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هـ46513/ت141602شماره

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوري ـ وزارت امور اقتصادي و دارایی

علمی و فناوري رییس جمهور ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایرانمعاونت 

صندوق نوآوري و شکوفایی

بنا به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري 21/8/1391هیئت وزیران در جلسه مورخ 

ـ آیین 1389ها و اختراعات ـ مصوب سازي نوآوريبنیان و تجاريها و مؤسسات دانش) قانون حمایت از شرکت13و به استناد ماده (

نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات 

فصل اول ـ تعاریف

زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:ـ در این آیین نامه، اصطالحات1ماده

ـ1389الف ـ قانون: قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاري سازي نوآوري ها و اختراعات ـ مصوب 

) قانون.5ب ـ صندوق: صندوق نوآوري و شکوفایی موضوع ماده (

ج ـ شورا: شوراي عالی علوم، تحقیقات و فناوري.

سازي: فعالیتهاي مرتبط با عرضه محصول یا خدمت جدید مبتنی بر ایده ها یا فناوریهاي جدید که شامل تمامی د ـ تجاري 

فرایندهاي مرتبط از جمله ثبت اختراع، ارزش گذاري فناوري، اعطاي امتیاز، انتقال و انتشار و کسب سایر فناوریهاي مورد نیاز 

سرمایه و منابع (نمونه سازي، طراحی صنعتی فرایند یا محصول جدید، انجام (مکمل) و پرداخت حق االمتیازهاي مرتبط، جذب 

آزمونها و دریافت تأییدیه هاي الزم، تولید آزمایشی، بازاریابی و رفع اشکال) و همچنین خدمات پشتیبانی تخصصی تجاري سازي 

ردسازي، اندازه سنجی و خدمات آزمایشگاهی) (شامل فعالیتهاي مشاوره، مدیریت فناوري، طراحی محصول و فرایند، خدمات استاندا

می شود.

هـ ـ سرمایه گذاري ریسک پذیر: سرمایه گذاري در شرکتهاي جوان و نوپا که مبتنی بر فناوري و نوآوري شکل گرفته و در معرض 

د بود.ریسکهاي باال و غیرمتعارف می باشند و براساس ارزیابی هاي کارشناسی داراي رشد فراوان در آینده خواهن



و ـ عامل صندوق: بانکهاي عامل، صندوقهاي پژوهش و فناوري و سایر صندوقهاي مالی داراي مجوز قانونی طرف قرارداد صندوق.

) قانون مدیریت خدمات کشوري.5ز ـ دستگاه اجرایی: دستگاههاي اجرایی موضوع ماده (

تجاري سازي نتایج تحقیق و توسعه شامل «و » نوآوريگسترش و کاربرد اختراع و«که در زمینه موسساتیـ شرکتها و 2ماده

فعالیت می نمایند، شرکت یا مؤسسه دانش بنیان » هاي برتر و با ارزش افزوده باال(طراحی و تولید کاال و خدمات) در حوزه فناوري

محسوب می شوند.

آموزش و کارآموزي، فعالیتهاي عادي و روزمره هاي علمی، خدمات کتابداري، ـ فعالیتهایی نظیر برگزاري و شرکت در همایش1تبصره

یان به هاي دانش بننرم افزاري و سایر فعالیتهایی که هدف آنها طراحی محصـوالت یا خدمات یا بهبود کیفیت آنها نیست، از فعالیت

روند.شمار نمی

پردازند، از شمول این ر تجارت میبنیان که به امـ نمایندگی شرکت هاي خارجی و شرکت هاي واردکننده محصوالت دانش2تبصره

آیین نامه خارج هستند.

درصد از مالکیت آنها ها و مؤسساتی که بیش از پنجاههاي دولتی، مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی و شرکتـ شرکت3تبصره

د.متعلق به شرکت هاي دولتی، مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی باشد، مشمول حمایت هاي قانون نیستن

هاي دانش بنیان و معیارهاي تشخیص مصادیق شرکتها ) قانون و به منظور تدوین حوزه هاي فعالیت2ـ در اجراي مفاد ماده (3ماده

و مؤسسات دانش بنیان، و نظارت بر اجراي این ماده، کارگروهی زیر نظر رییس شورا متشکل از اعضاي زیر تشکیل می شود:

الف ـ نماینده رییس شورا (رییس)

ب ـ نماینده وزارت علوم، تحقیقات و فناوري

ج ـ نماینده معاونت علمی و فناوري رییس جمهور

د ـ نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هـ ـ نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت

و ـ نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح

ز ـ مدیرعامل صندوق

وق هاي پیش بینی شده در قانون، صنداستفاده شرکتها و مؤسسات دانش بنیان از کمکها و تسهیالت و سایر حمایتـ به منظور 4ماده

موظف است نسبت به بررسی وضعیت اقتصادي و مالی شرکتها و مؤسسات یاد شده اقدام نماید.

فصل دوم ـ اعطاي کمک

فر نیروي انسانی متخصص و با سابقه فعالیت بیش از پنج سال، می ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان داراي بیش از پنجاه ن5ماده

هاي شرکتها، پژوهشگاهها و هاي موضوع این آیین نامه با مشارکت دانشگاهتوانند در صورت تشکیل کنسرسیوم، جهت فعالیت



ت درصد از هزینه فعالیت هايبنیان داخلی، تا بیسداخلی و خارجی مشروط به تعلق اکثریت سهام آن به شرکتها و مؤسسات دانش

خود را در ازاي ارایه اسناد اثبات کننده، کمک دریافت کنند.هاي مربوط و طرحتحقیق و توسعه ي سازي نتایجرتجا

ـ در صورتی که شرکتها و مؤسسات دانش بنیان جهت انجام فعالیتهاي تحقیق و توسعه و تجاري سازي از نظام بانکی تسهیالت 6ماده

.د، صندوق می تواند بخشی از سود تسهیالت یاد شده را در قالب قرارداد با بانک عامل اعطا نمایداخذ نماین

هاي تجاري سازي نتایج تحقیق و توسعه هاي طرح) قانون، تا پنجاه درصد هزینه5صندوق مجاز است در اجراي ماده (مکرر: 6ماده 

توانایی مالی را با تایید هیات امناي صندوق، کمک بالعوض نماید.شرکتها و موسسات دانش بنیان فاقد "ویژه"و "مهم"

فصل سوم ـ تسهیالت

د سازي می تواننهاي ثبت اختراع، کسب فناوري (دریافت حق امتیاز) و نمونهبنیان جهت فعالیتها و مؤسسات دانشـ شرکت7ماده

عامل صندوق با دوره بازپرداخت حداکثر سه ساله صندوق یا از تسهیالت قرض الحسنه صندوق پس از بررسی طرح تجاري توسط 

استفاده نمایند.

ـ شرکتهاي ارایه کننده خدمات پشتیبانی تخصصی تجاري سازي نیز می توانند براي انجام خدمات یاد شده، از تسهیالت 8ماده

قرض الحسنه صندوق استفاده کنند.

اي تا قبل از تولید صنعتی از قبیل هزینه اولیه تجهیز کارگاه و آماده سازي ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان جهت فعالیته9ماده

خط تولید، طراحی صنعتی، انجام آزمون و رفع اشکال، تولید آزمایشی و بازاریابی می توانند از محل منابع صندوق از تسهیالت میان 

رخ مصوب شوراي پول و اعتبار در هر سال) استفاده مدت (حداکثر پنج ساله) با نرخ ترجیحی (تا سقف پنج درصد پایین تر از ن

نمایند. تشخیص نوع تضمین موردنیاز، بر عهده صندوق خواهد بود.

ـ صندوق موظف است به منظور تولید صنعتی با مشارکت حداکثر پنجاه درصدي با بانکها، مؤسسات مالی و اعتباري یا 10ماده

باري مشترك نزد بانکها و مؤسسات یاد شده امکان دریافت تسهیالت بلندمدت گشایش خطوط اعتاز طریق صندوقهاي مالی مرتبط 

درصد پایین تر از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار در هر سال) را براي تأمین هفت(حداکثر هفت ساله) با نرخ ترجیحی (تا سقف 

رکتها و مؤسسات دانش بنیان، فراهم نماید.قسمتی از هزینه هاي تهیه مکان و خرید و نصب ماشین آالت و تجهیزات مورد نیاز ش

ـ جهت تأمین سرمایه در گردش شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، صندوق مجاز است با مشارکت حداکثر سی درصدي با 11ماده

رخ نمدت (حداکثر یک ساله) بابانکها و سایر مؤسسات و صندوق هاي مالی و از طریق این مؤسسات اقدام به ارایه تسهیالت کوتاه

نماید.ي پول و اعتبار وراتر از نرخ مصوب شتا سقف حداکثر هفت درصد پایینی حترجی

ـ به منظور حمایت از توسعه بازار محصوالت و خدمات دانش بنیان، صندوق مجاز است نسبت به اعطاي تسهیالت براي 12ماده

دانش بنیان از طریق عامل صندوق اقدام نماید.فروش اقساطی، لیزینگ و سایر موارد با نرخ ترجیحی به شرکتها و مؤسسات 



ـ صندوق موظف است جهت خرید سهام شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، تسهیالت خرید با نرخ ترجیحی به افراد یا بنگاههاي 13ماده

وق حاً از صندفعال اقتصادي و صنعتی موجود ارایه نماید. تسهیالت یاد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی که سهام مذکور را ترجی

هاي سرمایه گذاري ریسک پذیر یا از طریق بازار فرابورس خریداري نمایند، اعطا می شود.

سازي حائز اهمیت هستند، اما هاي تجاريها و مؤسسات دانش بنیانی که داراي طرحصندوق مجاز است به شرکت-مکرر13ماده 

) را پس از تایید هیات عامل بر اساس 11) و(10تسهیالت موضوع مواد (ها هستند، فاقد توانایی کافی براي تامین مشارکت بانک

) اعطا نماید.%100دستورالعمل ابالغی به طور صد در صد (

فصل چهارم ـ ضمانت نامه و بیمه

ـ به منظور پوشش کسر وثیقه تسهیالت دریافتی شرکتها و مؤسسات دانش بنیان از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباري،14ماده

صندوق نسبت به ارایه خدمات ضمانت نامه اعتباري (تا سقف هفتاد درصد وثایق) اقدام می نماید.

ت بنیان، صندوق نسبـ به منظور پوشش ریسک قراردادها و تسهیل شرایط حضور در مناقصه براي شرکتها و مؤسسات دانش15ماده

ت آن با عقد قراردادهاي همکاري و کارگزاري با بانکها و مؤسسات به پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت نامه و تسهیل روند دریاف

ذیربط اقدام می نماید. این خدمات شامل ضمانت نامه شرکت در مناقصه، پیش پرداخت، حسن انجام کار و سایر موارد مرتبط می 

باشد.

ؤسسات دانش بنیان، صندوق نسبتـ به منظور پوشش ریسک به کارگیري فناوریهاي داخلی عرضه شده توسط شرکتها و م16ماده

به ارایه خدمات ضمانت نامه اي به منظور پوشش ریسک دانش فنی از طریق مؤسسات تخصصی ذیربط اقدام می نماید. نوع حمایت 

این ماده شامل پرداخت بخشی از هزینه صدور ضمانت نامه و تسهیل روند دریافت آن با عقد قراردادهاي همکاري و کارگزاري با 

ه دهندگان ضمانت نامه می گردد.ارای

تبصره ـ در صورت عدم امکان به کارگیري مؤسسات تخصصی موجود، صندوق می تواند پس از طی مراحل قانونی نسبت به حمایت 

از ایجاد مؤسسات تخصصی با مشارکت سایر نهادهاي ذي ربط اقدام نماید.

بنیان، اهش خطرپذیري محصوالت و خدمات شرکتها و مؤسسات دانش) قانون و به منظور ک3ـ در اجراي بند (هـ) ماده (17ماده

بیمه مرکزي ایران مکلف است پوشش بیمه اي مناسب را در مراحل طراحی، تولید، عرضه و بکارگیري این نوع محصوالت و خدمات 

طراحی و ایجاد نماید.

فصل پنجم ـ مشارکت

هاي سرمایه گذاري ریسکدوق براي تأسیس و توسعه شرکتها و صندوقـ به منظور توسعه سرمایه گذاري ریسک پذیر، صن18ماده

پذیر تا سقف چهل و نه درصد سهام، مشارکت نماید و حداکثر پس از پنج سال سهام خود را واگذار نماید.



ها شرکتسازي هاي تجاريصندوق مجاز است بر اساس دستورالعمل مصوب هیات امنا نسبت به مشارکت در طرح-مکرر18ماده 

و مؤسسات دانش بنیان اقدام نماید.

فصل ششم ـ معافیت هاي مالیاتی و گمرکی

ـ به منظور تکمیل چرخه سرمایه گذاري خطرپذیر و امکان استفاده شرکتها و مؤسسات دانش بنیان از بازار سرمایه، سازمان 19ماده

هاي دانش بنیان در بازار فرابورس، کار عرضـه سهـام شرکتبورس و اوراق بهادار مکلف است نسبت به تعیین و تسهیـل ساز و 

دستورالعمل هاي اجرایی الزم را تهیه و ابالغ نماید.

ـ درآمدهاي مشمول مالیات شرکتها و مؤسسات دانش بنیان ناشی از قراردادها و فعالیتهاي تحقیق و توسعه، تجاري سازي 20ماده

) قانون مالیاتهاي مستقیم معاف هستند.105دت پانزده سال از مالیات موضوع ماده (و تولید محصوالت و خدمات دانش بنیان به م

ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان از پرداخت هزینه هاي عوارض و حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف 21ماده

هستند.

همکاري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري موظف است دستورالعمل ) قانون وزارت امور اقتصادي و دارایی با 3ـ در اجراي ماده (22ماده

اجرایی این فصل را ظرف سه ماه پس از ابالغ این آیین نامه تهیه و به سازمان امور مالیاتی کشور و گمرك ایران ابالغ نماید.

فصل هفتم ـ اولویت دهی به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و سایر حمایت ها

علم و فناوري، مراکز رشد، مناطق ویژه علم و فناوري و مناطق ویژه اقتصادي موظفند نسبت به اولویت دهی در ـ پارکهاي23ماده

استقرار شرکتها و مؤسسات دانش بنیان اقدام نمایند.

د شـ صندوق حداقل سی درصد کمکها، تسهیالت و سرمایه گذاري هاي خود را به شرکتهاي دانش بنیان مستقر در مراکز ر24ماده

علم و فناوري، پارکهاي علم و فناوري، مناطق ویژه علم و فناوري و مناطق ویژه اقتصادي تخصیص دهد.

ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان در مناقصات قراردادهاي پژوهشی، فناوري و تجاري سازي و عرضه کاالهاي دانش بنیان 25ماده

ساخت داخل دستگاههاي اجرایی حائز اولویت می باشند.

ـ دستگاه اجرایی پس از دریافت تأییدیه صالحیت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، امتیاز ارزیابی کیفی و فنی آنها را با 1بصرهت

درصد) محاسبه می نماید. براي شرکتهاي مستقر در پارکهاي علم و فناوري و مناطق ویژه علم و فناوري و مناطق 120(2/1ضریب 

و پنجاه درصد) قابل افزایش است.(صد5/1ویژه اقتصادي تا ضریب 



ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان براي ارایه و فروش محصوالت و خدمات دانش بنیان خود در مناقصات دولتی مشمول 2تبصره

تخفیف پنجاه درصدي در مبلغ سپرده شرکت در مناقصه می گردند.

کاال یا خدمات با مبدأ خارجی را در راستاي تحقیق و توسعه، ـ دستگاه هاي اجرایی می توانند حداقل یک درصد مبلغ خرید 26ماده

بنیان هزینه نمایند.سازي و ساخت داخل کاال یا خدمات مذکور از طریق شرکتها و مؤسسات دانشطراحی، تجاري

) قانون 1اده () م2ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوري موظف است با همکاري دستگاه هاي اجرایی ذي ربط در اجراي تبصره (27ماده

ها و ایجاد تسهیالت به منظور صدور حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدي و صنعتی و اجرایی کشور در اجراي پروژه

ـ فهرست نیازهاي فناورانه، تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز دستگاه هاي اجرایی مندرج در قانون مذکور را 1375خدمات ـ مصوب 

ؤسسات دانش بنیان نیز اعالم نماید.به شرکتها و م

المللی، هاي بین) قانون و به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تقویت همکاري9ـ در اجراي ماده (28ماده

محوله هاي هاي علم و فناوري در جهت انجام مأموریتاجازه داده می شود واحدهاي پژوهشی، فناوري و مهندسی مستقر در پارك

گذاري خارجی و مبادالت مالی بین المللی هاي مالیاتی و عوارض سرمایهاز مزایاي قانونی مناطق آزاد درخصوص روابط کار، معافیت

برخوردار گردند.

) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران موضوع تصویب47آیین نامه اجرایی ماده (تبصره:

گردد.) قانون تنفیذ می9به عنوان مقررات اجرایی ماده (10/5/1384هـ مورخ 32863/ت 28609نامه شماره 

ها و مؤسسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات ـ شرکت29ماده

زیست محیطی مستقر نمایند.

ش دهی، رسیدگی به اعتراضات و مجازاتهاي قانونیفصل نهم ـ نظارت و گزار

ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان می توانند اعتراض خود را نسبت به عملکرد دستگاههاي مجري قانون با ارایه مستندات به 30ماده

شده اقدام نماید.دبیرخانه شورا ارسال نمایند. دبیرخانه شورا موظف است ظرف یک ماه نسبت به رسیدگی به اعتراضات واصل 

ـ دبیرخانه شورا موظف است جهت ایجاد فرصتهاي برابر و شفاف سازي حمایتها و تسهیالت مندرج در این آیین نامه نسبت 31ماده

ها و مؤسسات دانشبه انتشار آیین نامه ها و دستورالعملهاي ذي ربط، اسامی دستگاههاي اجرایی مرتبط و بانک اطالعاتی شرکت

ار شده از این تسهیالت از طریق پایگاه جامع اطالع رسانی اقدام نماید.بنیان برخورد

ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان که از حمایتهاي قانون برخوردار می شوند، چنانچه براساس گزارش دستگاه اجرایی ذي 32ماده

اطالعات ناصحیح از این حمایتها برخوردار شده ربط یا نظارت دوره اي یا موردي دبیرخانه شورا یا صندوق با کتمان اطالعات یا ارایه

باشند یا حمایتها و تسهیالت اعطا شده بر طبق قانون را براي مقاصد دیگري مصرف نموده باشند، با تشخیص دبیرخانه شورا یا 



تهاي موضوع ماده صندوق، ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهاي قانون، با ارجاع به مراجع قانونی ذي صالح، مشمول مجازا

) قانون خواهند گردید.11(

ـ دبیرخانه شورا مسئولیت پیگیري اجراي این آیین نامه را به عهده دارد و مکلف است گزارش عملکرد و نحوه اجراي قانون 33ماده

را هر شش ماه یک بار به شورا و مجلس شوراي اسالمی ارایه نماید.

جمهور ـ محمدرضا رحیمیمعاون اول رییس


