
هاشركتآئيننامهارزیابی
بنياندانشوموسسات

كارگروهمورخمصوبه
96/10/02

In The  Name  of  God The  Most  Kind  The Merciful



مقدمه وتعاریف:1فصل 
وشرکتهاازحمایتقانوناجراییآئیننامه(3)مادهبراساس•

بمصواختراعات،ونوآوریهاتجاریسازیودانشبنیانموسسات
مورخهـ46513ت/141602شمارهبهوزیرانمحترمهیئت

موسساتوشرکتهاارزیابیبرایحاضرآئیننامه،21/8/91
حیتصالتشخیصوارزیابیکارگروه»تصویببهدانشبنیان
.رسید«اجرابرنظارتودانشبنیانموسساتوشرکتها



تعاریف
تجاری سازیودانش بنیانموسساتوشرکت هاازحمایتقانون:قانون-1

اختراعاتونوآوری ها

بتثقانونیمراحلتمامیکهتعاونییاخصوصیمؤسسه یاشرکت:شرکت-2
.باشدرساندهاتمامبهکشورداخلدرراشرکت ها

موسساتوشرکت هاصالحیتتشخیصوارزیابی»کارگروه:کارگروه-3
ازحمایتقانون»اجراییآئین نامه(3)مادهموضوع«اجرابرنظارتودانش بنیان

«اختراعاتونوآوری هاتجاری سازیودانش بنیانموسساتوشرکت ها



تعاریف
وعلماییهمافزمنظوربهکهاستتعاونییاخصوصیمؤسسهیاشرکت:دانشبنیانشرکت-4

ردکاربوگسترششامل)اقتصادیوعلمیاهدافتحققمحور،دانشاقتصادتوسعهثروت،
(دماتخوکاالهاتولیدوطراحیشامل)توسعهوتحقیقنتایجتجاریسازیو(نوآوریواختراع

امه،آئیننایننظرموردمعیارهایاساسبروفراوانافزودهارزشباوبرترفناوریهایحوزهدر
.میرسدکارگروهتأییدبه

وشرکتهانیزو(3)پیوستمطابقغیردولتیعمومینهادهایوموسساتدولتی،شرکتهای
موسساتودولتیشرکتهایبهمتعلقآنهامالكیتازدرصد(50)پنجاهازبیشکهموسساتی

.نیستندقانوناینحمایتهایمشمولباشد،غیردولتیعمومینهادهایو

دررسیبرجهتمتقاضی،شرکتهایاطالعاتکهاستمتمرکزیالكترونیكیدرگاه:سامانه-5
.میشودواردآن



تعاریف
منظوربهکهمی شوداطالقشرکت هاوسازمان هانهادها،ازدستهآنبه:کارگزاران-6•

.می شوندانتخابکارگروه،دبیرخانهتوسطدانش بنیانموسساتوشرکت هاارزیابی

هایکارکردآزمایشگاهیمحیطدرکهاستمحصولازایاولیه نمونه:آزمایشگاهینمونه-7•
هایطراحیوهاآزمایش انجامباکندمی تالششرکتوباشدداشتهرانهاییمحصولاصلی

دهنشساختهنهاییمحصولهنوزاستممکناگرچهکند،برطرفراآناشکاالتبیشتر،
.باشد

حوزهدرمحصوالتبعنوانکهفهرستی:1سطحدانش بنیانخدماتوکاالهافهرست-8•
.ی رسدمکارگروهتصویببهباال،فنیپیچیدگیوباالافزودهارزشباوبرترهایفناوری



تعاریف
حوزهدرمحصوالتبعنوانکهفهرستی:2سطحدانش بنیانخدماتوکاالهافهرست-9•

وکاالهاتفهرس»بهنسبتکمترفنیپیچیدگیباوباال،افزودهارزشباوبرترهایفناوری
فهرست،ایندرموجودمحصوالت.می رسدکارگروهتصویببه،«1سطحدانش بنیانخدمات
.بودنخواهندمالیاتیمعافیتازاستفادهمشمول

هایردیفدرکههاشرکت خدماتیاکاالهافروشازناشیدرآمد:عملیاتیدرآمد-10•
رد«عملیاتیدرآمدهایسایر»و«خدماتارایه/پیمانکاریناخالصدرآمد»،«خالصفروش»

.شودمی درجشرکت ها،مالیاتیاظهارنامهزیانوسودصورت



« کاالها و خدمات»و « شرکت ها»معیار های ارزیابی :2فصل
دانش بنیان

درمندرجمعیارهایهمهبایدمتقاضیشرکتسویازشدهارایهخدماتوکاالها•
موادازیکیمعیارهایبایدنیزمتقاضیشرکت هایهمچنین.باشدداشتهرا(1)ماده

.نماینداحرازرا(6)تا(3)

بهکارگروه02/10/96مورخجلسهدرتبصره(3)وماده(8)درآئین نامهاین•
موسساتوشرکت هاتشخیصوارزیابیآئین نامهجایگزینورسیدتصویب

،16/11/93مورخ،22/12/94مورخ،23/05/95مورخکارگروهمصوباتدردانش بنیان
دانش بنیانخدمات/کاالهامعیارهایشیوه نامه»و21/12/91مورخ،17/12/92مورخ
همصوب«دانش بنیانشرکت هایارزیابیکارگزاراندرخدمات/کاالهابررسیبرای

.دمی شوکارگروه،درآئین نامهاینبامغایرمصوباتسایرو31/3/93مورخکارگروه



معیارهای کاالها و خدمات دانش بنیان مورد تایید-1ماده 
االببهمتوسطیاباالهایفناوری حوزهدربایدخدماتکاالهاو:فناوریسطح-1-1

شدانیاآزمایشگاهینمونه یساختوطراحیفنیدانشکهمعنااینبهباشند
:فنیپیچیدگیدلیلبهمحصولتولیدفرآیندفنی

a-ایشرکت هوروداصلیموانعازآنکسبوبودهکپی برداریقابلسختیبه
.باشدبازاربهدیگر

b-باشدآنبکسبرایخبرهفنیتیمتوسطتوجه،قابلتوسعهوتحقیقنیازمند.

c-باشدشدهمحصول،درپیچیده ایکارکردهاییاخواصایجادبهمنجر.



معیارهای کاالها و خدمات دانش بنیان مورد تایید-1ماده 

درمندرج،1-1بندمعیارهایحائزخدمتیاکاالفنی،دانشپیچیدگیمیزانبهتوجهبا-1تبصره•

.شوندمیگرفتهنظردر،2سطحیا1سطحدانشبنیانخدماتوکاالهافهرست

:شودمیپذیرفته،1-1بندمعیاردارایخدماتبعنوانزیر،خدمات-2تبصره•

«1-1بندمعیارهایحائزخدمتیاکاال»رویبر«طراحیوفنیدانش»زمینهدرفنیخدمات-الف

و1مادهمعیارهایحائزخدمتیاکاال»بامرتبط«تخصصینگهداریوتعمیرنصب،»جانبیخدمات-ب
«متقاضیشرکتتوسطشدهساخته

اندانشبنیخدماتوکاالهافهرست»سطحدرفرآیندهاییاتجهیزات»ازاستفادهباشدهارایهخدمات-ج
«متقاضیشرکتتوسطشدهساختهو1مادهمعیارهایحائز،«1سطح



معیارهای کاالها و خدمات دانش بنیان مورد تایید-1ماده 

نمونهحددرحداقلیابودهتولیدحالدربایدشده، ارایهکاالهای:تولیدمرحله-1-2
ناداسدارایبایدخدمات،همچنینباشند،شدهساخته( فنیبررسیقابلیتبا)آزمایشگاهی

.باشندفروش

برنیمبتتوجهیقابلواساسیطراحیبایدشرکت:توسعهوتحقیقبرمبتنیطراحی-1-3
:باشددادهانجامزیرمواردازیکیدرحداقل،(1)پیوستبامطابقتوسعهوتحقیقهایفعالیت

خدمتوکاالاصلیزیرسیستمطراحی-الف

خدمتوکاالیکپارچه سازیطراحی-ب

یا)دفرآیناینبودنپیچیدهبهمشروطخدمت،وکاالتولید(تجهیزاتیا)فرآیندطراحی-ج
تولید(تجهیزات



معیارهای شرکت های دانش بنیان-2ماده 

اسبراسوبودهزیردستهچهارشاملآئین نامهاینموضوعدانش بنیانشرکت های •
گیرند؛میقرارتاییدمورد،(6)تا(3)موادمعیارهایبودندارا

1نوعنوپا-الف•

2نوعنوپا-ب•

1نوعتولیدی-ج•

(صنعتی)2نوعتولیدی-د•



«1نوپا نوع »شرکت های دانش بنیان -3ماده 

هگذشتمالیسالمالیاتیاظهارنامهدارایکهنوپاهایشرکت•
السمالیاتیاظهارنامهدرعملیاتیدرآمدداراییانیستندخود
یاخدماتیاکاالها»کهصورتیدرنیستند،خودگذشتهمالی

وهاکاالفهرست»درمندرج«تولیدتجهیزاتیاتولیدفرآیند
آزمایشگاهینمونهحددرحداقلرا«1سطحدانش بنیانخدمات

ارایهوساخته،(1)مادهمعیارهایهمهبودندارابهمشروطو
.شوندمی تایید«1نوعنوپا»شرکتبصورتنمایند،



«2نوپا نوع »شرکت های دانش بنیان -4ماده 

یادهنبوخودگذشتهمالیسالمالیاتیاظهارنامهدارایکهنوپاهایشرکت
تند،نیسخودگذشتهمالیسالمالیاتیاظهارنامهدرعملیاتیدرآمددارای

ندرجم«تولیدتجهیزاتیاتولیدفرآیندیاخدماتیاکاالها»کهصورتیدر
نمونهحددرحداقلرا«2سطحدانش بنیانخدماتوکاالهافهرست»در

ارایهوساخته،(1)مادهمعیارهایهمهبودندارابهمشروطوآزمایشگاهی
.شوندمیتایید«2نوعنوپا»شرکتبصورتنمایند،



«1تولیدی نوع »شرکت های دانش بنیان -5ماده 

هگذشتمالیسالیكعملیاتیدرآمدازدرصد(50)حداقل•
،(استشدهاظهارشرکتمالیاتیاظهارنامهدرکه)شرکت

درمندرجدانش بنیانخدماتیاکاالهافروشازناشی
همهحائزو«1سطحدانش بنیانخدماتوکاالهافهرست»

.باشد،(1)مادهمعیارهای



(صنعتی)« 2تولیدی نوع »شرکت های دانش بنیان -6ماده 

درهکمتقاضیشرکت هایصنعتی،شرکت هایدربرترهایفناوری رسوخاهمیتبهتوجهبا•
ایهحوزه درفعالیتصورتدرهستند،عملیاتیدرآمددارایخودگذشتهمالیسالاظهارنامه

«2نوعتولیدی»شرکتبصورت،2-6یا1-6بندهایشرایطازیکیبودندارابابرتر،فناوری
:شوندمیتایید

االهاکفهرستدرمندرج«تولیدتجهیزاتیاتولیدفرآیندیاخدماتیاکاالها»شرکت،-6-1•
دارابهمشروطوآزمایشگاهینمونهحددرحداقلرا2سطحیا1سطحدانش بنیانخدماتو

.نمایدارایهوساخته،(1)مادهمعیارهایهمهبودن

مشروطباشد،(EPC)«ساختوپیمانکاریمهندسی،»پروژهیكحداقلمجریشرکت-6-2•
معیارهایهمهحائزبخش هایازپروژهناشیقراردادهایقیمتازدرصد(10)حداقلاینکهبه

.باشد(1)ماده



7ماده 

«2نوعتولیدی»دانش بنیانشرکت های
مشمول،«2نوعنوپا»و(صنعتی)

.ندنمی باشمالیاتیمعافیتازاستفاده



ضوابط اجرایی-8ماده 
درآمدازدرصد(50)حداقلکهصورتیدرتجاری سازی،خدماتدهندهارایههایشرکت-8-1•

حائزخدماتارایهمحلازرا(مالیاتیاظهارنامهدرمندرج)خودگذشتهمالیسالیكعملیاتی
باشند،کردهکسب«2سطحدانش بنیانخدماتوکاالهافهرست»درمندرجو(1)مادهمعیارهای

.شوندمیتایید«2نوعتولیدی»بصورت

خدماتوکاالهافهرستبامطابقکاروکسبشتابدهیخدماتدهندهارایههایشرکت-8-2•
تایید«2نوعتولیدی»یا«2نوعنوپا»شرکتبصورتتوانندمی فروشاسنادبهنیازبدوندانش بنیان،

.شوند

اینتمدیدوبودهسال(2)مدتبهقانون،مزایایازاستفادهبرایهاشرکتدانش بنیانتاییدیه-8-3•
.استشرکت،مجددتاییدوارزیابیبهمنوطزمان،

ارزیابییجهنتشدنمشخصزمانتااند،شدهتاییدقبالکهشرکت هاییدانش بنیانتاییدیه-تبصره•
.کننداستفادهقانونمزایایازمی توانندهمچنانوشدهتمدیدمجدد



ضوابط اجرایی-8ماده 
ایرسوآئین نامهاینمعیارهایمبنایبرراشدهتاییدشرکت هایتواندمی کارگروهدبیرخانه-8-4•

مشخصازبعدودادهقرارارزیابیموردسال،(2)زمانازکمتردرایدورهبصورتکارگروه،مصوبات
.ردآوعملبهراشرکت هاتاییدنوعتغییریاتاییدعدمبرایالزماقداماتارزیابی،نتیجهشدن

امکانشرکتآنزمان،هردرآئین نامهایندرمندرجمعیارهایازشرکتعدولدرصورت-8-5•
زمالاقداماتتواندمیکارگروهدبیرخانهودادخواهددستازراقانوننظرموردتسهیالتازاستفاده

عملبه،نباشندآئین نامهاینمعیارهایدارایکهشرکت هاییتاییدنوعتغییریاتاییدعدمبرایرا
.آورد

ت،تسهیالزمینهدر)هستندسوءسابقهدارایخودتعهداتبهعملدرکهپروندةشرکت هایی-8-6•
.شدخواهدبررسی(2)پیوستدستورالعملطبق،(...وبیمهمالیات،حمایت ها،

ههمحائزدانش بنیانخدماتوکاالهاتولیدوتوسعهبرایصرفاقانون،نظرموردحمایت های-8-7•
.بودخواهد(1)مادهمعیارهای



ضوابط اجرایی-8ماده 
ایمعیارهبایدقانون،نظرمدتسهیالتوحمایت هاازیكهرازاستفادهجهتشده،تاییدشرکت های-8-8•

.نماینداحرازنیزراتسهیالتوحمایت هانوعآنبراینظرموردخاص

عیینتذی صالحمراجعسایریاکارگروهسویازمی گیرد،تعلقشرکت هاازدستههربهکهحمایت هایی-8-9•
.می شود

ازمحرومیتضمندیگر،مقاصدبرایقانونحمایت هایازاستفادهدرشرکتتخلفهرگونهصورتدر-8-10•
.می باشدنیزقانون(11)مادهموضوعمجازات هایمشمولحمایت ها،اینازمجدداستفاده

انکارگزاربرایراآنهاکارگروهدبیرخانهسامانه،درمتقاضیشرکت هایتوسطاطالعاتورودازپس-8-11•
کارگروهبهنهاییتصمیم گیریبرایکارگروهدبیرخانهتوسطکارگزاران،بررسینتایج.می کندارسالمربوطه
.می شودارجاع

معمجیامدیرههیاتدرمصوبمالی،نامهنظامبودنداراتعهدنامهارایهبهموظفمتقاضیشرکت های-8-12•
.باشندمیموسسه،یاشرکتعمومی



ضوابط اجرایی-8ماده 
(روهکارگدبیرخانهمصوبهمبنایبر)موردحسبمتقاضی،شرکت هایمالیصورت های-8-13•

(انایررسمیحسابدارانجامعهعضوحسابرسیموسسات)رسمیحسابرسانتأییدبهباید
.برسد

اصخموارددرنمی کننداحرازراآئین نامهاینمعیارهایازبرخیکهشرکت هاییپرونده-8-14•
.دمی گیرقراربررسیموردکارگروهدرکارگروه،دبیرخانهیاکارگروهاعضایپیشنهادبه

خدماتوکاالهافهرست»،(1)ماده1-1بندبراساستواندمیکارگروهدبیرخانه-8-15•
رسانیروزبهواصالحرا«2سطحدانش بنیانخدماتوکاالهافهرست»و«1سطحدانش بنیان

.نماید

تاسالزمدارند،اعتراضکارگزار،ارزیابینتیجهبهنسبتکهمتقاضیهایشرکت-8-16•
وهکارگردبیرخانهبهبررسی،منظوربهراالزممستنداتودالیلهمراهبهراخوددرخواست

.نمایندارسال



معیارهای طراحی مبتنی بر فعالیت های تحقیق و توسعه(: 1)پیوست 

،(توسعهوتحقیقبرمبتنیطراحی)(1)ماده3-1بندشرطاحرازمنظوربه•
زیرمواردازیکیدرحداقلتوجهی،قابلواساسیطراحیبایدشرکت

:باشددادهانجام

خدمتوکاالاصلیزیرسیستم-الف•

بنداینمشمولمونتاژ،صرفافعالیت های)خدمتوکاالیکپارچه سازی-ب•
(نیست

ایندنبوپیچیدهبهمشروطخدمت،وکاالتولید(تجهیزاتیا)فرآیند-ج•
تولید(تجهیزاتیا)فرآیند



معیارهای طراحی مبتنی بر فعالیت های تحقیق و توسعه(: 1)پیوست 
:باشدشدهانجامزیر،هایروشازترکیبییایكبراساسباید،«ج»و«ب»،«الف»بندهای•

نجاماشرکت،توسعهوتحقیقهایفعالیتوایدهبرمبتنیگرفته،صورتطراحی:داخلیطراحی-1•
.باشدشده

دسیمهنرویبرتوسعهوتحقیقهایفعالیتبرمبتنیگرفته،صورتطراحی:معکوسمهندسی-2•
.باشدشدهانجاماست،شدهتولیددیگرشرکت هاییاافرادتوسطقبالکهمحصولیمعکوس

ازناوریفانتقالطریقازرافنیدانشابتداشرکت:اساسیتغییراتایجادهمراهبهفناوریانتقال-3•
وزشآمدریافتتجهیزات،خریددست،درکلیدلیسانس،خریدطریقاز)شرکتازبیرونهایمجموعه

طراحی،وتوسعهوتحقیقانجامباادامهدرواست،کردهوارد(...وفنیدانشدارندهشرکت هایاز
.استشدهتولید،پیچیده(تجهیزات)فرآیندیامحصولدراساسیتغییراتایجادبهموفق

ویافتهدست،(know-why)طراحیمنطقوفنیدانشبهشرکتاستالزم،3تا1مواردتمامیدر•
.باشدمسلط



معیارهای طراحی مبتنی بر فعالیت های تحقیق و توسعه(: 1)پیوست 

دربالقشرکتاصلیافرادتوسطتوسعه،وتحقیقبرمبتنیطراحیکهصورتیدر-1تبصره•
رانمشاوتیمتوسطیا(شرکت هاسایروپژوهشیمراکزدانشگاه ها،جملهاز)دیگریمجموعه

(know-why)طراحیمنطقوفنیدانشبرنیزشرکتوباشدشدهانجامشرکت،فعلیفنی

.بودخواهدتاییدمورد3-1بندباشد،مسلط

لمحصوفنیدانششرکتکهصورتیدرفناورانه،هایهمکاریازحمایتمنظوربه-2تبصره•
دراساسیتغییراتولیکردهواردکشورداخلمجموعه هایازفناوریانتقالطریقازرا

ونیفدانشبرشرکتتسلطصورتدراست،ندادهآنتولید(تجهیزات)فرآیندیامحصول
االکبصورتتواندمیمحصولنامه،آئینشرایطسایربودنداراو(know-why)طراحیمنطق

.گیردقرارتاییدمورد،«2سطحدانش بنیانخدماتوکاالهافهرست»درمندرجخدماتو



معیارهای طراحی مبتنی بر فعالیت های تحقیق و توسعه(: 1)پیوست 

ماده1-1بنددرفناوریسطحشرطدارایکهخدماتییاکاالهامورددر•
ینهمچن.باشدفنیپیچیدگیدارایبایدشدهانجامطراحیهستند،(1)

قبولموردنیزجوبالف،مواردازترکیبیبزرگ،تجهیزاتمورددر
.است

شرطبودنداراعالوهکهاستازمحصولبخش هاییاصلی،زیرسیستم •
فروشقیمتازدرصد(30)حداقل،(1ماده1-1بند)فناوریسطح

.باشدبخش هاآنازناشیمحصول،



دستورالعمل بررسی سوءسابقه شرکت ها(:2)پیوست 
،تسهیالتزمینهدر)داشته اندخودتعهداتبهعملدرمکررتخلفاتوسابقهسوءکهشرکت هایی-1ماده•

کارگروه،اعضایومی باشندخارجنامهآئیناینقالبدربررسیشمولاز،(...وبیمهمالیات،حمایت ها،
اراختیدرکرده اند،خودداریتعهداتوقانونیتکالیفانجامازآنهاباتعاملدرکهراشرکت هاییمشخصات

.می دهندقرارکارگروه

ایدارشرکت هایمالیسابقهمالی،نهادهایسایرازاطالعاتاخذطریقازشکوفاییونوآوریصندوق:تبصره•
.می دهدقرارکارگروهاختیاردرواستخراجراسابقهسوء

رازمالاستعالم هاینیزذیربطمراجعسایرازمی تواندکارگروهدبیرخانهکارگروه،تشخیصصورتدر-2ماده•
تصالحیصاحبومعتمدکارگزارانیاکارگزارازمنظوراینبرایمی تواندکارگروهدبیرخانه.دارددریافت
.نمایداستفاده

.دادخواهدانجامرانهاییتصمیم گیریوبررسیکارگروهدبیرخانهشرکت ها،اعتراضصورتدر-3ماده•

مالیالتتسهی)باشندداشتهخودتعهداتبهعملدرمکررتخلفاتکهدانش بنیانشرکت هایتاییدیه-4ماده•
.می شودلغو،(حمایت هاو



شیوه ارزیابی مالکیت شرکت ها و موسسات متقاضی(: 3)پیوست 

عمومینهادهایوموسساتنیزودولتی،شرکت های-1ماده•
وشرکت هاهمچنینپیوست،اینفهرستدرغیردولتی
بهمتعلقآنهامالکیتازدرصد(50)ازبیشکهموسساتی

غیردولتیعمومینهادهایوموسساتنیزودولتی،شرکت های
قانوناینحمایت هایمشمولباشند،پیوستاینفهرستدر

.نیستند



شیوه ارزیابی مالکیت شرکت ها و موسسات متقاضی(: 3)پیوست 

ووصیخصشرکت هایازحمایتبرمبنیقانونکلیرویکردبهعنایتبا-تبصره•
سیاست هایاجرایقانونازموادیاصالحقانون(3)مادهمفادبهتوجهباوتعاونی

کهموسساتیوشرکت ها؛(1393سالمصوب)اساسیقانون(44)اصلکلی
سهم)مدیریتیکرسیوسهاممستقیمغیرومستقیممالکیتدرصد(40)حداقل

بصورتهاآنمدیرکهحقوقیاشخاصبهاستمتعلقآنها(مدیرههیاتدر
درد،شوتعییندولتیوحاکمیتیهایمجموعهسویازغیرمستقیمیامستقیم

وگرفتنخواهدتعلقمالیاتیمعافیتآئین نامه،معیارهایهمهاحرازصورت
.می شوندتایید«2نوعنوپا»یا(صنعتی)«2نوعتولیدی»شرکت هایبصورت



شیوه ارزیابی مالکیت شرکت ها و موسسات متقاضی(: 3)پیوست 

:ازعبارتندغیردولتیعمومیمؤسساتونهادهاتعیینبامرتبطقوانین•

قانونبه(12)و(11)بندهایالحاققانوندولتی؛غیرعمومیمؤسساتونهادهافهرستقانون•
وانهادهفهرستقانونبهبنددوالحاققانوندولتی؛غیرعمومیمؤسساتونهادهافهرست

قانونفهرستبهدانشگاهیجهادالحاققانون؛19/04/73مصوبدولتیغیرعمومیموسسات
بهخاصبیماریهایاموربنیادالحاققانونغیردولتی؛عمومیموسساتونهادهافهرست
الحاققانون؛1373مصوبدولتیغیرعمومیمؤسساتونهادهافهرستقانونفهرست
مؤسساتونهادهافهرستقانونفهرستبهایراناسالمیجمهوریآموزیدانشسازمان
بهعشایروروستاییاناجتماعیبیمهصندوقالحاققانون؛1373مصوبغیردولتیعمومی

بودجهقانون،90سالبودجهقانونواحدهمادهغیردولتی؛عمومیمؤسساتونهادهافهرست
.کشورکل1396سالبودجهقانونوکشورکل1392سال



توضیحات
فناوریسطحشرطبودندارابرعالوهکهاستازمحصولبخش هاییاصلی،زیرسیستم •

.باشدبخش هاآنازناشیمحصول،فروشقیمتازدرصد(30)حداقل،(1ماده1-1بند)

عنوانتحتنامه،آئین اینقبلیویرایشدر،2نوعتولیدیبنیاندانشهایشرکت•
.می شدندتاییددانش بنیان،فعالیتدارایصنعتی

هستند،(1)ماده1-1بنددرفناوریسطحشرطدارایکهخدماتییاکاالهامورددر•
،بزرگتجهیزاتمورددرهمچنین.باشدفنیپیچیدگیدارایبایدشدهانجامطراحی
.استقبولموردنیزجوبالف،مواردازترکیبی

بند)فناوریسطحشرطبودنداراعالوهکهاستازمحصولبخش هاییاصلی،زیرسیستم •
.باشدبخش هاآنازناشیمحصول،فروشقیمتازدرصد(30)حداقل،(1ماده1-1
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