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شرکت های دانش بنیانانواع 
وودهبتأسیستازهکههستندشرکت هایی،نوپابنیاندانششرکت های.1

راتشرکفعالیت هایوقتپارهبصورتکهپرسنل،نفر4الی3دارایاغلب
هیاتاعضایازمتشکلنوپا،شرکت هایازباالییدرصد.می برندجلو

ردموجودنوایده هایتبدیلهدفشانکهبودهمختلفدانشگاه هایعلمی
انشدشرکت هایازسطحاولینشرکت این.می باشدمحصولبهخودتخصص

ازشدنتشکیلدلیلبهکهمی شوندمحسوبمالیاستطاعتنظرازبنیان
تازگیهبگذاشته اند،صنعتعرصهبهپاتازگیبهکهنوپاوآکادمیکافراد

وتمحصوالشدنتجاریجهتبیشتریحمایتنیازمندوشده اندتأسیس
لتشکیمحوریایدهپایهبرعمدتاًشرکت هااینگونهدارند،خودخدمات
سکریمیزانکهگفتآپاستارتشرکت هااینگونهبهمی توانوشده اند
.می باشدباالمحوری،ایدهمزیت هاینسبتبههمشرکت هااینگونه
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شرکت های دانش بنیانانواع 
نامهنآییمعیارهایداشتنبهتوجهبا:تولیدیبنیاندانششرکت-2

وسابقهدارایبنیاندانشمؤسساتوشرکت هاتشخیصوارزیابی
ت هاشرک.می باشندخودخدماتارائهومحصوالتتولیددرخوبیتجربه

هداشتباهمراتولیدیبنیاندانشبرایموجودمعیارهایتمامباید
هسحداقلکههستندشرکت هاییواقعدرتولیدیشرکت های.باشند

بارکت هاشاینگونهاست،گذشتهشرکتفعالیتوتشکیلسابقهازسال
داشتهیمالیاتاظهارنامهلزوماًداشته انداقتصادیفعالیتاینکهبهتوجه

.نموده انداخذخودفعالیتنوعبهتوجهبامتعددگواهینامه هایو
کدهایوداشتهتوجهیقابلمالیمراوداتحجمتولیدیشرکت های

شکلراخوداقتصادیفعالیتوبودهدارارابیمهلیستوکارگاهی
.داده اند
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شرکت های دانش بنیانانواع 
امهنآیینمعیارهایداشتنبهتوجهبا:صنعتیبنیاندانششرکت-3•

جربهتوسابقهدارایبنیاندانشمؤسساتوشرکت هاتشخیصوارزیابی
هربهشرکتیاگراستذکربهالزم.می باشندخودفعالیتزمینهدرکافی
الحیتصتشخیصوارزیابیکارگروهازراصنعتیبنیاندانشگریدنحو،

تحمایازغیربهنمایددریافتاجرابرنظارتوبنیاندانشهایشرکت
وت هاحمایتمامازمی تواندشدهتأییدمحصوالترویبرمالیاتیمعافیت

ازیتجاری سودانش بنیانمؤسساتوشرکت هاازحمایتقانونتسهیالت
.نمایداستفادهخودشدهتأییدمحصوالتبابتاختراعاتونوآوری ها

وغلیشعرصهدرباالسابقهبهتوجهباصنعتیبنیاندانشهایشرکت
هببندیدستهدروبودهدارارااقتصادیعمومیمعیارهایخودتخصصی

خواهندقرارباالمالیمراوداتباشرکت هایینوپا،شرکت هاینسبت
.گرفت
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شرکت های دانش بنیانانواع 
سازیتجاریبنیاندانششرکت-4•
سازیتجاریدربنیاندانششرکت هایمعظالتومشکالتبزرگترین•

وارزیابیکارگروه.می باشدخودکاروکسبمدیرتضعفومحصوالت
معاونتدراجرابرنظارتوبنیاندانششرکت هایصالحیتتشخیص

تخدماکهشرکت هاییجدیدتصمیمیدرجمهوریریاستفناوریوعلمی
دانششرکت هایکاروکسبرونقوفعالیترونددرسهولتباعثآنها

قراریدتأیموردسازیتجاریبنیاندانششرکت هایعنوانبهباشندبنیان
بخشبنیاندانشخدماتوکاالهافهرستدرمنظورهمینبه.می دهند

اعثبخودخدماتباکهشرکت هاییتااستشدهبینیپیشسازیتجاری
آگاهیمی شوندبنیاندانشهایشرکتکاروکسببهبخشیدنرونق
فهرستسازیتجاریبخشدرتأییدموردوموجوددسته هایبابتکامل

.باشندداشتهبنیاندانشخدماتوکاالها
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شرکت های دانش بنیانانواع 
خدماتیوفرآیندیبنیاندانششرکت-5

انعنوهیچبهآنهاازشدهارائهخدماتیاکاالکهشرکت هایی
گرامی باشدروتینخدماتیاکاالهاجزءونبودهبنیاندانش

وتجهیزاتتوسطرابنیاندانشغیرخدماتیاکاالهااین
تشخیصوارزیابینامهآیینشرایطحائزکهفرآیندهایی

ریدگمی توانندنمایندتولیدباشدبنیاندانشهایشرکت
اوتتفاستذکرقابل.کننددریافتراصنعتیبنیاندانش

ونوپاهایبنیان دانشباصنعتیبنیاندانششرکت های
 هایشرکتدرمالیاتیمعافیتاستفادهعدمدرفقطتولیدی

.می باشدصنعتیبنیاندانش
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شرکت های دانش بنیانانواع 
:سازهویتونرمبنیاندانششرکت(6

البانقازپس.کنندمیفعالیتنرمهایفناوریحوزهدرکههاییشرکت•
درتمدنوفرهنگافزایشخالیجایها،کشورشدنصنعتیوصنعتی

یعلوماخیرسنواتدررواینازوشداحساسسختعلومپیشرفتکنار
وفرهنگروانشناسی،شناسی،جامعهوانسانیعلوممدیریت،جملهاز

قرارالاستقبموردوداشتهبیشتریرونقآموزشنوینهایشیوهوتربیت
غییرتباعثواستمرتبطانسانروحوفرهنگباحوزهاینعلوم.گیردمی
رئیسعلمیمعاونحمایتباومکررهایپیگیریازپس.شودمیآندر

تاسیسجمهوریریاستعلمیمعاونتدرسازهویتونرمستادجمهور،
.استنمودههاحوزهایندرهادستورالعملوهانامهآیینتدوینبهوشد

http://www.irkbn.com/knowladge-based-company-soft/


شرکت های دانش بنیانانواع 
نوپابنیاندانششرکتلینک)1
تولیدیبنیاندانششرکتلینک)2
صنعتیبنیاندانششرکتلینک)3
سازیتجاریبنیاندانششرکتلینک)4
خدماتیوفرایندیبنیاندانششرکتلینک)5
سازهویتونرمبنیاندانششرکتلینک)6
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نوپابنیاندانششرکتهایمندینیاز)1
.باشدگذشتهشرکتثبتزمانازسال3حداکثر)1

وفروشوتولیدهدفباآزمایشگاهینمونهحددرحداقلراتأییدموردبنیاندانشخدماتوکاالها)2
.نمایدارائهوساخته(تأییدموردخدماتوکاالهاشرایط)باالمعیارهایهمهبودندارابهمشروط

االکحوزهدرآنها،ازنفریکحداقلکهبودهوقتپارهانسانینیروینفر2معادلحداقلدارایشرکت)3
.باشدمتخصصشرکتبنیاندانشخدماتو

وارزیابیکارگروهطرفازنوپابنیاندانشتأییدیهازمی توانندسال2حداکثرنوپاشرکت های)4
شرایطیدباسالدوازبعدونماینداستفادهاجرابرنظارتودانش بنیانشرکت هایصالحیتتشخیص

بنیاندانشدرجهصورتاینغیردرباشدداشتهراصنعتییاتولیدیبنیاندانششرکت هایازیکی
.شدخواهدگرفتهآنهااز

دماتخیاکاالهابهبخواهدراخدمتییامحصولنوپابنیاندانششرکتسال،دوایندراگرضمندر)5
مربوطهارکارگزبهراخودمحصولمالیاتی،معافیتارزیابیزماندربایدنماید،اضافهخودبنیاندانش

دران،بنیدانشمؤسساتوشرکت هاتشخیصوارزیابینامهآیینطبقآنارزیابیازبعدومعرفی
.می شوداضافهمتقاضیشرکتبنیاندانشمحصوالتبهتأییدصورت
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شرکت دانش بنیان تولیدینیاز مندی های (2
فروشازناشیاست،شدهذکرشرکتمالیاتیاظهارنامهدرکهگذشتهسالیکدرآمدازدرصد50حداقل)1

.باشد(تأییدموردخدماتوکاالهاشرایط)باالمعیارهایهمهدارایبنیاندانشخدماتوکاالها

ماه6حداقلمدتبهشرکتوقتتمامکارکنانازنفر3حداقلبرایبیمهپرداخت)2

درفعالوقتتمامکارکنانکلبهکارشناسی،حداقلمدرکبااصلیبخشدروقتتمامکارکناننسبت)3

حداقلانسانینیروینفر50ازبیششرکت هایبرایودرصد30حداقلهاشرکتتمامیبرایاصلی،بخش های

.باشددرصد20

.می شوندارزیابیتولیدیبنیاندانشصورتبهابتدابنیاندانشگواهینامهدریافتمتقاضیشرکت هایهمه)4

بااولاولویتدرباشد،نداشتهرا(تولیدیبنیاندانششرکت هایشرایط)معیارهایمتقاضی،شرکتاگر

قراریدتأیموردنوپاصورتبهاگر.می شودتأییدنوپاصورتبه،نوپابنیاندانششرکت هایشرایطداشتن

.بگیردارقرتأییدموردصنعتیصورتبه(صنعتیبنیاندانششرکت هایشرایط)داشتنبامی تواننگیرد،
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شرکت دانش بنیان صنعتینیاز مندی های (3

واالهاکفروشازناشیمالیاتی،اظهارنامهآخرینطبقیاگذشتهمالیسالیکدرشرکتدرآمد•
سهحداقلو(تأییدموردخدماتوکاالهاشرایط)باالمعیارهایهمهدارایبنیاندانشخدمات
باشدشرکتگذشتهمالیسالدرآمدازدرصددهازبیشهمزمانوفروشریالمیلیارد

شودارئهشرکتوقتتمامکارکنانازنفر3حداقلبرایپرداختیبیمهسابقهاخیر،ماه6برای•
ارزیابیتولیدیبنیاندانشصورتبهابتدابنیاندانشامتیازدریافتمتقاضیشرکت هایهمه•

اشتهندراتأییدموردتولیدیبنیاندانششرکت هایمعیارهایمتقاضی،شرکتاگر.می شوند
.رفتگخواهدتأییدقرارموردنوپابنیاندانششرکت هایشرایطداشتنبااولاولویتدرباشد،

یانبندانششرکت هایشرایطداشتنبامی تواننگیرد،قرارتأییدموردنوپاصورتبهاگر
.گیردقرارتأییدموردصنعتیبنیاندانششرکتیکصنعتی،بعنوان

الحیتصتشخیصوارزیابیکارگروهطرفازصنعتیبنیاندانششرکتعنوانبهشرکتیاگر•
یاقاضیمتشرکتسامانهطریقازبگیرد،قرارتأییدمورداجرابرنظارتوبنیاندانششرکت های

اطالعهبصنعتیبنیاندانششرکتعنوانبهفکسیاوایمیلپیامک،طریقازرسانیاطالع
.رسیدخواهدمتقاضیشرکت
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دانش بنیان تجاری سازیشرکت بندی موضوعات محوریدسته (4

خدمات مالکیت فکری•
خدمات ارزیابی•
خدمات مشاوره•
خدمات توسعه بازار•
خدمات شتاب دهی کسب وکار•
خدمات مدیریت فناوری•
خدمات مالی و سرمایه گذاری•
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دانش بنیان فرایندی و خدماتیشرکت نیاز مندی های  (5

ازشرکتگذشتهمالیسالیکدرآمدازدرصد50حداقل)1
وکاالهافهرستدرلزوماًکهخدماتوکاالهافروشمحل

شرایط)باالمعیارهایهمهونبودهبنیاندانشخدمات
زااستفادهبانداردرا(تأییدموردفرآیندهایوتجهیزات
شرایط)معیارهایهمهحائزفرآیندهایوتجهیزات
.باشد(تأییدموردفرآیندهایوتجهیزات

ازنفر3حداقلبرایپرداختیبیمهسابقهاخیر،ماه6برای)2
.شودارائهشرکتوقتتمامکارکنان
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زساهویتونرمبنیاندانششرکتتائیدشرایط(6

سایرمانندنرمهایفناوریحوزهدرفعالهایشرکت
بنیاندانشمحصوالتبایدبنیاندانشهایشرکت
ویقتحقوفنیمالی،پارامترهایهمچنینوباشندداشته
نامبتثطریقازهاشرکتاینگونه.نمایندتاییدراتوسعه

توانندمیجمهوریریاستعلمیمعاونتسایتدر
واردارزیابیفرآینددروکردهتکمیلراخوداطالعات

.شوند
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