادوات پیشرفته سازه بدنه ،مخازن تحتفشار،
لوله و اتصاالت ،بال و بالک
وراحي و ساخت ادوات و تجهیزات پیشرفته سکوي پرتاب ،پرتاب
سرد ،پایگاه پرتاب فئایي ،جابجایي و حملونقل ،تزریق سوخت

کد دسته اصلی

تجهيزات ساخت و توليد
مواد و محصوالت پليمري

ماشينآالت و تجهيزات پيشرفته

کد زير دسته اول

تجهيزات ساخت و توليد مواد و محصوالت سراميکی

10

کد زير دسته دوم

10

11

۹1

تجهیزات پیشرفته تولید مواد اولیه سرامیکي

۹9

تجهیزات پیشرفته پوشش دهي سرامیکها

۹9

تجهیزات پیشرفته تولید محصوالت نهایي (سرامیکهاي شکلدار)

۹۴

تجهیزات اتصالدهي سرامیکها

۹1

۹9

تجهیزات پیشرفته شکلدهي و قالبگیري پالستیکها

تجهیزات پیشرفته پوششدهي

کد زير دسته سوم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

۹1

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته تولید پودر و نانو پودر

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته تولید فایبر و نانو فایبر

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته تولید ویسکر و نانو ویسکر و تکبلور

۹۴

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته تولید مواد سرامیکي ذوبي

۹1

تجهیزات پیشرفته پوششدهي به روش پاشش حرارتي

۹9

تجهیزات پیشرفته پوششدهي به روش پالسما اسسري

۹9

تجهیزات پیشرفته پوششدهي به روش الکتروفورتیک

۹۴

تجهیزات پیشرفته پوششدهي به روش رسوبگذاري فیزیکي از فاز بخار

۹۵

تجهیزات پیشرفته پوششدهي به روش رسوبگذاري شیمیایي از فاز بخار

۹6

تجهیزات پیشرفته پوششدهي به روش ریختهگري نواري

۹1

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته تولید و زینتر درجا

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته تولید به روش شکلدهي پودر و زینتر

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته تولید به روش زینتر بدون فشار

۹۴

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته تولید به روش زینتر تحتفشار

۹1

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته اتصال سرامیک به سرامیک ،سرامیک به فلز (جوش شیشه) ،سرامیک به پلیمر

۹1

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته قالبگیري دمشي

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته قالبگیري با رزین مایع

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته شکلدهي چرخشي

۹۴

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته شکلدهي حرارتي

۹۵

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته Twin Sheet Forming

۹6

تولید و بهبود کارایي تجهیزات سنتز پلیمرها

۹1

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته پوششدهي پليیورتان
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کد دسته اصلی

تجهيزات ساخت و توليد مواد و محصوالت پليمري

10

تجهيزات ساخت و توليد
مواد و محصوالت کامپوزيتی

ماشينآالت و تجهيزات پيشرفته

کد زير دسته اول

کد زير دسته دوم

10

10

۹9

تجهیزات پیشرفته اتصال پالستیکي

کد زير دسته سوم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

۹1

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته حرارتدهي خارجي Processes Involving External Heating

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته حرارتدهي اصطکاکي
Processes Involving Frictional and Hysteresis Heating
وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته اتصاالت چسبي Adhesives

۹۴

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته اتصاالت آکریلیکي Acrylics

۹9
۹۵

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته اتصاالت بيهوازي Anaerobics

۹6

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته )Cyanoacrylates (Super Glues

۹۳

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته اتصاالت اپوکسيها Epoxies

۹۳

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته اتصاالت ذوبهاي داغ Hot Melts

۹2

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته اتصاالت فنولي Phenolics

1۹

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته اتصاالت Plastisols

11

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته اتصاالت پليآمیدي Polyimides

19

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته اتصاالت پليیورتاني Polyurethanes

19

۹1

تجهیزات پیشرفته قالبگیري و شکلدهي کامسوزیتي

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته اتصاالت چسبي حسا

به فشار Pressure-sensitive Adhesives

1۴

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته اتصاالت پلي ونیل استات )Polyvinyl Acetate (PVAs

1۵

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته اتصاالت سیلیکوني Silicones

16

تجهیزات شکلدهنده رابرها

۹1

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته ریختهگري گریز از مرکز Centrifugal Casting

۹9

وراحي و ساخت قالبهاي پیچیده ساخت کامسوزیتها

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته ورقهورقه شدن پیوسته Continuous Lamination

۹۴

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته سیمپیچي رشتهاي Filament Winding

۹۵

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته Hand Lay-Up

۹6

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته قالبگیري کیسه فشار Pressure Bag Molding

۹۳

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته Pulshaping

۹۳

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته قالبگیري پالتروژن Pultrusion

۹2

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته )Reaction Injection Molding (RIM

1۹

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته )Resin transfer molding (RTM
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تجهيزات ساخت و توليد مواد و محصوالت فلزي

کد دسته اصلی

تجهيزات ساخت
و توليد
مواد و محصوالت
کامپوزيتی

ماشينآالت و تجهيزات پيشرفته

کد زير دسته اول

کد زير دسته دوم

10

۹1

تجهیزات پیشرفته
ریختهگري

۹9

وراحي و ساخت
تجهیزات پیشرفته رشد
بلور

۹9

تجهیزات تولید از
روش متالوژي پودر

۹۴

کد زير دسته سوم

10

10

۹1

تجهیزات پیشرفته
قالبگیري و شکلدهي
کامسوزیتي

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

11

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته Spray-up

۹۹

19

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته )Structural Reaction InjectionMolding (SRIM

۹۹

19

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته Tape / Fiber Placement

۹۹

1۴

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته Vacuum Bag Molding

۹۹

1۵

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته تزریق تحت خالء Vacuum Infusion

۹۹

۹1

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته قالبگیري

۹۹

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته ریختهگري دقیق ،دوراني ،نیمهجامد

۹۹

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته ریختهگري آلیاژهاي خاص ،قطعات بزرگ و سنگین

۹۹

زير دسته چهارم

۹۹
۹1

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته تولید پودرهاي فلزي

۹۹

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته تولید قطعات صنعتي و سازهاي از روشهاي متالوژي پودرهمچون آلیاژسازي مکانیکي و روشهاي
بهکارگیرنده بستر پلیمري

۹۹

۹1

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته نورد

۹۹

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته آهنگري (فورج)

۹۹

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته اکستروژن و کشش سیم

۹۹

تجهیزات شکلدهي
۹۴

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته شکلدهي ورق ،لوله و مخازن
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۹1

Deep Drawing

۹9

Electro-hydraulic Forming

۹9

Electro-magnetic Forming

۹۴

Explosive Forming

۹۵

Fine Blanking

۹6

Hydro-forming

۹۳

Magnetic Pulse Forming

کد دسته اصلی

ماشينآالت و تجهيزات پيشرفته

کد زير دسته اول

تجهيزات ساخت و توليد مواد و محصوالت فلزي
تجهيزات
نانو فناوري

کد زير دسته دوم

10

کد زير دسته سوم

10

10

۹۴

تجهیزات شکلدهي

۹۴

۹۵

تجهیزات پیشرفته اتصالدهي

۹6

تجهیزات پیشرفته نمونهسازي اولیه

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته شکلدهي ورق ،لوله و مخازن

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

زير دسته چهارم

۹۳

Metal Spinning

۹2

Peen Forming

1۹

Brake Forming

11

Shearing

19

Stretch Forming

19

Superplastic Forming

1۴

Tube Bending

1۵

Stamping

16

Press Braking

۹1

اقسام جوشکاريهاي پیشرفته

۹1

اصطکاکي ،انفجاري ،لیزر

۹9

اقسام لحیمکاريهاي پیشرفته

۹۹

۹1

نمونهسازي اولیه سریع Rapid Prototyping

۹۹

۹9

رسوبدهي پاششي Spray Deposition

۹۹

۹9

رسوبدهي در خأل

۹۹

۹1

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته پوششدهي

۹۹

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته بهینهسازي سطج

۹۹

AFM ،SPM,STM

۹۹

 ،GCالکتروفورز

۹۹
۹۹

۹۳

تجهیزات پیشرفته عملیات سطج

۹1

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته میکروسکوپي روبشي

۹1

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته آنالیز شیمیایي

۹1

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته آنالیز حرارتي

۹1

DTA/DSC/TGA

۹۴

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته آنالیز خواص فیزیکي

۹1

BE ،VSM

۹۹

۹۵

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته پوشش دهي نانو

۹1

CVD ،PACVD

۹۹

۹6

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته حکاکي نانو ()DIRIE

۹۹

۹۳

تجهیزات تصویربرداري پزشکي ()Nano Imaging

۹۹

۹۳

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته تولید نانو پودر

۹۹

۹2

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته تولید نانو الیاف

۹۹

1۹

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته تولید قطعات نانو

۹۹

11

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته نانوکاویتاسیون

۹۹
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کد دسته اصلی

ماشينآالت و تجهيزات پيشرفته

کد زير دسته اول

 1۹۹به باال

۹1

هواسازها ،فیلترهاي هسا و اولسا ،دیوارهها

۹9

وراحي و ساخت انکوباتورهاي پیشرفته ،ژرمیناتورهاي پیشرفته

۹۹

۹9

وراحي و ساخت ادوات پیشرفته اتاق رشد گیاه

۹۹

۹۴

تولید دستگاههاي مبتني بر تکنولوژي ژنومیکس مانند
Next Generation, Genetic Analyzer, Thermo cycler, Real
Time

۹۹

۹1

تولید فیلترهاي پیشرفته جهت تصفیه بیولوژیکي مایعات

۹۹

۹9

تولید فیلترهاي پیشرفته جهت تصفیه و استریلیزاسیون گازها

۹۹

۹9

وراحي و ساخت بیو راکتورهاي پیشرفته

۹1

۹۴

وراحي و ساخت سانتریفیوژهاي پیوسته دور باال

۹۹

۹۵

وراحي و ساخت فریز درایرهاي پیشرفته

۹۹

۹6

وراحي و ساخت فرمانتورهاي پیشرفته

۹۹

۹۳

وراحي و ساخت اسسري درایرهاي پیشرفته (بهویژه تولید نازل)

۹۹

۹۳

وراحي و ساخت مبدلهاي پیشرفته حرارتي با حساسیت باال

۹۹

۹2

وراحي و ساخت ستونهاي پیشرفته تقطیر و پاالیش

۹۹

1۹

وراحي و ساخت اتومایزرها و سسرایرهاي پیشرفته براي مایعات

۹۹

11

وراحي و ساخت پمپهاي پیشرفته پریستالیتیک

۹۹

19

وراحي و ساخت میکسرهاي پیشرفته یکجداره ،دوجداره و سهجداره

۹۹

19

وراحي و ساخت میکسرهاي پیشرفته هموژنایزرهاي تک و یا دوبل

۹۹

1۴

وراحي و ساخت راکتورهاي پیشرفته

۹1

1۵

گلس الین دور باال بلندرهاي پیشرفته مواد خشک و مایع

۹۹

16

وراحي و ساخت انواع خشککنهاي پیشرفته با بازدهي باال

۹۹

1۳

وراحي و ساخت دستگاههاي بستهبندي انواع اشکال دارویي

۹1

دستگاه شمارشگر قرص و کسسول و بلسیترینگ قرص و کسسول ،فیلینگهاي آمسول و
فیلینگهاي پودر و مایعات خوراکي ،اسسريهاي دارویي ،کرم و پماد پرکني

1۳

وراحي و ساخت دستگاههاي سنجش و کنترل انواع اشکال دارویي

۹1

سختي سنج قرص ،تست زمان باز شدن ،تست انحالل قرص و کسسول؛ دستگاه تست
خصوصیات کسسول ،دستگاه تست خصوصیات شیاف ،نرميسنج تیوپ آلومینیومي پماد،
انواع لیک سنج

کد زير دسته دوم

10

16

تجهيزات زيستفناوري

کد زير دسته سوم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته سوم

۹1

10

تجهيزات داروسازي

زير دسته دوم

وراحي و ساخت ادوات پیشرفته اتاقهاي تمیز کال
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همانند Chemostats

رآکتورهاي گلس الین دور باال

کد دسته اصلی

ماشينآالت و تجهيزات پيشرفته

کد زير دسته اول

19

تجهيزات شناختی بالينی

کد زير دسته دوم

10

10

تجهيزات و سامانههاي مطالعات علوم
شناختی

کد زير دسته سوم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

۹1

تجهیزات نقشهبرداري مغزي و عصبي

۹1

۹9

سامانههاي تحریک مغزي و نخاعي جهت کنترل و درمان
بیماريهاي شناختي

۹1

DBS,TMS , rTMS, tDCS, tACS,
Ultrasound Stimulation,Optical Stimulator

۹9

تجهیزات آزمایشهاي مطالعات رفتاري انساني

۹1

Eye Tracking, Motion Tracking, Vigilance Measurment

۹۴

تجهیزات ثبت الکترو فیزیولوژي انساني و حیواني

۹1

۹۵

سامانههاي ثبت و تحلیل سیگنالها و تصاویر مغزي و عصبي

۹1

۹6

ابزارها و تستهاي اتوماتیک مطالعات رفتاري حیواني

۹1

انواع مازهاي اتوماتیک کنترلشونده شناختي ،نرمافزارهاي تحلیل و تست رفتاري آزمایشگاهي

۹۳

تجهیزات آزمایشگاههاي سایکوفارماکولوژي انساني و حیواني

۹1

ابزارهاي ثبت مانیتورینگ سیگنالهاي زیستي و رفتارهاي انساني و حیواني

۹۳

تجهیزات جراحي مغز حیوان جهت مطالعات شناختي

۹1

انواع استیروتاکسيهاي دستي و اتوماتیک کنترلشونده جهت جراحي مغزي

۹2

بانکهاي اوالعات نرماتیو نقشههاي مغزي

۹1

اوالعات نرماتیو  EEG ،PET ،fMRIدر افراد سالم و گروههاي مختلف بیماران

1۹

نرمافزارهاي پیشرفته مطالعات علوم شناختي

۹1

ادوات کنترل حیوانات از وریق سیگنالهاي مغزي

11

سامانههاي پیشرفته کنترلشونده با سیگنالهاي مغزي

۹1

اندامهاي مصنوعي کنترلشونده با فرمانهاي مغزي و عصبي ،سامانههاي کنترلشونده با فرمانهاي
مغزي (اتومبیل ،موبایل ،صندلي)

19

نرمافزارهاي مدلسازي رفتار

۹1

نرمافزارهاي مدلسازي نورونها ،شبکههاي نوروني ،مدلهاي تحلیل رفتار

19

سامانههاي پیشرفته واس مغز و رایانه

۹1

حسگرها ،سامانههاي پردازش ،سامانههاي فیدبک مغزي

1۴

تجهیزات و ابزارهاي آموزشوپرورش شناختي

۹۹

۹1

تجهیزات تصویربرداري مغزي بالیني

۹1

 PET, MEG, MRI, fMRI, NIR, fNIRS, TDS, EEGو کلیه متعلقات کاله ثبت ،EEG
تقویتکننده  ،EEGتبت بيسیم  ،EEGثبت مغزي حین خواب  EOG ،REMو ECOG

۹9

سختافزارهاي اندازهگیري کنشها و کارکردهاي شناختي

۹1

حافظه ،توجه ،زبان ،درک حسي ،درک فئایي زماني ،کنش حرکتي

۹9

نرمافزارهاي توانبخشي شناختي

۹1

نرمافزارهاي مشابه CNS Agent, Fepsy, CANTAB, VSX

۹۴

سختافزارهاي ویژه روشهاي توانبخشي شناختي

۹1

۹۵

تجهیزات و ادوات نوروفیدبک و بیوفیدبک

۹1

۹6

تحریککنندههاي عصبي و عئالني جهت کنترل و درمان
بیماريهاي شناختي

۹1
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زير دسته سوم

NIR, fNIRS, TDS, EEG, fMRI, MRI, PET, MEG

تقویتکنندهها ،تحریککنندهها و پروبهاي امسدانس باالي مرتب با الکتروفیزیولوژي  ،ابزار ثبت
پتانسیل میداني ،ابزارهاي ثبت سلولي
نرمافزارها و سختافزارهاي ثبت داده با تعداد کانال باال ،آنالیز سیگنالهاي EMG ،EEGو ،..EP
نرمافزارهاي ترکیب دادههاي تصویر مغزي و سیگنالهاي مغزي

دستگاههاي مربوط به ,Auditory Therapy ،Sensory Integration Therapy
Visual Therapy, SLP
نروفیدبک دوکاناله ،نوروفیدبک چندکاناله،
نوروفیدبک بر اسا امواج مغزي ،بیوفیدبک دمایي ،هدایت پوستي و عئالني
Transdermal Neuromodulation

کد دسته اصلی

ماشينآالت و تجهيزات پيشرفته

کد زير دسته اول

01

تجهيزات آزمايشگاهی

00

شبيهسازهاي هوشمند

00

خدمات تخصصی
آزمايشگاهی
مشروط به عضويت در
شبکه آزمايشگاهی
فناوريهاي راهبردي

کد زير دسته دوم

10

01

تجهيزات عمومی

کد زير دسته سوم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

۹1

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته مبتني بر فناوري مولکولي ،فناوري array

۹۹

۹9

وراحي و ساخت سامانههاي کمي لومینسانس و رباتیک ،فناوريهاي مبتني بر هیبریدیزیشن

۹۹

۹9

وراحي و ساخت ادوات پیشرفته فلوسایتومتري و ایمونوفلورسانس

۹۹

۹۴

تولید لولههاي خأل پیشرفته ،وسایل پیشرفته تشخیص سریع ،ادوات پیشرفته رادیو ایمونواسي
وراحي و ساخت دستگاههاي پیشرفته آناالیزر ،اسسکتروفوتومتر ،رفراکتومتر ،فلوریمتر،
دانسیتومترFTIR, ATR ،
تولید ستونهاي پیشرفته الکتروفورز ،کروماتوگرافهاي پیشرفته ،تیشو پروسسور اسمومترهاي
پیشرفته و چمبرهاي پیشرفته
وراحي و ساخت سیتومترها و سمسلرهاي پیشرفته

۹۹

۹۹

۹۳

تجهیزات پیشرفته کالیبراسیون و اندازهگیري

۹۹

۹2

وراحي وساخت فریزرهاي با قابلیت رسیدن به دماي -۳۹درجه سانتي گراد و پایین تر

۹۹

1۹

سامانههاي تهویه و تبرید پیشرفته

۹۹

۹1

تجهیزات پیشرفته مشخصهیابي و شناسایي مواد

۹۵
۹6
۹۳

۹۹
۹۹

۹1

مکانیکي

۹9

فیزیکي

۹9

شیمیایي

۹۴

ریزساختاري

۹۵

مغناویسي

۹6

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته مشخصه یابي مواد همچون سختيسنج روبشي اتوماتیک

۹9

تجهیزات پیشرفته آمادهسازي نمونه

۹۹

۹1

تولید قطعات و زیرمجموعههاي شبیهسازهاي انواع تسلیحات

۹۹

۹9

تولید شبیهسازهاي پیشرفته نیروگاههاي هستهاي

۹۹

۹9

تولید شبیهسازهاي پیشرفته آموزشي سامانههاي موشکي

۹۹

۹۴

تولید شبیهسازهاي پیشرفته دریایي

۹۹

۹۵

تولید شبیهسازهاي پیشرفته پرواز و رانندگي

۹۹

۹6

تولید شبیهسازهاي پیشرفته واقعیت مجازي ()VR

۹۹

۹1

وراحي آزمون

۹۹

۹9

تولید نمونه اولیه

۹۹

۹9

آمادهسازي نمونه آزمون

۹۹

۹۴

کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهي

۹۹

۹۵

آنالیز نمونه

۹۹

۹6

تعمیر و نگهداري

۹۹

۹۳

تولید نرمافزار

۹۹
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زير دسته سوم

کد دسته اصلی

داروهاي پيشرفته

کد زير دسته اول

۹۹

۹۹

کد زير دسته دوم

10

سنتز مواد اولیه دارویي پیشرفته براي بیماريهاي خاص

۹1

زير دسته دوم

کد زير دسته سوم

16

11

مواد اوليه دارويی

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته سوم

۹1

سنتز مواد مؤثره خاص ()API

۹1

۹9

سنتز مواد پیشساز مورد مصرف در سنتز مواد اولیه مؤثره
دارویي

۹1

سنتز مواد پیشساز با روشهاي ساخت نوین و مورد مصرف
در صنایع داخلي

۹9

سنتزهاي جانبي خاص
(اکسي پیانهاي موردنیاز در تولید فرآوردههاي دارویي)

۹1

تولید و یا فرآوري اکسيپیانهاي مصرفي از قبیل الکتوز
دارویي ،میکروکریستالین سلولوز ،نشاسته اصالحشده

۹۴

سنتز یا استخراج پرو ویتامینها ،ویتامینها و اسیدهاي آمینه

۹۹

۹۵

سنتز هورمونهاي خاص و مشتقات خاص هورمونها

۹1

سنتز یا استخراج هورمونها ،پروستاگلندینها،
ترومبوگسانها ،پلي پستیدها و لیکوترینها

۹۹

۹6

سنتز و تولید حاملهاي دارویي (روشهاي نوین دارورساني)

۹1

محصوالت رهایش دارو

۹۹

۹۳

تولید ،استخراج و خالصسازي انواع ماده مؤثره گیاهان دارویي
اعم از بومي و غیربومي مبتني بر استانداردهاي ملي و بینالمللي

۹۹

۹۳

تولید انواع داروهاي گیاهي پیشرفته که اثربخشي (،)Efficacy
ایمني( )Securityو قدرت دارویي ( )Potencyباالیي دارند.

۹۹

۹2

ایجاد دانش فني تولید صنعتي انواع افزودنيها و نگهدارندههاي
گیاهي و وبیعي استاندارد ()licensory

۹۹

۹1

سنتز محافظتکننده اشعه پرتو اتمي

۹۹

راديو داروها
۹9

سنتز رادیو داروهاي تشخیصي و درماني

۹۹
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زير دسته چهارم

نظیر داروي درمان  ،MSسروان ،هساتیت ،ایدز

کد دسته اصلی

داروهاي پيشرفته

کد زير دسته اول

10

آرايشی و بهداشتی

16

داروهاي با منشاء
گياهی

10

داروهاي با منشاء
طبيعی

10

مکملهاي دارويی

۹۹

کد زير دسته دوم

10

داروهاي
عصبیشناختی

فناوريهاي دارو رساني آهسته رهش ،دارو رساني هدفمند

۹1

زير دسته دوم

کد زير دسته سوم

16

10

اشکال دارويی
(دارو رسانی)

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته سوم

۹1

وراحي و ساخت انواع اشکال دارویي با فناوريهاي نوین

۹1

۹9

وراحي و تولید داروهاي موضعي با استفاده از فرایندهاي خاص
براي رسیدن به مواد مؤثره

۹1

کرم و لوسیون بره موم (پروپولیس)

۹9

بهینهسازي فرموالسیونهاي انواع اشکال دارویي

۹1

بهبود خواص درماني و اثربخشي آنها و یا کاهش اثرات
جانبي داروها

۹۹

۹1

سنتز حاملهاي دارو رسان بهبودیافته عصبي مغزي

۹1

دارو رساني هدفمند

۹۹

۹9

سنتز داروهاي پیشرفته درمان اختالالت شناختي

۹1

سنتز داروهاي ارتقاي عملکرد شناختي ،داروهاي کاهنده
عملکرد شناختي

۹۹

۹9

سنتز داروهاي پیشرفته عصبي مبتني بر نوروترانسمیترها

۹1

سنتز داروهاي سروتونیني ،دوپامیني ،گلوتاماتي ،گاباماتي،
نیتریک اکسیدي ،کانابینوئیدي

۹۹

۹1

محصوالت پیشرفته آرایشي و بهداشتي وبیعي مبتني بر
فناوريهاي حفظ سالمت محی زیست و عدم استفاده از مواد
شیمیایي سنتتیک

۹۹

۹1

سنتز یا فرآوري مواد اولیه داروهاي گیاهي با کاربرد خاص

۹1

سنتز ،نیمهسنتز ،استخراج و خالصسازي مواد مؤثره از
گیاهان دارویي مطابق با فارماکوپه BP, USP, EP, JP

۹1

زير دسته چهارم

استفاده از پلیمرها در دارو رساني فرآوردههایي از
قبیل پچهاي پوستي و سامانههاي تزریقي آهسته
رهش ،ساخت انواع فرموالسیونهاي لیسوزومال،
میکروانکسسولیشن

مانند تاکسول ،تاکسوتر ،آتروپین،کدئین،
ارگوتامین،دیژیتالین و...

۹9

وراحي و فرموالسیون انواع اشکال داروهاي گیاهي

۹1

فناوريهاي مبتني بر حفظ سالمت محی زیست و عدم
استفاده از مواد شیمیایي سنتتیک

۹1

مانند اسسري و شربت اکیناسه و...

۹1

فرآوري داروهاي وبیعي

۹1

فناوريهاي مبتني بر حفظ سالمت محی زیست و عدم
استفاده از مواد شیمیایي سنتتیک

۹1

کلسیم کربنات ،مینزیم هیدروکساید ،باریم سولفات

۹1

سنتز و تولید مواد اولیه مکملهاي دارویي

۹1

شامل تولید یا فرآوري انواع ویتامینها ،مواد معدني و انواع
روغنها و عصارههاي گیاهي

۹1

انواع مکملهاي دارویي خوراکي انساني و دامي
(پروبیوتیکها ،اسیدآمینهها ،مواد رنگي از قبیل
کاروتنها و)...

انواع اشکال دارویي از قبیل قرص،کسسول ،شربت و  ...با
استفاده از تکنیکهاي نوین در جهت بهبود کیفیت و
پایداري مواد مؤثره

۹1

۹9

وراحي و فرموالسیونهاي نوین انواع مکملهاي دارویي

۹1
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مانند تولید قرص زعفران با استفاده میکرو
انکسسولسیون ماده مؤثره ؛ قرص بره موم (پروایکس)

کد دسته اصلی

داروهاي پيشرفته

کد زير دسته اول

کد زير دسته دوم

کد زير دسته سوم

16

19

دارو و فرآوردههاي
بيولوژيک

۹1

داروهاي پستیدي

۹۹

۹9

استروئید ،پليساکارید ،گالیکوزید

۹۹

۹9

پادزهرها و آنتيسرمها

۹1

مثل انواع پادزهر حیوانات از قبیل مار و عقرب

۹۹

۹۴

انواع واکسنهاي انساني و دامي

۹۹

۹۵

مهندسي بافت و تولید مواد زیستسازگار

۹1

پیونديها ،کاشتنيهاي زیستي ،حاملهاي دارویي

۹۹

۹6

Medical Preparation

۹1

درمان با سلول یا اجزاي سلولي

۹۹

۹1

تولید انواع کیت بر پایه immunoassay

۹1

۹9

تولید انواع کیت  Rapid Flow Deviceو Rapid Test

۹1

۹9
۹۳

کیت هاي تشخیصي و تحقیقاتي

۹۴
۹۵
۹6
۹۳

۹۳

زیستحسگرهاي دارویي

۹۹

۹2

فرآوردههاي خوني و جایگزین خون

۹1

1۹

آلرژنها
داروهاي نوترکیب پروتئیني و آنتي بادي هاي
مونوکلونال
محصوالت فراوريشده از منشأ مواد اولیه وبیعي با
رویکرد خالقانه

۹۹

11
۹1

11

داروها و فرآوردههاي
طبيعی

11

نانو پزشکی

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

۹9

استحصال و خالصسازي مواد اولیه وبیعي و
نیمهسنتز ترکیبات دارویي وبیعي با رویکرد
نوآورانه یا بيسابقه در سطج ملي

۹1

نانوداروها

۹9
۹9

تولید انواع کیت هاي تشخیصي بیوشیمیایي با معرفي
واکنش جدید
وراحي نوآورانه اپیتوپ ایمونوژنیک آنتي ژن جهت کیت
هاي تشخیصي و تحقیقاتي
معرفي پرایمرهاي جدید براي استفاده در کیت هاي
تشخیصي و تحقیقاتي مالتیسلکس با اثبات حساسیت،
اختصاصیت و دقت
سنتز لدرهاي کیت هاي مولکولي به روش شیمیایي یا
کلونینگ
سنتز پروب یا پرایمر نشان دار جهت استفاده در کیت هاي
مولکولي
تولید ،استخراج و خالصسازي فرآوردههاي خوني

تولید کیت با لحان انجام کوتینگ ،کنژوگاسیون و استخالص آنتي
ژن/آنتي بادي و اسمبلینگ کلي کیت و پایدارسازي
تولید با لحان انجام کنژوگاسیون آنتي بادي به نانوذرات وال و
دیسسنس کردن خطوط تست و کنترل بر صفحه نیتروسلولزي

۹۹
۹۹
۹۹
۹۹
۹۹

۹1

فاکتورهاي ضد انعقاد ،آلبومین

۹۹
۹1

۹1

داروها ،محصوالت آرایشي بهداشتي ،مکملهاي دارویي و
غذایي با رویکرد دارویي

۹1

عصارهها ،اسانسها و مواد مؤثره استخراجشده بهصورت
انتخابي از گیاهان دارویي و سایر مواد و منابع وبیعي

۹1

۹۹

تولید و استفاده از حاملهاي دارو (روشهاي نوین
دارورساني)
محصوالت آرایشي و بهداشتي ،پانسمان ،ضدعفوني
کننده و  ...مبتني بر فناوري نانو

زير دسته چهارم

۹1
۹۹
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محصوالت رهایش دارو مبتني بر فناوري نانو

۹۹

عصارهها و اسانسهاي داراي ترکیبات فنلي ,گلیکوزیدي،
ترپنوئیدي و آلکالوئیدي
داروها و مکملها جهت درمان یا پیشگیري از بیماريهاي
اعالمشده توس وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي شامل
گوارشي ،قلبي و عروقي ،پوست و مو ،تناسلي ،زنان ،سروان،
رماتیسم ،ضد انگل ،عفوني ،اعصاب و روان ،سیستم تنفسي,
سیستم ایمني ،گوش و حلق و بیني ،چشم ،سیستم ایمني،
متابولیسم ،کلیه و مجاري ادراري

کد دسته اصلی

وسايل ،ملزومات و تجهيزات پزشکی

تجهيزات و ملزومات پزشکی

کد زيردسته اول

کد زيردسته دوم

کد زيردسته سوم

10

11

۹1

وراحي و ساخت تجهیزات و ملزومات درماني پیشرفته

کد زيردسته چهارم

دسته اصلی

زيردسته اول

زيردسته دوم

زيردسته سوم

۹1

دستگاه الکتروشوک قلبي

۹۹

۹9

اکسیژناتور بزرگسال و اوفال

۹۹

۹9

Heart Assist

۹۹

۹۴

پمپ خون جراحي قلب باز

۹۹

۹۵

 ،ICDپیسمیکر اینترنال و اکسترنال

۹۹

۹6

دستگاه فیکو ویترکتومي

۹۹

۹۳

دستگاه ترابکتومي

۹۹

۹۳

دستگاههاي رادیوتراپي و تجهیزات وابسته

۹2

دستگاههاي شتابدهندهي خطي

۹۹

1۹

انواع دستگاههاي گاما نایف و تجهیزات وابسته

۹۹

11

انواع دستگاههاي سایبر نایف و تجهیزات وابسته

۹۹

19

دستگاه بيهوشي

۹۹

19

وپورایزرهاي بیهوشي پیشرفته

۹۹

1۴

ونتیالتور

۹۹

1۵

ماشین همودیالیز

۹۹

زيردسته چهارم

۹1

انواع دستگاههاي براکيتراپي و تجهیزات وابسته

۹9

انواع دستگاههاي رادیوتراپي اولتراسونیک و تجهیزات وابسته

۹9

انواع دستگاههاي هایفو و تجهیزات وابسته

16

سمعکهاي پیشرفته

۹۹

1۳

پروتز شنوایي قابل کاشت

۹۹

1۳

انواع الکتروسرجري و رادیوسرجري

۹۹

12

دستگاه الکتروفیزیولوژي و ابلیشن

۹۹

9۹

تجهیزات پیشرفته درمان ناباروري

۹1

همانند Micromanipulator

۹1

سنگشکن پنوماتیکي

91

انواع سنگشکن پیشرفته دروناندامي و بروناندامي

۹9

سنگشکن لیزري

۹9

سنگشکن شوک ویو

99

انواع دستگاههاي درماني و جراحي کرایو ()Cryo

99

بیوایمسلنتها
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۹۹
۹1

انواع فیلرهاي کالژن و االستین و ترکیبات آنها

۹9

اتوگرافتها

۹9

آلوگرافتها و زنوگرافتهاي پوستي

۹۴

آلوگرافتها و زنوگرافتهاي استخواني

۹۵

آلوگرافتها و زنوگرافتهاي قلبي و عروقي

۹6

آلوگرافتها و زنوگرافتهاي غئروفي

کد دسته اصلی

کد زير دسته اول

وسايل ،ملزومات و تجهيزات پزشکی

تجهيزات و ملزومات پزشکی

کد زير دسته دوم
۹9

وراحي و ساخت تجهیزات تشخیصي پیشرفته

کد زير دسته سوم

10

11

۹1

وراحي و ساخت تجهیزات و ملزومات درماني پیشرفته

99

بیوایمسلنتها

9۴

کاشتنيها و ایمسلنتها ساختهشده از مواد پیشرفته مصنوعي
(پلیمر ،آلیاژهاي فلزي ،کامسوزیت ،سرامیک و )...

9۵

سیستمهاي راهبري جراحي

96

پمپهاي تزریقي دقیق

9۳

اکسیژنساز

۹1

انواع دستگاههاي ثبت و نمایش سیگنالها و عالئم حیاتي و
ماژولهاي مربووه

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

زير دسته چهارم

۹۳

پرده جنیني به عنوان جایگزین پوست

۹۳

انواع آلوگرفتها جهت درمان ضایعات چشمي

۹2

آلوگرافتها و زنوگرافتهاي تاندون

1۹

پوست مصنوعي

۹1

انواع پروتز به غیر از ارتوپدي

۹9

پروتز مفصل هیپ

۹9

پروتز زانو و شانه

۹۴

انواع داربستها و کاشتنيها با کاربردهاي پوستي ،چشمي ،غئروف دریچههاي
قلبي مصنوعي ،رگ مصنوعي ،دندانپزشکي ،زیبایي و ...

۹۹
۹1

پمپ سرنگ

۹9

پمپ انسولین

۹9

پمپ سرم

۹۴

قلم تزریق انسولین

۹۵

دسفرال

۹1

اکسیژنساز خانگي

۹9

اکسیژنساز آمبوالنسي

۹9

اکسیژنساز بیمارستاني پیشرفته

۹1

هولتر مانیتورینگ

۹9

الکترو آنسفالوگراف

۹9

الکتروکاردیوگراف

۹۴

الکترومیوگراف

۹۵

فتال مانیتورینگ

۹6

نوروسکوپ

۹۳

دستگاه ثبت سیگنالهاي الکتریکي چشم

۹۳

انواع دستگاههاي مانیتورینگ عالئم حیاتي

۹2

پالس اکسیمتر

1۹

دستگاه فشار خون دیجیتال غیرتهاجمي
ماژولهاي مرتب با دستگاه مانیتورینگ عالئم حیاتي مانند
IBP, NIBP, SPO9, RESP, ECG

11
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کد دسته اصلی

وسايل ،ملزومات و تجهيزات پزشکی

تجهيزات و ملزومات پزشکی

کد زير دسته اول

کد زير دسته دوم

کد زير دسته سوم

10

11

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات تشخیصي پیشرفته

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

۹9

میکروسکوپهاي جراحي

۹۹

۹9

اتورفرکتومتر

۹۹

۹۴

آندوسکوپ و کلونوسکوپ

۹۹

۹۵

آنژیوسکوپ

۹۹

۹6

رادیوگرافي دیجیتال

۹۹

۹۳

تونومتر

۹۹

۹۳

بندانسیمتر

۹۹

۹2

اسسیرومتر

۹۹

1۹

دستگاه پلتیسموگرافي

۹۹

11

دستگاهCPAP

۹۹

19

دستگاه Bipap

۹۹

19

ادیومتر

۹۹

1۴

تمسانومتر

۹۹

1۵

محرکهاي عصبي و عصبشناختي

16

دستگاههاي تشخیصي مبتني بر پرتوي ایکس
(کلینیکي و پاراکلینیکي)
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زير دسته چهارم

۹1

Deep Brain Stimulator

۹9

fNIRS

۹9

TMS

۹۴

tACS

۹۵

tDCS

۹6

دستگاه نوروفیدبک ،بیوفیدبک BCI ،و تجهیزات وابسته

۹۳

دستگاه ثبت پتانسیل عصبي -نوروني و الکتروفیزیولوژي

۹1

انواع ماموگرافي

۹9

فلوروسکوپي ،آنژیوگرافيC-Arm ،

۹9

انواع سيتياسکن

۹۴

انواع دستگاههاي رادیوگرافي دندان ،پانورکس

۹۵

سیستمهاي انژکتور ماده حاجب

کد دسته اصلی

کد زير دسته اول

وسايل ،ملزومات و تجهيزات پزشکی

تجهيزات و ملزومات پزشکی

کد زير دسته دوم
۹9

۹1

گاماکمرا

۹9

Thermography Camera

۹9

اسپکت

کد زير دسته سوم

10

11

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات تشخیصي پیشرفته

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته چهارم

زير دسته سوم

1۳

دستگاههاي تشخیصي مبتني بر پرتوي گاما
(کلینیکي و پاراکلینیکي پزشکي هستهاي)

1۳

دستگاههاي تشخیصي مبتني بر پرتوهاي غیریونساز
(کلینیکي و پاراکلینیکي)

12

مدیاینسکوپ

۹۹

9۹

الپاراسکوپ

۹۹

91

دستگاه اُرب اسکن

۹۹

99

دستگاه پاچيمتر

۹۹

99

دستگاه پریمتر

۹۹

۹۴

PET

۹۵

گاماپروب

۹1

MRI

۹9

NMR

۹9

انواع دستگاههاي سونوگرافي

۹۴

انواع دستگاههاي اکوکاردیوگرافي

۹۵

انواع دستگاههاي االستوگرافي

9۴

دستگاه فوندو

فوتوگرافي

۹۹

9۵

دستگاه آنژیوگراف چشمي

۹۹

96

تجهیزات مهندسي ژنتیک

9۳

سیستمهاي هیستومورفومتري

۹1

تجهیزات وابزارهاي نوین درماني (مداخالت) توانبخشي

وراحي و ساخت تجهیزات بازتواني و توانبخشي
پیشرفته
۹9

تجهیزات وابزارهاي نوین کمک توانبخشي

وسایل ،ملزومات و تجهیزات پزشکی – صفحه 64

۹1

Micro Array

۹9

NGS

۹9

Semi-Conductor DNA Sequencing

۹۹
۹1

الکترومایوگرام

۹9

Shock Wave Therapy

۹1

سامانههاي مجازي کمک توانبخشي پیشرفته

۹9

Standing wheelchair, Ecliner wheelchair, Tilt

کد دسته اصلی

تجهيزات و مواد
آزمايشگاه طبی

وسايل ،ملزومات و تجهيزات پزشکی

کد زير دسته اول

تجهيزات و ملزومات پزشکی
تجهيزات ،مواد و ملزومات
دندانپزشکی

10

کد زير دسته دوم

10

۹1

کد زير دسته سوم

10

11

۹۴

مواد ،وسایل و ملزومات مصرفي

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

۹1

انواع کاتتر پیشرفته

۹۹

۹9

بالون و کانوال

۹۹

۹9

انواع استنت

۹۹

۹۴

نخهاي تخصصي جراحي

۹۹

۹۵

انواع چسب بخیه

۹۹

۹6

انواع سوزن جراحي

۹۹

۹۳

پانسمانهاي بیولوژیکي

۹۹

۹۳

لنزهاي تماسي و داخل چشمي

۹۹

۹2

کیسههاي کولستومي

۹۹

1۹

کیسههاي یوروستومي

۹۹

11

انواع کیسه خون

۹۹

19

انواع فیلتر و صافي دیالیز

۹۹

۹1

متعلقات پیشرفته یونیت دندانپزشکي

وراحي و ساخت تجهیزات و مواد پیشرفته
دندانپزشکي

۹1

آنگل یونیت دندانپزشکي

۹9

ایرموتور یونیت دندانپزشکي

۹9

توربین یونیت دندانپزشکي

۹9

ایمسلنت دنداني

۹۹

۹9

انواع کامسوزیتها و مواد دنداني پیشرفته

۹۹

۹1

کستینگ ماشین القائي

۹۹

۹9

سیستمهاي پیشرفته  Cad camو اسکنرهاي پیشرفته درماني

۹۹

۹9

پودرهاي پیشرفته پرسلن و آلیاژها

۹۹

۹۴

مواد پیشرفته بلیچینگ

۹۹

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات و مواد پیشرفته البراتوري

۹1

میکروپیست

۹۹

۹9

سیستمهاي نیمه اتوماتیک /اتوماتیک میکروبشناسي

۹۹

۹9

اتوآناالیزرهاي هماتولوژي ،بیوشیمي

۹۹

۹۴

ایمونوواسي آناالیزر

۹۹

۹۵

الکترولیت آناالیزر

۹۹

وسایل ،ملزومات و تجهیزات پزشکی – صفحه 62

زير دسته چهارم

کد دسته اصلی

وسايل ،ملزومات و تجهيزات پزشکی

کد زير دسته اول

10

تجهيزات بيمارستانی

10

تجهيزات پيشرفته
آزمون کاليبراسيون تجهيزات پزشکی

کد زير دسته دوم

10

10

تجهيزات و مواد آزمايشگاه طبی

کد زير دسته سوم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

۹6

آناالیزر گازهاي خوني

۹۹

۹۳

سلکانتر اتوماتیک

۹۹

۹۳

کواگلومتر

۹۹

۹2

دستگاه فلیم فوتومتر

۹۹

1۹

استریپهاي گلوکومتر

۹۹

11

مواد مرجع شامل استانداردها -کالیبراتورها  -مواد کنترل

۹۹

۹1

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته استریل

۹1

۹9

وراحي و ساخت ادوات پیشرفته مدیریت پسماند

۹1

۹1

تجهیزات آزمون ویژه تجهیزات پزشکي

۹۹

۹9

تجهیزات کالیبراسیون ویژه تجهیزات پزشکي

۹1

وسایل ،ملزومات و تجهیزات پزشکی – صفحه 66

زير دسته سوم

استریالیزرهاي پالسما
دستگاههاي پیشرفته بيخطرساز پالسمایي و یا مایکروویو

شبیهساز پرتودرماني

کد دسته اصلی

کد زير دسته اول

محصوالت پيشرفته ساير حوزهها

کد زير دسته دوم
۹9

تفئیلي اکتشاف

۹9

وراحي معدن

۹۴

فرآوري

کد زير دسته سوم

10

11

معدن

۹1

نیمه تفئیلي اکتشاف

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

۹1

وراحي و ساخت ابزارها و تجهیزات بررسيهاي ژئوفیزیکي و تهیه و عرضه نقشههاي ژئوفیزیک

۹۹

۹9

وراحي و ساخت ابزارها و تجهیزات آنالیز نمونههاي بهدستآمده از ترانشهها و چاهکها

۹۹

۹1

وراحي و ساخت ابزارها و تجهیزات آنالیز مغزهها و برشها ( Coringو  ) Cuttingجهت
تشخیص امتداد و گسترش ماده معدني

۹۹

۹9

مطالعات و عملیات ژئوفیزیک

۹9

حفاري  -حفر گمانه

۹۴

وراحي و ساخت ابزارهاي عملیات چاهنگاري و رسم الگ گمانهها

۹۹

۹۵

وراحي و ساخت ابزارهاي مطالعات مینرالوگرافي و پتروگرافي

۹۹

۹6

وراحي و ساخت ابزارها و تجهیزات آنالیز و تعیین مشخصات دقیق ماده معدني (عیار مقدار باوله و )...
 Icp Massبراي عناصر خاص

۹۹

۹1

گشایش معادن زیرزمیني و روباز

۹1

تجهیزات خاص نظیر بالستر

۹1

وراحي سیستم نگهداري و پایداري
( مطالعات مکانیک سنگ و درزه نگاري )

۹9

وراحي سیستم

۹9

ماشینآالت ترابري
(شاولها -اکسکاواتورها -دامپ تراک -اسکریسرهاي موتوري)

۹9

ماشینآالت استخراج

۹1

ساخت ابزارهاي ژئوفیزیک مغناویسي

۹9

ساخت ابزارهاي ثقل سنجي

۹1

ساخت دستگاههاي حفاري

۹9

ساخت قطعات خاص نظیر سر مته و راد با ویژگي سبکي و
استحکام

۹9

وراحي و ساخت ابزارها و تجهیزات آنالیز  Icp Massبراي عناصر خاص

۹۹

۹۴

وراحي و ساخت ابزارها و تجهیزات برداشت نمونه تست تکنولوژي

۹۹

۹1

وراحي و ساخت ماشینآالت پیشرفته بستهبندي

۹۹

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها (معدن)– صفحه 60

زير دسته چهارم

کد دسته اصلی

راه سازي

محصوالت پيشرفته ساير حوزهها

کد زير دسته اول

ساختمان و مسکن

کد زير دسته دوم

10

۹9

سازه

۹9

تأسیسات و تجهیزات نوین

۹۴

تونل سازي

۹1

روسازي

۹9

زیرسازي

۹9

ایمني و بهره برداري

۹۴

روشهاي نوین نگهداري

۹۵

خودروهاي پیشرفته

کد زير دسته سوم

10

10

۹1

مصالج ساختماني

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

۹1

بتنها ،سیمانها و آرماتورهاي خاص

۹۹

۹9

نماهاي پیشرفته عایق صوت و حرارت

۹۹

۹9

مواد پیشرفته افزودني بتن

۹۹

۹۴

مواد پیشرفته افزودني گچ

۹۹

۹1

سامانههاي پیشرفته میراکننده انرژي زلزله

۹۹

۹9

سازهها و اتصاالت سازه اي پیشرفته

۹۹

۹9

سیستم گرمایشي  -سرمایشي متمرکز و غیرمتمرکز

۹1
۹9

زير دسته چهارم

چیلرهاي پربازده
اسسلیتهاي کم مصرف ،کولرهاي گازي کم مصرف

۹1

ماشینآالت پیشرفته حفاري تونل

۹۹

۹9

تجهیزات پیشرفته تثبیت

۹۹

۹9

تجهیزات پیشرفته ایمني

۹1

۹1

امولسیونهاي قیري پیشرفته

۹۹

۹9

ماشینآالت پیشرفته حمل قیر

۹۹

۹9

قیرهاي پلیمري پیشرفته

۹۹

۹۴

آسفالتهاي گوگردي پیشرفته

۹۹

۹۵

آسفالتهاي رنگي پیشرفته

۹۹

۹6

بتن فشرده غلتکي

۹۹

۹۳

رویههاي بتني جدید

۹۹

۹1

ژئوتکستایل

۹۹

۹9

ماشینآالت احداث

۹1

فینیشرهاي ویژه پخش الیه اسا

۹1

عالئم

۹1

تابلوهاي هوشمند

۹9

مواد بازتابدهنده نور

۹1

مواد پیشرفته جوان کننده آسفالت و قیر

۹9

مواد پیشرفته جایگزین نمک

۹۹

۹9

درزگیرهاي پیشرفته آسفالت قیري و بتني

۹۹

۹1

وراحي و ساخت بدنه و سیستم تعلیق خودروهاي تاکتیکي

۹۹

۹9

ادوات و تجهیزات پیشرفته صنایع خودرو

۹۹

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها (ساختمان ،مسکن و راهسازی) – صفحه 60

۹۹

تجهیزات پیشرفته حذف آالیندهها

و زیراسا

کد دسته اصلی

محصوالت پيشرفته ساير حوزهها

کد زير دسته اول

صنايع دريايی

کد زير دسته دوم

10

کد زير دسته سوم

10

10

ريلی

۹1

تجهیزات پیشرفته ریلي

۹1

۹9

قطارهاي پرسرعت

۹۹

۹1

سازههاي ساحلي و فراساحلي

۹9

شناورها

۹9

قواي محرکه و سیستم رانش

۹۴

رباتیک و هوشمندسازي دریایي

۹1

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

سامانههاي پیشرفته ایمن سازي ریلي

۹۹

جزایر مصنوعي با قابلیت سکونت انسان یا بهرهبرداري خاص براي حداقل
9۵سال

زير دسته چهارم

۹۹
۹1

موجشکن براي کاهش چشمگیر خسارتهاي وارده از امواج

۹9

فونداسیون

۹9

انواع آرمور

۹۴

موجشکن شناور روي آب و سامانه مهاربندي آن

۹۵

سازه براي کاهش رسوبگذاري حوضچه

۹9

وراحي و ساخت موجشکنها ،دایکها ،آبشکنها و سازههاي حفاظت از
ساحل براي اولین بار در دنیا

۹9

پایگاههاي شناور متحرک فراساحل بزرگ
()floating mobile offshore base

۹1

وراحي کامل و ساخت شناورهاي سطحي

۹9

وراحي و ساخت شناورهاي تندرو با سرعت باالي  ۵۵گره دریایي

۹۹

۹9

وراحي و ساخت شناورهاي زیرسطحي

۹۹

۹۴

وراحي و ساخت شناورهاي اثرسطحي

۹1

وراحي و ساخت موتورهاي دریایي

۹۹

۹9

وراحي و ساخت متعلقات انواع موتورهاي دریایي

۹1

۹9

وراحي و ساخت سامانههاي کنترلکننده آالیندگي موتورهاي دریایي

۹۹

۹۴

وراحي و ساخت انواع سیستمهاي رانش شناورهاي صنعتي ،نظامي و تجاري با
استفاده از انرژيهاي نو (بادي ،خورشیدي و هستهاي)

۹۹

۹۵

وراحي و ساخت سیستمهاي انتقال قدرت

۹1

وراحي و ساخت پروانههاي موتورهاي دریایي باقابلیت تولید در تیراژ
تولید صنعتي

۹1

گالیدرهاي دریایي

۹1

رباتهاي تحقیقاتي ،اکتشاف و استخراج

۹9

AUV

۹9

ROV

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها (ریلی و صنایع دریایی)– صفحه 69

۹۹
۹1

کشتي آتشخوار

۹9

شناور حمل گاز

۹9

شناور حمل اسید

۹1

SES

۹9

هواناو

۹9

WIG

۹۴

Sea plane

وراحي و ساخت سامانههاي رایانش و هوشمند سازي موتورهاي دریایي

کد دسته اصلی

کد زير دسته اول

محصوالت پيشرفته ساير حوزهها

صنايع دريايی

کد زير دسته دوم
۹۵

زیرساختهاي پیشرفته

۹6

مواد پیشرفته ویژه دریایي

کد زير دسته سوم

10

10

۹۴

رباتیک و هوشمندسازي دریایي

۹9

سامانههاي هوشمند بارگیري و تخلیه شناورها

۹9
۹۴
۹۵

۹۳

آزمایشگاهها و پایگاههاي دریایي

۹۳

ایمني ،محی زیست و شرای
محیطي

۹2

پایش دریایي

1۹

تجهیزات دریایي

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

زير دسته چهارم

۹۹

وراحي و ساخت سامانههاي هوشمند دورسنجي ،فرمان از راه دور و ثبت
اوالعات
وراحي و ساخت حساسههاي پایش مشخصههاي دریایي و ابزارآالت دقیق

۹۹

وراحي و ساخت سامانه پیشرفته کنترل ،هدایت و ناوبري

۹۹

۹۹

۹6

انواع شناورهاي هوشمند بدون سرنشین

۹۹

۹1

انواع ادوات بازرسيهاي فني زیر آب

۹1

تجهیزات تستهاي فني جوش زیر آب

۹9

وراحي و ساخت سامانههاي انرژيهاي دریا محور

۹1

وراحي و ساخت بنادر سبز

۹9

فناوريهاي پیشرفته مرتب با ارتباوات و تأسیسات ارتباوي دریایي

۹۹

۹1

پوششهاي ضدرادار و سونار دریایي

۹۹

۹9

وراحي و ساخت مواد دریایي با وزن پایین و استحکام باال

۹۹

۹9

پوششهاي دریایي ضدخزه و موجودات دریایي

۹1

پوششهاي دریایي بهینه کننده مصرف انرژي

۹۴

مصالج ویژه دریایي

۹1

بتونهاي آرمه زیردریایي مقاوم شده با کامسوزیتها

۹1

وراحي و ساخت شیشه و تجهیزات آکواریومها در محی وبیعي باقابلیت
تحمل فشار حداقل  ۵متر آب

۹۹

۹9

وراحي و ساخت تونل کاویتاسیون و کانال بسته آب ()CWC

۹۹

۹9

وراحي و ساخت سامانههاي آشکارسازي جریانهاي آب

۹۹

۹۴

وراحي و ساخت سامانههاي تحلیل انتقال رسوبات در آب

۹۹

۹۵

حوضچه موج ساز تکجهته نامنظم یا چندجهته

۹۹

۹6

تجهیزات پیشرفته و فناوريهاي مرتب با تست مدل و تجهیزات دریایي

۹۹

۹۳

تجهیزات پیشرفته و فناوريهاي مرتب با تستهاي مخرب و غیر مخرب

۹۹

۹1

آشکارساز فردي گاز سولفید هیدروژن ()Personal Detector

۹۹

۹9

دستگاه اندازهگیري چهارکاره گازها ()O9, CH۴, CO9, H9S

۹۹

۹9

ماسک ( H9Sماسک فرار )Escape mask

۹۹

۹1

وراحي و ساخت سامانههاي پایش اقلیم دریا

۹۹

۹1

تجهیزات کاهنده نیروي پسا

۹۹

۹9

تجهیزات غواصي

۹1

۹9

سیستمهاي تعلیق اینفلیتوري فشار باال

۹۹

۹۴

شبیهساز ( )Simulatorآموزش عملیات دریایي

۹1

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها (ریلی و صنایع دریایی)– صفحه 07

وراحي و ساخت لبا هاي غواصي باقابلیت غواصي در عمق بیش از  6۹متر
استخر شبیهساز محی واقعي دریا در بحران

کد دسته اصلی

کد زير دسته اول

محصوالت پيشرفته ساير حوزهها

کشاورزي ،دامپروري و گياهان دارويی

کد زير دسته دوم
۹9

ماشینآالت فني و
مهندسي کشاورزي

کد زير دسته سوم

10
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۹1

تولید محصوالت و
فرآوردههاي گیاهي

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

۹1

گیاهان دارویي

۹1

۹9

بذر و نهال اصالحشده مطابق استانداردهاي ملي

۹9

وراحي و تولید سامانههاي پیشرفته کنترل آفات و بیماريها

۹۹

۹1

وراحي و ساخت ماشینهاي پیشرفته قبل از کاشت کشاورزي حفاظتي

۹۹

۹1

۹9
۹9
۹۴
۹۵
۹6
۹۳
۹۳
۹1
۹9

خاک و آب و کودهاي
کشاورزي

۹۴

تولید مواد و تجهیزات
پیشرفته دام ،ویور و
آبزیان

وراحي و ساخت ماشینهاي پیشرفته کاشت محصوالت کشاورزي در راستاي
تحقق اهداف کشاورزي حفاظتي
وراحي و ساخت ماشینهاي پیشرفته داشت محصوالت کشاورزي در راستاي
تحقق اهداف کشاورزي حفاظتي
وراحي و ساخت ماشینهاي پیشرفته برداشت محصوالت کشاورزي باقابلیت
کاهش قابلتوجه ضایعات و افت کیفي محصوالت در حین عملیات
وراحي و ساخت ماشینهاي پیشرفته پس از برداشت محصوالت کشاورزي
باقابلیت کاهش قابلتوجه ضایعات و افت کیفي محصوالت در حین عملیات
وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته فراوري گیاهان دارویي باقابلیت کاهش
قابلتوجه ضایعات و افت کیفي و افزایش راندمان
وراحي و ساخت سازهها و سامانههاي محی هاي کنترلشده محصوالت
کشاورزي باقابلیت افزایش بهرهوري تولید و کاهش مصرف انرژي
وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته آزمون و ارزیابي ماشینهاي کشاورزي
وراحي و ساخت سامانههاي پیشرفته آب و آبیاري

۹9

۹1

ژنتیک و اصالح نژاد

۹9

تولید بذر مادري

۹9
۹۴

تولید بذر استاندارد با عملکرد باالتر نسبت به نمونههاي رایج

۹۵

تولید بذر استاندارد با کیفیت باالتر نسبت به نمونههاي رایج

۹۹
۹۹
۹۹
۹۹
۹۹
۹۹
۹۹
۹1

۹1
۹9
۹1

۹9

وراحي و ساخت سامانههاي اتوماسیون هوشمند برنامهریزي یکسارچه آبیاري (تحتفشار،
کمفشار ،سطحي) از خروجي منبع تا مصرف با لحان کردن پارامترهاي مؤثر داراي
حداقل شرای اقلیمي ،کیفیت آب ،الگوي کشت در مزارع
وراحي و ساخت سامانههاي هوشمند پایش برخ مصارف آبیاري
تولید فراوردههاي زیستي با استفاده از ریز سازوارههاي ( )Micro Organismخاکزي
مفید بهبوددهنده رشد گیاهان و حاصلخیزي خاک
تولید مواد نگهدارنده رووبت و سازگار با محی زیست باقابلیت جذب حداقل  1۹۹برابر
وزن ماده جاذب
الین ویور و ماکیان

۹9

وراحي و تولید ملکه زنبور

۹9

وراحي و ایجاد کلون آبزیان ()Clone

۹1
تجهیزات و فناوريهاي کمک تولیدمثلي

گیاهان دارویي با راندمان باالي ماده مؤثره نسبت به نمونههاي رایج در مقیا
تولید صنعتي و نه آزمایشگاهي
تولید بذر متحمل شوري و خشکي
تولید بذر گیاهان با ماده مؤثره باالتر نسبت به نمونههاي رایج

۹9
مواد حفاظت و بهساز خاک

زير دسته چهارم

۹9
۹9

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها (کشاورزی ،دامپروری و گیاهان دارویی) – صفحه 00

وراحي و تولید محی ها و تجهیزات نگهداري گامت (اسسرم یا تخمک) براي نگهداري
ووالنيمدت (بانکهاي گامت)
وراحي و تولید محی ها و تجهیزات نگهداري سلولهاي بنیادي براي نگهداري
ووالنيمدت (بانکهاي سلولهاي بنیادي)
وراحي و تولید محی ها و تجهیزات تولید برون تني و نگهداري رویان

کد دسته اصلی

محصوالت پيشرفته ساير حوزهها

کشاورزي ،دامپروري و گياهان دارويی

کد زير دسته اول

کد زير دسته دوم

کد زير دسته سوم

کد زير دسته چهارم

10

16

۹۴

تولید مواد و تجهیزات
پیشرفته دام ،ویور و
آبزیان

۹9

تغذیه دام ،ویور و آبزیان

۹1

تولید افزودنيهاي خوراکي دام ،ویور و آبزیان

۹9
۹1
۹9
۹۴

بهداشت و بیماريهاي
دام ،ویور و آبزیان

۹۵

تجهیزات پیشرفته تولید
و پرورش دام ،ویور و
آبزیان

۹9

تولید مکملهاي غذایي جدید
(مانند مواد معدني ،شالتکننده ( ،)chelatorپودر چربي ،اسیدهاي
آمینه ،ویتامینها)
تولید مواد محرک ایمني ()Immuno stimulator
تولید ژلهاي ترمیمکننده سم دام محتوي اجزاي محرک
تشکیل بافت
تولید مواد مبارزه با حشرات بهخصوص الرو آنها با تأثیر فراوان
و ووالنيمدت و سازگار با سالمت انسان ،دام و محصوالت دامي

کد زير دسته پنجم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

زير دسته چهارم

زير دسته پنجم

۹1

آنتياکسیدانهاي جدید دامي

۹9

رنگدانههاي جدید دامي

۹9

فیلرهاي جدید دامي

۹۴

پليساکاریدهاي جدید دامي

۹۵

پروبیوتیکهاي جدید دامي

۹6

پريبیوتیکهاي جدید دامي

۹۳

آنزیمهاي جدید دامي

۹۳

جاذبهاي سموم جدید دامي

۹2

اشتهاآورهاي جدید دامي

۹۹
۹۹
۹۹
۹۹

۹۴

تولید مرغ و تخممرغ
)SPF (SPECIFIC PATHOGEN FREE

۹۹

۹۵

تولید آبزیان SPF

۹۹

۹6

تولید آبزیان SPR

۹۹

۹1

فلوسیتومتر

۹۹

۹9

الینر شیردوشي بز

۹۹

۹9

وراحي و ساخت راکتور اکسیژن ساز با راندمان تولید  1۹مترمکعب بر
ساعت اکسیژن براي پرورش آبزیان

۹۹
۹1

۹۴

وراحي و ساخت تجهیزات و ماشینآالت پیشرفته مؤثر در افزایش
قابلتوجه عملکرد تولیدي

۹9
۹9

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها (کشاورزی ،دامپروری و گیاهان دارویی) – صفحه 02

وراحي و ساخت تجهیزات پرورش فوق متراکم آبزیان در
سیستمهاي مداربسته
وراحي و ساخت تجهیزات پرورش آبزیان به روش پرورش در
قفس ()cage culture
وراحي و تولید قفسهاي پرورش آبزیان (به روش پرورش در
قفس) مناسب با شرای بومي و منطقهاي ،مقاومت در مقابل
امواج و جریانات آبي ،شوري آب ،رشد جلبکها ،بارناکلها

کد دسته اصلی

کد زير دسته اول

محصوالت پيشرفته ساير حوزهها

هوا و اقليم ،آب ،خاک و فرسايش

کد زير دسته دوم

کد زير دسته سوم

کد زير دسته چهارم

10

10

۹1

سامانه مرتب با جو

۹1

سامانههاي پیشبیني و
شبیهسازي

کد زير دسته پنجم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

زير دسته چهارم

۹1

سامانههاي پیشبیني و شبیهسازي پخش آالیندههاي هوا

۹۹

۹9

سامانههاي پیشبیني شرای جوي

۹۹

۹9

سیستمهاي سختافزاري
و نرمافزاري کاهش
آلودگي هوا

۹1

وراحي و ساخت سیستمهاي پیشرفته جذب و انبارش کربن

۹۹

۹9

سامانههاي کاهش یا
انتقال ریزگردها

۹۹

۹۴

سامانههاي اندازهگیري
پارامترهاي جوي در جو
باال

۹۵

سامانههاي مرتب با
رووبت و شبنم هوا

۹6

سامانههاي مرتب با
بارش

۹1

رادیوگمانهها )(Radio Sounds

۹۹

۹1

سامانههاي پیشرفته تولید آب از رووبت

۹۹

۹9

سامانههاي پیشرفته تولید آب از شبنم

۹۹

۹1

سامانههاي پیشرفته جذب ،کنترل و ایمني بارش

۹۹

۹9

سامانههاي مدیریت ابر

۹1

۹1

تجهیزات و مواد کنترل تبخیر آبهاي سطحي

۹1

۹9

سامانههاي انتقال و توزیع آب

۹1

۹9
۹1

فناوريهاي مدیریت
آبهاي سطحي

وراحي و پیادهسازي سامانهي یکسارچه هوشمند پایش و ارزیابي
پارامترهاي کمي و کیفي منابع آبهاي سطحي مبتني بر فناوري
اوالعات و ارتباوات در سطج حوزههاي آبریز

۹۴

سامانههاي پیشرفته پایش منابع آب سطحي (رودخانهها،
زهکشها و )...

۹۵

فناوريهاي مهندسي رودخانه

۹9

۹1

۹9
۹9

۹9

فناوريهاي مدیریت
آبهاي زیرزمیني

۹1

۹9

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها (هوا و اقلیم ،آب ،خاک و فرسایش) – صفحه 00

سامانههاي هوشمند نشتیابي

وراحي سامانههاي تصمیمیار ( )DSSمنابع آب سطحي در
سطج حوضههاي کشور
وراحي و پیادهسازي سامانههاي یکسارچه هشدار سیل بر
اسا مدلهاي ترکیبي هواشناسي و هیدرولوژیکي و هیدرولیکي و
برنامه اقدام فوري( )EAPو سامانههاي الکترونیکي اوالعرساني
تولید نرمافزارهاي تحلیل یکبعدي – دوبعدي هیدرولیکي
جریان بر اسا مدلهاي بومي
تولید نرمافزارهاي تحلیل هیدرولیکي شکست سد (یکبعدي
و دوبعدي) بر اسا مدلهاي بومي

۹1

وراحي و پیادهسازي سامانهي یکسارچه هوشمند پایش و ارزیابي
پارامترهاي کمي و کیفي منابع آبهاي زیرزمیني
مبتني بر فناوري اوالعات و ارتباوات در سطج حوزههاي آبریز

۹9

وراحي و پیادهسازي سامانههاي تصمیمیار  DSSمنابع آب
زیرزمیني در سطج دشتهاي (محدودههاي مطالعاتي) کشور

سامانههاي پایش منابع آبهاي زیرزمیني( چاهها ،چشمهها و قنوات)

وراحي و ساخت تجهیزات کشف شبکههاي قنات متروک و تونلهاي
زیرزمیني در عمق بیش از  ۵۹متر با ضریب دقت بیش از  2۹درصد

وراحي و ساخت سامانههاي بارورسازي ابرها با افزایش بارش
به میزان حداقل  1۹درصد
تجهیزات کاهش تبخیر آب در مخازن سدها با حفظ
ویژگيهاي کیفي آب در بلندمدت

۹۹

۹1
مدیریت منابع آب

زير دسته پنجم

۹۹

کد دسته اصلی

کد زير دسته اول

محصوالت پيشرفته ساير حوزهها

هوا و اقليم ،آب ،خاک و فرسايش

کد زير دسته دوم
۹۵

کد زير دسته سوم

۹۴

سامانههاي مرتب با
آبشور دریا

۹9

۹1

سامانههاي شیرینسازي و
نمکزدایي

۹1

سامانههاي تصفیه زیستي

سامانههاي بازیابي
آب و تصفیه
فاضالب

کد زير دسته چهارم

10

10

۹9

فناوريهاي
بهرهبرداري و مصرف
بهینه آب

۹1

سامانههاي یکسارچه هوشمند یا
نیمههوشمند مدیریت برداشت آب
سامانههاي هوشمند یا نیمههوشمند
مدیریت مصرف آب
(صنعتي ،کشاورزي ،خانگي و)...

۹۹
۹۹
۹1

وراحي و ساخت تجهیزات نمکزدایي حرارتي با میزان
مصرف برق کمتر از 9 Kwhبه ازاي هر مترمکعب آب شیرین

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته نمکزدایي غشایي

۹۹

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته نمکزدایي با غشاهاي
کمفشار

۹۹

۹۴

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته سیستمهاي پیشتصفیه

۹۹

۹۵

وراحي و ساخت تجهیزات هستهاي آبشیرینکن

۹۹

۹6

وراحي و ساخت تجهیزات تولید آب مغناویسي با کاهش
سطج هدایت الکتریکي( )ECآن از  1۹۹۹۹به  ۳۹۹۹و کمتر

۹۹

۹۳

فناوريهاي تقطیر غشایي

۹1

سامانههاي صنعتي استحصال آب شرب از پساب یا فاضالب

۹9

سامانههاي نوین استحصال انرژي از پساب (شامل آب و برق)

۹9

تصفیه زیستي بهوسیله لجن فعال

۹1

تجهیزات مربوط به بازیافت گرماي تلفشده

۹9
۹9

کد زير دسته پنجم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

زير دسته چهارم

زير دسته پنجم

تجهیزات و مواد پیشرفته بهرهبرداري از لجن

سامانههاي تصفیه فیزیکي و
شیمیایي

۹9

تجهیزات پیشرفته تصفیه لجن و دفع آن

۹۹

۹1

وراحي و ساخت سامانه پیشرفته جذب آب گیاهي دیوتیون

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته نمکزدایي با غشاء
MemStill

۹۹
۹1
۹9
۹1
۹1

وراحي و ساخت پمپهاي پیشرفته گرمایي

۹9

وراحي و ساخت مبدلهاي پیشرفته حرارتي

۹1

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته تبدیل لجن به مواد نفتي

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته تبدیل لجن به مواد سوختي
جامد

۹9

تولید بیو پالستیک از پساب

۹1

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته پیشتصفیه لجن

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته هئم بيهوازي دومرحلهاي

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته اوزوناسیون

۹۴
۹۵

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها (هوا و اقلیم ،آب ،خاک و فرسایش) – صفحه 04

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته سیستم
بیو راکتورهاي غشایي بيهوازي
وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته سیستم سلولهاي سوختي
میکروبي
سامانههاي هوادهي عمیق با هوادهي حداقل  ۵مترمکعب در
ساعت و حبابهاي تولیدشده در اندازهي حداکثر  9میليمتر

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته آبگیري از لجن به روش
الکترواسمز
وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته اکسیداسیون لجن در شرای
جریان فوق بحراني

کد دسته اصلی

کد زير دسته اول

محصوالت پيشرفته ساير حوزهها

هوا و اقليم ،آب ،خاک و فرسايش

کد زير دسته دوم

کد زير دسته سوم

۹6

سامانههاي مرتب با
بیابانزدایي

۹1

۹۳

فیزیک و حفاظت
خاک

کد زير دسته چهارم
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۹۵

سامانههاي بازیابي
آب و تصفیه
فاضالب

۹9

سامانههاي تصفیه فیزیکي و
شیمیایي

۹۴

تجهیزات پیشرفته بازیافت (خارج ساخت) مواد مغذي

۹۵

۹1
۹9
۹9
۹۴

۹۳

تجهیزات و
حسگرهاي پیشرفته
اندازهگیري
پارامترهاي خاک

۹2

تولید نرمافزارهاي
کاربردي مدلها

وراحي ،تولید و پیادهسازي
سامانههاي پیشرفته بیابانزدایي
تولید انواع ترکیبات زیستي و غیر
زیستي خاکپوشها جهت تثبیت و
پایداري خاک
وراحي ،تولید و پیادهسازي
سامانههاي پیشرفته کاهش آلودگي
خاک
وراحي ،تولید و پیادهسازي تجهیزات
پیشرفته مدیریت پسماند
وراحي ،تولید و پیادهسازي
سامانههاي پیشرفته فرسایشزدایي

۹1

حسگرها و تجهیزات اندازهگیري
پارامترهاي فیزیکي و شیمیایي خاک

۹1

تولید نرمافزارهاي کاربردي آب

۹1

۹۴

وراحي و ساخت تجهیزات هئم ترکیبي

۹1

وراحي و ساخت سیستم پیشرفته فیلتراسیون شیمیایي پیشرفته

تولید انواع مالچهاي سازگار با محی زیست با ماندگاري
حداقل ۵سال

۹۹

۹۹
۹1

تانسیومتر

۹۹

۹9

صفحات فشاري ()pressure plate

۹۹

۹9

۹۴
۹1

۹9

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته بازیافت مستقیم فسفر از
پساب

۹۹

۹9

تولید نرمافزارهاي کاربردي زمین و
سرزمین

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته بازیافت فسفر از لجن پساب

۹۹

۹1

۹9

۹1

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته تصفیه جریان جانبي

۹۹

۹9

تولید نرمافزارهاي کاربردي خاک

تجهیزات و مواد تصفیه اولیه پیشرفته باانرژي کارآمد
(راندمان باال)

کد زير دسته پنجم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

زير دسته چهارم

زير دسته پنجم

۹9
۹1

تجهیزات اندازهگیري میزان شوري خاک
()Salinity Bridge
تولید نرمافزارهاي تحلیل اثرات ناشي از تغییر کاربري زمین
بر نفوذپذیري و اثرات کیفي آبخوانها و میزان رواناب
تولیدي بر اسا مدلهاي بومي
تولید نرمافزار مدیریت ریسک در حوزههاي آبي بهمنظور
کاهش آسیبپذیري آبخوانهاي کشور بر اسا مدلهاي
بومي
تولید نرمافزارهاي تحلیل مدلهاي رفتاري دریاچههاي کشور
تولید نرمافزار تحلیل و پیشبیني ارتباط آبهاي سطحي و
زیرزمیني بر اسا مدلهاي بومي
تولید نرمافزارهاي برآورد فرسایش خاک کشور بر اسا
مدلهاي بومي
تولید نرمافزارهاي برآورد رسوب کشور بر اسا مدلهاي
بومي
تولید نرمافزار آمایش سرزمین کشور بر اسا

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها (هوا و اقلیم ،آب ،خاک و فرسایش) – صفحه 02

مدلهاي بومي

۹۹
۹۹
۹۹
۹۹
۹۹
۹۹
۹۹
۹۹

کد دسته اصلی

کد زير دسته اول

محصوالت پيشرفته ساير حوزهها

صنايع غذايی

کد زير دسته دوم
۹9

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات
نوین کنترل و بستهبندي مواد
غذایي باقابلیت حفظ کیفیت
محصوالت غذایي

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات فشار هیدرواستاتیک باقابلیت اعمال فشار  ۳۹۹الي
 1۹۹۹مگا پاسکال براي استریلیزه کردن

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات پالسهاي نوري باقابلیت حداقل یک پالس نوري با
چگالي انرژي  1تا  ۵۹ژول بر متر

زير دسته سوم

۹1

وراحي و ساخت تجهیزات استریلیزاسیون و پاستوریزاسیون

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات میدان الکتریکي با پالس قوي باقابلیت اعمال حداقل دامنه
ولتاژ  ۴۹کیلوولت به باال

۹۹

۹9

وراحي و ساخت منابع پرتودهي و تشعشع باقابلیت اعمال  ۵الي ۵۹کیلوگري اشعه گاما

۹۹

۹۴

وراحي و ساخت تجهیزات مبتني بر امواج ماکروویو باقابلیت اعمال فرکانس بین  21۵تا
 9۴۵۹مگاهرتز

۹۹

۹۵

وراحي و ساخت تجهیزات استخراج مواد در شرای فوق بحراني ساخت سل باقابلیت
تحمل فشار حداقل  1۵۹۹اتمسفر

۹۹

۹6

وراحي و ساخت تجهیزات خأل باال باقابلیت اعمال خأل  ۹,۹۹1تور و کمتر

۹۹

۹۳

وراحي و ساخت تجهیزات پالسما شرای خأل  ۹,۹۹1تور باقابلیت تولید امواج
ماکروویو با فرکانس امواج 9۴۵۹مگاهرتز و قويتر از آن

۹۹

۹۳

وراحي و ساخت تجهیزات
نوین فرآوري مواد غذایي
باقابلیت حفظ کیفیت
محصوالت غذایي

۹1

وراحي و ساخت تجهیزات فشار هیدرواستاتیک باقابلیت اعمال فشار ۴۹۹الي
 6۹۹مگا پاسکال براي پاستوریزهکردن

کد زير دسته سوم

10
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۹1

وراحي و ساخت تجهیزات
نوین نگهداري مواد غذایي
باقابلیت حفظ کیفیت
محصوالت غذایي
(فناوريهاي حرارتي
غیرمستقیم)

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته چهارم

۹1

وراحي و ساخت تجهیزات فشار و خأل پيدرپي ( )DICبا اعمال خأل  ۹,۹۹1تور یا کمتر
و اعمال فشار حداقل  1۹۹مگا پاسکال

وراحي و ساخت فر پخت محصوالت نانوایي با حرارت غیرمستقیم

۹۹

۹1

۹9

ایجاد دانش فني فرایند تولید صنعتي انواع مواد اولیه موردنیاز براي تولید در صنایع
غذایي()Licensory

۹۹

۹1

وراحي و ساخت تجهیزات پیشرفته کنترل فیزیکي و شیمیایي و میکروبي مواد غذایي با
توانایي تشخیص در حدود  ppmو ppb

۹۹

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها (صنایع غذایی) – صفحه 06

تولید روغن فر ترمو اویلي ( )Termo Oilباقابلیت تحمل حرارت بین
 ۴۹۹الي  6۹۹درجه سلسیو

کد دسته اصلی

کد زير دسته اول

محصوالت پيشرفته ساير حوزهها

صنايع غذايی

کد زير دسته دوم

کد زير دسته سوم

10

10

۹۴

افزودنيهاي غذایي و
رژیمي مطابق با استاندارد
CE

۹1

فرموالسیون و تولید افزودنيهاي جدید وبیعي و سنتزي

۹9

۹۵

وراحي و ساخت
تجهیزات و مواد نوین
بستهبندي مطابق با
آخرین استاندارد CE

۹6

ریزمادهها در صنایع
غذایي و تجهیزات مرتب
با آن

فرموالسیون و تولید مکملها و مواد قابل استفاده در فرآوردههاي رژیمي

۹9

فرموالسیون و تولید فرآوردههاي افزودني فراسودمند یا عملگر

۹۴

غذاي کودک

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

زير دسته چهارم

۹1

آنتياکسیدانهاي جدید

۹9

نگهدارندههاي وبیعي جدید

۹9

امولسیفایرها و بهبود دهندههاي جدید

۹۴

رنگهاي خوراکي جدید

۹۵

صمغهاي جدید استحصالشده از میکروبها

۹6

آنزیمهاي جدید

۹۳

تثبیتکنندههاي جدید

۹۳

شالتکنندههاي جدید)(Chelating Agent

۹2

اسانسها و وعمدهندههاي جدید

۹1

چربيهاي جایگزین و کمکالري

۹9

شیرینکنندههاي کمکالري یا بدون کالري
تولید فیبرهاي استحصال و تخلیصشده از مواد وبیعي
(فیبرهاي خالص و رنگزدایي شده مانند فایبرکس و فیبر گندم)

۹9
۹۴

تولید اسیدهاي آمینه ،پستیدها و هورمونها

۹۵

فرآوردههاي رژیمي براي بیماريهاي خاص

۹1

اینولین

۹9

تولید صنعتي سویههاي باکتریایي فعال با راندمان باال

۹1

شیر خشک

۹9

غذاي کمکي نوزادان

۹1

وراحي و ساخت تجهیزات مربوط به تولید لفافهاي ( )filmهوشمند

۹۹

۹9

فرموالسیون و تولید لفافهاي پلیمري هوشمند

۹۹

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات ویژهي بستهبندي به روش اسستیک ()Aseptic

۹۹

۹۴

تولید لفافهاي ۴الیه به باال مورد استفاده در بستهبندي اسستیک ()Aseptic

۹۹

۹۵

تولید بستهبنديهاي هوشمند (بهغیراز بستهبنديهاي صرفاً فعال)

۹1

نانو حسگرهاي غیر شیمیایي

۹۹

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات مربوط به کسسولهکردن مواد حسا به دما و  pHبا
توانایي تولید اندازه کسسولي به مقیا کمتر از  1۹۹نانومتر

۹۹

۹9

فرموالسیون و تولید مواد غذایي ریز پوشاني شده

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها (صنایع غذایی) – صفحه 00

۹۹

۹1

میکروکسسولها

۹9

نانوکسسولها

کد دسته اصلی

محصوالت پيشرفته ساير حوزهها

صنايع نرم و هويتساز و فرهنگی

کد زير دسته اول

کد زير دسته دوم

کد زير دسته سوم
۹9

تجهیزات فیلمبرداري و
عکاسي

کد زير دسته چهارم
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۹1

فیلمسازي و
رسانههاي دیداري و
شنیداري

۹1

وراحي و تولید
نرمافزارهاي ویژه تولید
محصوالت دیداري و
شنیداري

۹1
۹9
۹9

نرمافزارهاي استودیوهاي مجازي سینمایي

۹1

وراحي و ساخت تجهیزات ثبت و ضب تصویر

۹9

۹۴

وراحي و تولید
استودیوهاي مجازي

۹۵

تجهیزات نورپردازي
حرفهاي

۹6

تجهیزات وراحي صحنه

۹۹
۹۹
۹۹
۹1

دوربینهاي فیلمبرداري

۹9

دوربینهاي عکاسي

۹9

رکوردرهاي تصویري

۹۴

انواع افزونههاي ( )Accessoriesپیچیده دوربینهاي حرفهاي فیلمبرداري و
عکاسي

۹9

وراحي و ساخت انواع لنزها

۹۹

۹9

وراحي و ساخت انواع فیلترهاي نور و رنگ مطابق
استانداردهاي بینالمللي

۹۹

۹۴

وراحي و ساخت مواد نگاتیو و نوار ویدئو

۹۹

۹1

وراحي و ساخت رکوردرهاي حرفهاي

۹1

رکوردر صدا با نرخ نمونهبرداري ( 129 KHz، )Sample Rateپاسخ فرکانسي
( )Frequency Responseبین  9۹ Hzتا  ،9۹ KHzحداقل تعداد  ۴کانال
و داشتن قابلیتهاي امنیتي و حفاظت اوالعات

۹1

میکسر صدا با پاسخ فرکانسي ( )Frequency Responseبین 9۹ Hzتا
 ،9۹ KHzکیفیت خروجي  ۳۹%یا باالتر ،نویز پایین (ماکزیمم  )۹,۹۵%و
قابلیتهاي جانبي مانند امکان تغییر محدوده فرکانس سیگنالهاي ورودي

۹9

وراحي و ساخت آمسليفایر

۹1

آمسليفایر با صدا با توان باالي  9۵۹۹وات ،پاسخ فرکانسي بین
 9۹ Hzتا  9۹ KHzو نرخ سیگنال به نویز  -1۹۹ dbآمسليفایر
سایر دستگاههاي آکوستیک (مانند آمسليفایر کیبورد ،گیتار و )...

۹۴

وراحي و ساخت انواع فیلترهاي صدا مطابق استانداردهاي
بینالمللي

۹۹

۹1

وراحي و تولید سیستمهاي) virtual Reality (VRو
)Augmented Reality (AR

۹۹

۹1

وراحي و ساخت نورسنجهاي حرفهاي

۹۹

۹9

وراحي و ساخت پانتوگرافهاي حرفهاي

۹۹

۹9

وراحي و ساخت پروژکتورهاي بيسایه حرفهاي

۹۹

۹۴

وراحي و ساخت فیلترهاي نورپردازي حرفهاي

۹۹

۹1

وراحي و ساخت تجهیزات بازسازي حرفهاي شرای جوي
و وبیعي

۹9
تجهیزات صدابرداري

نرمافزارهاي هوشمند تولید فیلمنامه با استفاده از
الگوریتمهاي روانشناختي و یا جامعهشناختي
برنامهنویسي ،تولید و ساخت نرمافزارهاي
ترکیبکننده محصوالت دیداري و شنیداري

کد زير دسته پنجم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

زير دسته چهارم

زير دسته پنجم

وراحي و ساخت میکسرهاي حرفهاي

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها (صنایع نرم و هویت ساز و فرهنگی)– صفحه 00

۹1

وراحي و ساخت تجهیزات ووفانساز حرفهاي

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات مهساز حرفهاي

۹9

وراحي و ساخت تجهیزات بارانساز حرفهاي

کد دسته اصلی

کد زير دسته اول

محصوالت پيشرفته ساير حوزهها

صنايع نرم و هويتساز و فرهنگی

کد زير دسته دوم
۹9

صنعت انیمیشن

۹9

صنعت بازيهاي ویدیوئي
)(Video Games

کد زير دسته سوم
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۹1

فیلمسازي و رسانههاي
دیداري و شنیداري

۹۳

تجهیزات جلوههاي بصري

۹۳

تجهیزات البراتوار دیجیتال ()DI

۹1

محصوالت انیمیشني

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

زير دسته چهارم

۹1

وراحي و ساخت Motion Capture

۹9

وراحي یا ساختobject scanner

۹9

وراحي یا ساخت laser scanner

۹۴

وراحي یا ساخت photo scanner

۹۵

وراحي یا ساخت سیستمهاي حرفهاي سختافزاري و نرمافزاري Rendering

۹1

وراحي و ساخت سختافزارها و نرمافزارهاي تبدیل فیلمهاي دوبعدي به سهبعدي

۹1

انیمیشن سهبعدي با تکنیکها و روشهاي پیچیده

۹9

انیمیشن دوبعدي با تکنیکها و روشهاي پیچیده داراي ویژگيهاي عمق دهي

۹9

انیمیشن  VFXبا تکنیکها و روشهاي پیچیده

۹۴

انیمیشن  VRبا تکنیکها و روشهاي پیچیده

۹1

نرم افزارهاي اختصاصي پیشرفته توسعه انیمیشن
نرمافزارهاي پیشرفته مدیریت تولید انیمیشن
بانکهاي اوالعاتي پیشرفته آنالین ارائه کاراکتر ،المان و اصوات انیمیشن با قابلیت جستجوي پیشرفته

۹9

محصوالت پشتیباني پیشتولید و بهینهسازي محصوالت
انیمیشني

۹9

۹9

محصوالت پشتیباني تولید و بهینهسازي محصوالت انیمیشني

۹1

۹۴

وراحي و ساخت سینماي واقعیت افزوده ()VR

۹۹

۹1

محصوالت بازيهاي ویدیوئي )(Video Games

۹9

پشتیباني و بهینهسازي ساخت و تولید بازيهاي ویدیوئي

۹9

پلتفرمهاي زیرساخت بازي ویدیوئي

۹۴

محصوالت پیشرفته پشتیباني فني صنعت بازيهاي ویدیوئي

۹1

بازيهاي ویدیوئي جدي ()Serious Games

۹9

بازيهاي ویدیوئي واقعیت مجازي ()VR
بازيهاي ویدیوئي بر اسا

۹9

فناوري واقعیت افزوده ( )ARاجتماعي

۹۴

بازيهاي ویدیوئي آنالین پرجمعیت انبوه ()MMO Games

۹۵

بازيهاي نوآورانه و پیشرفته ویدئویي ()Entertainment Games

۹1

نرمافزارهاي پیشرفته وراحي بازيهاي ویدئویي ()Design Tools

۹9

نرمافزارهاي پیشرفته توسعه فني بازي (موتورها ،پالگینهاي پیشرفته و )...

۹9

نرمافزارهاي پیشرفته وراحي گرافیکي بازيهاي رایانهاي ()Art Tools

۹1

سیستمهاي ابري بازيهاي ویدیوئي ()Cloud - Streaming Gaming

۹1
۹9

نرمافزارهاي پیشرفته مدیریت تولید و تعامل تیمي ()Collaboration Tools & Management
داراي استفاده ویژه در فرایند تولید بازي ویدیوئي
نرمافزارهاي پیشرفته خدمات افزونه تولید بازي
( Analytics ،User Acquisition ،Advertisement ،Providation Payment ،BaaSو …)

۹9

نرمافزارهاي بوميسازي و کنترل کیفیت بازي ویدیوئي ()Localization & QA

۹۴

نرمافزارهاي پیشرفته توزیع دیجیتال بازي ( )Digital Distributionبا ویژگيهاي خاص

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها (صنایع نرم و هویت ساز و فرهنگی)– صفحه 09

کد دسته اصلی

محصوالت پيشرفته ساير حوزهها

صنايع نرم و هويتساز و فرهنگی

کد زير دسته اول

کد زير دسته دوم

کد زير دسته سوم

10

19

۹۴

تکنولوژيها ،وسایل و
تجهیزات پیشرفته
ارتقاء توانمنديهاي
مهارتي و علمي

۹1

مکانیسمهاي مکانیکي

۹9

مکانیسمهاي تلفیقي الکترونیکي  -مکانیکي
(الکترومکانیکي(

۹9

مواد و مکانیسمهاي تلفیقي شیمیایي -مکانیکي

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

زير دسته چهارم

۹1

وراحي و ساخت ابزارهاي پیشرفته بازي و آموزش با سیستم رهاشونده ()Release

۹9

وراحي و ساخت ابزارهاي پیشرفته بازي و آموزش با سیستم معلق زدن

۹9

وراحي و ساخت ابزارهاي پیشرفته بازي و آموزش پرتابشونده داراي قابلیت پرتاب تا ارتفاع حداقل صد متر و
امکان بازیابي

۹۴

وراحي و ساخت ابزارهاي پیشرفته بازي و آموزش تغییر فرم دهنده  Transformerیا با مکانیسمهاي
عملکردي پیچیده باالي سه درجه آزادي

۹1

وراحي و ساخت ابزارهاي پیشرفته بازي و آموزش با عملکرد و مکانیسم حرکتي واقعي
(ماشینهاي  ، Off Road, On Roadابزارهاي با عملکرد پیشرفته نشانهروي ،پرتابي )...

۹9

وراحي و ساخت ابزارهاي پیشرفته بازي و آموزش رادیو کنترلي ،داراي وراحي برد الکترونیک
با قابلیت اومینان باال و زمان ،عکسالعمل کمتر از  ۵۹۹میليثانیه

۹9

وراحي و ساخت سیستمهاي پیشرفته شبیهساز جهت آموزش و ارتقاء مهارتهاي دفاعي از جمله سیستمهاي
لیزري

۹1

سوخت جامد مورداستفاده در موشکهاي پرتابشونده یا سایر ابزارهاي پیشرفته بازي و آموزش مدل(مانند
هواپیما و )...

۹9

وراحي و تولید مواد موشکهاي پرتابي نورافشاني با قابلیت انفجارهاي چندمرحلهاي و نورافشاني چندرنگي

۹9

تولید مواد پیشرفته تغییر شکلدهنده از جمله مواد تغییر حجم پذیر و ...

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها (صنایع نرم و هویت ساز و فرهنگی)– صفحه 07

کد دسته اصلی

محصوالت پيشرفته ساير حوزهها

صنايع نرم و هويتساز و فرهنگی

کد زير دسته اول

کد زير دسته دوم

کد زير دسته سوم

10

19

۹۵

فناوريهاي وراحي و
ساخت جواهرات و
زیور آالت

کد زير دسته چهارم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

۹1

نرم افزارهاي وراحي جواهرات و زیورآالت

۹1

۹9

تجهیزات ساخت و پرداخت جواهرات و زیورآالت

۹9

زير دسته چهارم

نرم افزارهاي ویژه وراحي سه بعدي زیورآالت و وراحي نقشه کات و تراش سنگهاي قیمتي با اولویت داراي
ویژگيهاي ارتباط با تجهیزات ساخت و برش

۹1

تجهیزات پیشرفته جوش لیزري با ظرافت و دقت باال و میکروجوش با کنترل و تمرکز باالي حرارت مورد کاربرد
در صنعت جواهرسازي و زیورآالت

۹9

تجهیزات پیشرفته ساخت و بافت بسیار ظریف و نازک زیورآالت و ریخته گیري پر حجم سازي زیور آالت
(مشبک و توخالي سازي)

۹9

تجهیزات پیشرفته ساخت سنگهاي مصنوعي به روشهاي Man-made, Hydrothermal, Flux , CVD

۹۴

تجهیزات پیشرفته دقیق حکاکي بر روي جواهرات و زیورآالت با توانایي ایجاد ورحهاي پیچیده (لیزري -
مکانیکي)

۹۵

تجهیزات پیشرفته و دقیق مخراج کاري (گوهر نشاني) بر روي جواهرات و زیورآالت (تجهیزات اتوماتیک با
توانایي مخراج کاري سنگهاي زیر  ۵سوت و عمدتا  9الي  9سوت)

۹6

تجهیزات پیشرفته  Surface Coatingسنگهاي قیمتي

۹۳

تجهیزات پیشرفته برش و دریل سنگهاي قیمتي با دقت بسیار باال (لیزري ،اولتراسونیک ،مکانیکي دقیق)

۹1

محصوالت فلزي گرانبهاي رنگي با ویژگي حفظ خلوص عیار

مواد پیشرفته ساخت سنگهاي مصنوعي و فلزات گران
بهاي رنگي
۹9

محصوالت پیشرفته سایر حوزهها (صنایع نرم و هویت ساز و فرهنگی)– صفحه 00

مواد پیشرفته ساخت سنگهاي مصنوعي قیمتي (مشروط به داشتن فرموالسیون)

کد دسته اصلی

کد زير دسته اول

خدمات تجاريسازي

خدمات تجاريسازي

کد زير دسته دوم

19

11

۹1

خدمات ارزیابي

۹9

خدمات مالکیت فکري

۹9

خدمات فنبازار و تبادل فناوري

۹۴

خدمات توسعه بازار

۹۵

خدمات مشاوره در حوزه محصوالت
دانشبنیان

کد زير دسته سوم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

۹1

تهیه ورح کسب و کار ( ،)BPمطالعات امکانسنجي( )FSدر حوزه محصوالت دانشبنیان

۹9

ارزیابي دانش فني در حوزه محصوالت دانشبنیان

۹9

ارزیابي سطج فناوري

۹۴

ارزشگذاري و قیمتگذاري (فناوري ،دارایي فکري ،محصول)

۹1

جستجو و تحلیل اختراع خارجي (پتنت)

۹9

نگارش و ثبت اختراع خارجي (پتنت)

۹9

ثبت وراحي صنعتي ،عالمت و نام تجاري در خارج از کشور

۹۴

نقض و دعاوي حقوقي مالکیت فکري

۹1

خدمات واسطهگري و فروش فناوري و دارایي فکري

۹9

مشاوره انتقال فناوري

۹1

تحقیقات بازار (جمعآوري و پردازش و تحلیل نظاممند اوالعات و دادهها در مورد کلیه پارامترهاي بازار کاالها و خدمات) در حوزه محصوالت دانشبنیان

۹9

مشاوره و تدوین برنامه بازاریابي (تحلیل شرای محیطي و بخش بندي بازار و تدوین استراتژي و برنامه تفصیلي) و مشاوره مدیریت برند در حوزه محصوالت دانشبنیان

۹9

بازاریابي (ایجاد مجموعه هویت بصري برند ،و وراحي و پیادهسازي ساختار دپارتمان بازاریابي و فروش ،و تعامل با شبکههاي همکاري (مانند شبکه توزیع) ،و
پیادهسازي بسترهاي نرمافزاري مرتب با شبکه فروش ،و مدیریت ارتباط با مشتري) در حوزه محصوالت دانشبنیان

۹۴

خدمات وراحي صنعتي در حوزه محصوالت دانشبنیان

۹۵

ارزیابي آمادگي صادراتي ( ،)ERAمدیریت صادرات ()EMC

۹1

وراحي فرآیندهاي مدیریت فناوري و نوآوري و توسعه محصول جدید ()NPD

۹9

مشاوره شناسایي و اخذ مجوزهاي ضروري و استقرار استانداردهاي محصول

۹9

مشاوره و خدمات حقوقي در خصوص قراردادها

۹۴

مشاوره جذب و بکارگیري منابع انساني خبره (شخصیتشناسي و مهارتسنجي افراد با توجه به نیازهاي سازمان)

خدمات تجاری سازی– صفحه 02

کد دسته اصلی

خدمات تجاريسازي

کد زير دسته اول

کد زير دسته دوم

19

11

خدمات تجاريسازي

۹6

خدمات مالي و سرمایهگذاري در حوزه محصوالت دانشبنیان

۹۳

خدمات مدیریت فناوري و کسب وکار

10

خدمات شتابدهی کسب و کار

۹1

خدمات شتابدهي کسب و کار ،مشروط به عئویت در مرکز
شتابدهي و نوآوري

10

خدمات سياستگذاري

۹1

تدوین اسناد و برنامههاي توسعه (با تاییدیه دستگاه اجرایي
ذیرب )

خدمات تجاری سازی– صفحه 00

کد زير دسته سوم

دسته اصلی

زير دسته اول

زير دسته دوم

زير دسته سوم

۹1

سرمایهگذاري ( -1مشارکت حقوقي (سهامداري) -9 ،مشارکت در پروژه و ورح -9 ،خدمات توانمندساز و
توسعهدهنده ( )Developerو سرمایهگذاري خطرپذیر و مشارکت در راهاندازي شرکتهاي نوپا و اصالح مدل
سرمایهگذاري و ساختار سازماني ،تسهیل سرمایهگذاري ،مدیریت هزینه و ) ...

۹9

ارایه انواع تسهیالت مالي

۹9

ارایه ضمانتنامه (ضمانتنامه اعتباري ،ضمانتنامه عمومي)

۹۴

خدمات جذب سرمایه (رویدادهاي جذب سرمایه ،خدمات جمعسساري
() )Crowdfunding ،Crowdsourcing

۹1

تدوین استراتژي و رهنگاشت فناوري

۹9

پیشبیني و آیندهنگاري فناوري

۹9

مدیریت دانش (اجراي همه مراحل چرخه مدیریت دانش از قبیل تولید دانش ،وبقهبندي دانش ،نگهداري
دانش ،اشتراک دانش ،استفاده از دانش) مشروط بر یکسارچگي با سایر سامانههاي سازماني

۹۴

مدیریت زنجیره تأمین (برنامهریزي زنجیره و مدیریت تامینکنندگان ،برنامهریزي تولید و تدارکات) در حوزه
محصوالت دانشبنیان

۹1

ارائه همزمان خدمات شتابدهي زیر در مدت زمان محدود:
 -1تامین فئاي کسب و کار -9 ،مربيگري و مشاوره -9 ،سرمایهگذاري -۴ ،آموزش

۹1

تدوین قوانین ،آییننامهها و نظامنامهها مشروط به تصویب یا ابالغ آنها در سطج ملي /استاني

۹9

تدوین اسناد توسعه ملي /استاني در زمینه صنعتي ،فناوري و بخشي مشروط به تصویب یا ابالغ آنها در سطج
ملي /استاني

۹9

تدوین گزارش ارزیابي برنامههاي ملي /استاني

