
 بسمه تعالي
 

نامهانتخابوفعالیتكارگزارانبههمظوه رانمهارفنآیظهخص هخیی هركیت هنكت اوآیین

 بظیانم سساتدانش

  

 فصلاول:كلیات

بنیان بهه شهرز ریهر     ها و موسسات دانش نامه انتخاب كارگزاران به منظور انجام فرآیند تشخیص صالحیت شركت آیین
  :شود تصویب مي

 

 ( تعاریف1ماده 

مجله    1831سهاري نوآوریهها و ارتراتهات مصهوب      بنیان و تجاري قانون: قانون حمایت ار شركتها و موسسات دانش
 .شوراي اسالمي

افزایي تلم و ثروت، توسعه اقتصهاد دانهش مرهور،     شركت: شركت یا موسسه رصوصي یا تعاوني است كه به منظور هم
ارتراع و نوآوري( در حوره فناوریهاي برتر و بها اررش افهزوده    ترقق اهداف تلمي و اقتصادي )شامل گسترش و كاربرد

  .شود افزارهاي مربوط تشكیل مي فراوان به ویژه در تولید نرم

( 8موضهوع مهاده )  « بنیان و نظارت بر اجرا ارریابي و تشخیص صالحیت شركتها و موسسات دانش»كارگروه  :كارگروه
 .«ها و ارتراتات ساري نوآوري و موسسات دانش بنیان و تجاريقانون حمایت ار شركتها »نامه اجرایي  آیین

شود كه بهه منظهور تشهخیص صهالحیت شهركتها و       به آن دسته ار نهادها، سارمانها و دستگاهها اطالق مي :كارگزاران
  .گردند نامه انتخاب مي  بنیان و در چارچوب این آیین موسسات دانش

 «بنیان ها و موسسات دانش یابي و تشخیص صالحیت شركتارر»سامانه: سامانه الكترونیكي متمركز 

  

فصلدور:انتخابكارگزاران
 

 ( موضوع فعالیت كارگزاران2ماده 

منهدي   موضوع فعالیت كارگزاران تبارت است ار ارریابي و تشخیص اولیه شركتها و موسسات متقاضي كه رواستار بهره
 .هاي مصوب كارگروه انجام شود نامه آیینار مزایاي قانون هستند. این امر باید در چارچوب 

 .باشد بنیان بودن شركتها، بر تهده كارگروه مي : تأیید نهایي دانش1تبصره 

هاي كارگزاران در رصوص شركتهاي متقاضي، بهه صهورت مررمانهه در ارتیهار كهارگروه قهرار        : نتیجه بررسي2تبصره
  .گیرد مي
 

 ( معیارهاي انتخاب كارگزاران8ماده 

  :شوند ان براساس معیارهاي ریر انتخاب ميكارگزار

 داراي سابقه اجرایي در ارریابي و تعامل با شركتهاي رصوصي و تعاوني     -

 داراي تسلط كافي در حوره تخصصي مربوط    -

 بنیان ذینفع نبودن در تشخیص صالحیت شركتهاي دانش    -

 :بنیان مشتمل بر حیت شركتهاي دانشداراي توان اجرایي كافي در انجام فرایند تشخیص صال    -



    فضاي كاري مستقل و مناسب 

    نیروي انساني مرتبط و مستقل 

    تخصیص بودجه و اتتبار الرم 

 داراي صالحیت الرم براي دسترسي به اطالتات شركتها     -
 

 ( تعیین كارگزاران4ماده 

كارگزاري و انتخاب، تمدید و لغو اتتبار كهارگزاران بهر مبنهاي    ها و دستگاههاي متقاضي  بررسي شرایط نهادها، سارمان
شود. فعالیت كارگزاران با ابالغ حكم كارگزاري توسط ریهی  كهارگروه    ( و با تصویب كارگروه انجام مي8شرایط ماده )
 .یابد رسمیت مي

فعالیت كهارگزاري در سهامانه   توانند تقاضاي رود را جهت انجام  ها و دستگاههاي متقاضي مي : نهادها، سارمان1تبصره
 .ارایه نمایند

ههاي   دبیررانه كارگروه موظف است، گزارش كاملي ار مستندات دریافت شده ار نهادهها، سهارمانها و دسهتگاه    :2تبصره
  .متقاضي كارگزاري را تهیه و جهت انتخاب نهایي، به كارگروه ارائه نماید

 .اشد و تمدید این مدت بالمانع استب : مدت رمان اتتبار كارگزاران یك سال مي8تبصره

  

 ( انواع كارگزاران5ماده 

 :شوند اي به شرز ریر انتخاب مي منطقه -حوره تخصصي ب -كارگزاران بر اساس دو روش الف

هاي تخصصي كاالهها و رهدمات دانهش بنیهان مصهوب       حوره تخصصي: در این روش، كارگزاران بر مبناي حوره -الف
  .شوند كارگروه انتخاب مي

  .شوند اي: در این روش، كارگزاران بر مبناي مرل اصلي استقرار و فعالیت شركتها انتخاب مي منطقه -ب

  

بظیانفصلس ر:كمیتهص خیی ركیت نكت ايدانش
 

   ( اتضاي كمیته تشخیص صالحیت6ماده 

اي بها   اران موظفنهد كمیتهه  به منظور تشخیص صالحیت شركتهاي متقاضي استفاده ار مزایاي قانون، هر یك ار كهارگز 
تضو، شامل صاحبنظران حوره تخصصي مربوط و افراد آشنا بها   5مركب ار حداقل « كمیته تشخیص صالحیت»تنوان 

ساري فناوري، فعالیتهاي صنعتي و اقتصادي تشكیل دهند. اسامي اتضاي  ها و داراي تجربه تجاري مسایل حوره شركت
تخاب توسط كارگروه و نیز پیشنهاد ار سوي كارگزار و تأیید نههایي توسهط   به دو طریق ان« كمیته تشخیص صالحیت»

  .باشد شود. ریاست این كمیته بر تهده ریی  نهاد كارگزار یا معاون توسعه فناوري ]یا مقام مشابه[ مي كارگروه تعیین مي

 .باشد یك سال مي« كمیته تشخیص صالحیت»: مدت اتتبار تضویت اتضاي 1تبصره 

در رمینه شركت مورد ارریابي، نباید ذینفع باشهند و بایهد صهالحیت    « كمیته تشخیص صالحیت»افراد تضو  :2تبصره 
  .دسترسي به اطالتات شركتها را داشته باشند

   .شود پ  ار تأیید كارگروه توسط ریی  كمیته صادر مي« كمیته تشخیص صالحیت»: احكام سایر اتضاي 8تبصره 

هاي  تواند جهت بررسي تخصصي شركتها و كسب نظرات مشورتي، ریركمیته مي« حیتكمیته تشخیص صال: »4تبصره 
   .تخصصي تشكیل دهد

  



  

فصلچ ارر:ام ركارگزاران
 

 ( وظایف كارگزاران7ماده 

نامه تشخیص صالحیت مصوب  مندي ار مزایاي قانون مطابق آیین ارریابي اولیه صالحیت شركتهاي متقاضي بهره    -
 كارگروه

بكارگیري نیروهاي انساني امین، مرتبط و داراي سابقه اجرایي در ارریابي و تعامل با شهركتها و مسهلط بهه حهوره         -
 تخصصي مربوط به فعالیت شركتها 

 شده به دبیررانه كارگروه پیشنهاد تأیید یا رد صالحیت شركتهاي ارریابي    -

 اند شنارته شدهبنیان  پیشنهاد لغو صالحیت شركتهایي كه قبال دانش    -

 اي و راص به دبیررانه كارگروه ارائه گزارشهاي منظم، دوره    -

 استعالم ار مراجع تخصصي مرتبط در صورت لزوم     -

 ها و فرایندهاي انجام شده  مستندساري فعالیت    -

 حفظ مررمانگي اطالتات دریافت شده ار شركتها    -

 شي دبیررانه كارگروه هاي هماهنگي و آمور حضور در برنامه    -

همكاري با سایر كارگزاران در صورت اتالم نیار ار سوي آنها جهت بررسهي صهالحیت شهركتها، نظیهر گهردآوري          -
 اطالتات، باردید ار شركتها، حضور در جلسات كارشناسي

 وم هاي شركتها در صورت لز همكاري با صندوق نوآوري و شكوفایي و ارائه مشاوره در رصوص طرز    -

 تدم ارائه پاسخ مكتوب به شركتهاي متقاضي در رصوص نتایج ارریابي صالحیت شركتها    -

 درالت ندادن منافع نهادي رود در تشخیص صالحیت شركتها     -

 نامه  تعیین فضاي كاري مستقل براي نیروهاي انساني اجراي موافقت    -

 نامه  وافقتتخصیص بودجه و اتتبار الرم براي اجراي موضوع م    -

 سایر موارد مرتبط با امور بررسي شركتها به دستور كارگروه    -

 .شود هاي متقاضي، به پیشنهاد كارگزار و با تصویب كارگروه انجام مي بنیان بودن شركت تبصره: تأیید یا رد دانش
 
 
 

  

نبظیانب دنمیانكارگزارافصلپظمم:فنایظخومعیارهايص زیع نكت ايمتقاضيدانش
 

( پ  ار اتالم تقاضا ار سوي شركتها و ورود اطالتات مربوطه به سهامانه، اطالتهات شهركتها توسهط دبیررانهه      3ماده 
كارگزاران در ارتیار دبیررانه كهارگروه قهرار گرفتهه و جههت       شود. نتیجه بررسي كارگروه به كارگزاران مربوط ارجاع مي

  .شود تأیید نهایي به كارگروه ارائه مي

در صورتي كه كارگزار امكان ارریابي تخصصي شركت ارجاتي را نداشته باشهد، بهه دبیررانهه كهارگروه اتهالم       تبصره:
  .كند مي

  



بنیان بودن به كارگزار یا كارگزاران، بر مبناي میزان توان تخصصي آنها،  ( شركتهاي متقاضي، جهت بررسي دانش1ماده 
  .شوند ارجاع مي

بنیان بودن كه در حوره تخصصهي مربهوط بها آنهها، كهارگزار تخصصهي        متقاضي دانش: آن دسته ار شركتهاي 1تبصره
كهه مرهل اصهلي فعالیهت شهركت در آن منطقهه       )اي  دار توسط كارگروه معین نشده است، به كارگزار منطقه صالحیت

 .شوند استقرار دارد( ارجاع مي

اي  گزاران، نتیجه نهایي به اطالع كارگزار منطقهبنیان بودن شركت توسط كارگزار یا كار : در صورت تأیید دانش2تبصره
  .رسد )كه مرل اصلي فعالیت شركت هم در آن منطقه استقرار دارد( نیز مي

 

بخشي ار هزینه انجام فرایندهاي ارریابي و تشخیص صالحیت شركتها، ار سوي شهركتهاي متقاضهي تهأمین     (11ماده
  .شود شود كه میزان آن ساالنه توسط كارگروه مصوب مي مي

  

فصل  م:نوارتبنعملكندكارگزاران
 

هاي رماني یكساله ارریابي نمایهد.   دبیررانه كارگروه موظف است، تملكرد كارگزاران را بطور مداوم و در دوره (11ماده 
سهط  نامه و سایر معیارهاي مرتبط با تملكهرد كهارگزاران كهه تو    این آیین (8ارریابي تملكرد بر مبناي معیارهاي ماده )

شود. تمدید اتتبار كارگزاران، منوط به داشتن حداقل امتیار اتالمي توسط كهارگروه   گردد، انجام مي كارگروه مصوب مي
 .باشد مي

  

 .با اكثریت آرا، به تصویب كارگروه رسید 21/12/1811تبصره در تاریخ  12ماده و  11این آیین نامه در 

  
 


