
آشنایی با شرکتهای دانشکارگاه 
بنیان 



تعریف شرکت های دانش بنیان در قانون دانش بنیان

:قانون1ماده 

تحققحور،دانشماقتصادتوسعهثروت،وعلمهمافزاییمنظوربهکهاستتعاونییاخصوصیمؤسسهیاشرکت

سعهتووتحقیقنتایجتجاری سازیو(نوآوریواختراعکاربردوگسترششامل)اقتصادیوعلمیاهداف

.میشودتشکیلفراوانافزودهارزشباوبرترفناوری هایحوزهدر(خدماتوکاالتولیدوطراحیشامل)

:باشنداساسیشرطدودارایبایددانش بنیانشرکت های،1مادهمعیارهایبراساس

قانون حمایت از شرکت  های دانش بنیان از ( 1)ارائه معیارهای دقیق بر مبنای ماده

.ارزیابی و تشخیص شرکت های دانش بنیان استوظائف اصلی کارگروه

فناوری های برترفعالیت در حوزه+ تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه 



معیارهای ارزیابی شرکت های دانش بنیان

مرحله تولید محصول

طراحی مبتنی بر 
تحقیق و توسعه

سطح فناوری 
محصول



مرحله تولید محصول

محصول/کاال

در حال تولید 
در حد نمونه آزمایشگاهی

دانش فنی

به شرط داشتن سند فروش

خدمات

به شرط داشتن سند فروش

فرآیند

خدمت/تجهیزی برای تولید کاال
خدمت/فرآیندی برای تولید کاال



طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه

ایده داخلی  طراحی مبتنی بر 
و تحقیق و توسعه

طراحی براساس فعالیتهای تحقیق و 
مهندسی معکوس توسعه بر روی 

قیق و سپس انجام تحانتقال فناوری  
و توسعه و طراحی جهت ایجاد 

تغییرات اساسی در محصول



سطح فناوری محصول

یتایید با معافیت مالیات

اتیتایید بدون معافیت مالی

عدم تایید
L

M

H



فرآیند تقسیم بندی محصوالت دانش بنیان

1
پیچیده ترین•

...
•---

7
ساده ترین•

رتبه بندی محصوالت-1
در هر حوزه فناوری



فرآیند تقسیم بندی محصوالت دانش بنیان

:اولمرحله

رتبه7هحوزهبآنطبقهبندیکاالهاوخدماتدرهرحوزهفناوریبراساسنظراتخبرگان
:مرحلهدوم

(مثالالکترونیکباتجهیزات)همترازنمودندوبهدوحوزههایمختلففناوری

1محصوالت رتبه 

2محصوالت رتبه 

3محصوالت رتبه 

4محصوالت رتبه 

5محصوالت رتبه 

6محصوالت رتبه 

7محصوالت رتبه 

1محصوالت رتبه 

2محصوالت رتبه 

3محصوالت رتبه 

4محصوالت رتبه 

5محصوالت رتبه 

6محصوالت رتبه 

7محصوالت رتبه 

1محصوالت رتبه 

2محصوالت رتبه 

3محصوالت رتبه 

4محصوالت رتبه 

5محصوالت رتبه 

6محصوالت رتبه 

7محصوالت رتبه 

مواد شیمیاییتجهیزات نفتبرق و الکترونیک

ق و ت
حقی

ی از ت
ش

ی نا
ی فن

چیدگ
س پی

سا
ی برا

رتبه بند
سعه باال

1محصوالت رتبه و

2محصوالت رتبه 

3محصوالت رتبه 

4محصوالت رتبه 

5محصوالت رتبه 

6محصوالت رتبه 

7محصوالت رتبه 

آب، محیط زیست و
کشاورزی

فهرست کاالها و خدمات دانش بنیان )
(1سطح 

معافیت مالیاتیو مشمول تایید 

ان فهرست کاالها و خدمات دانش بنی)
(2سطح 

اتیمعافیت مالیبدون دریافت تایید 

عدم تایید



شرفتهمواد شیمیایی پی-مثالهایی از رتبه بندی سطح فناوری محصوالت



شرفتهمواد شیمیایی پی-مثالهایی از رتبه بندی سطح فناوری محصوالت



مری معیار تفصیلی های حوزه سردبیری مواد شیمیایی پیشرفته و پلی

فرموالسیون

پلیمریزاسیون/سنتز

طرحی فرایند

طراحی مکانیکی شکل دهی پلیمر

استخراج، جداسازی
و خالص سازی



مری معیار تفصیلی های حوزه سردبیری مواد شیمیایی پیشرفته و پلی

ن
فرموالسیو
حساسیت باال به مقدار اجزا

تعداد اجزا در فرموالسیون

برهمکنش فیزیکی و شیمیایی

استانداردهای پیچیده

کاربردها و خواص ویژه

سفارش سازی فرموالسیون

حساسیت به شرایط عملیاتی فرموالسیون

...دما، فشار و) شرایط فرمول بندی کنترل شده 

تکرار پذیری محصول بسیار سخت



مری معیار تفصیلی های حوزه سردبیری مواد شیمیایی پیشرفته و پلی

سنتز
/

ن
پلیمریزاسیو

تعداد مراحل سنتز

لزوم جداسازی و خالص سازی حدواسط ها و حذف محصوالت جانبی

(لزوم استفاده از پایدارکننده خاص) تشکیل محصول ناپایدار 

تشکیل حد واسط های ناپایدار

...(دما، فشار، کاتالیست، حالل ویژه و) مهندسی واکنش بسیار پیچیده 



مری معیار تفصیلی های حوزه سردبیری مواد شیمیایی پیشرفته و پلی

ی فرآیند
طراح

طراحی مفهومی و پایه فرآیند جدید شیمیایی و پلیمری

مهندسی و طراحی کاتالیست فرآیند جدید

طراحی تجهیزات کلیدی 

طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی جهت اصالح، بهینه سازی، پیاده سازی 
در صنعت به منظور کاهش هزینه، تولید محصول جدید، ارتقا عملکرد



مری معیار تفصیلی های حوزه سردبیری مواد شیمیایی پیشرفته و پلی
ی مکانیزم ها

طراح

زیرالیه و پایداری آن براساس طراحی مکانیکی/اصالح خواص مکانیکی محصول

استانداردهای ویژه و سخت گیرانه

هندسه فوق العاده بسیار پیچیده

کاربردهای خاص

دقت بسیار باال در طراحی

نیازمند شبیه سازی و مدلسازی های بسیار پیچیده جهت طراحی دقیق



مری معیار تفصیلی های حوزه سردبیری مواد شیمیایی پیشرفته و پلی
ی پلیمر

ل ده
شک

آمیزه های چندفازی

(پلی یورتان و پلی استال) پلیمریزاسیون 

مهندسی ساختار ماده

رفتار رئولوژیکی مواد پیچیده و کنترل و هدایت 

حساسیت کیفیت و خواص محصول به طراحی فرآیند و کنترل شرایط عملیاتی 
فرموالسیون

نیازمند طراحی و یا  شبیه سازی فرآیند تولید با دقت باال



مری معیار تفصیلی های حوزه سردبیری مواد شیمیایی پیشرفته و پلی
ی و 

ج، جداساز
خرا

است
ی

ص ساز
خال

تعدد و تنوع مراحل استخراج

...( تحت خالء بسیار باال و) نیازمند عملیات بسیار ویژه استخراج 

%(99باالی ) نیازمند خلوص بسیار باالی محصول 

لزوم پیوستگی فرآیند استخراج تا بسته بندی محصول در شرایط ویژه 

تبدیل فرآیند استخراج شیمیایی به فیزیکی به دالیل محیطی

بکارگیری روش های نوین در استخراج مانند استخراج میکرو و نانو



فهرست محصوالت دانش بنیان

فناوری زیستی

فناوری ارتباطات
و اطالعات

تجهیزات پزشکی

برق و  
زرالکترونیک، لی
و فوتونیک

مواد پیشرفته 
و شیمیایی
پلیمری

داروهای 
پیشرفته

ماشین آالت و 
تهتجهیزات پیشرف

خدمات
تجاری سازی

ه محصوالت پیشرفت
سایر حوزه ها



فهرست محصوالت دانش بنیان

ی
ست

ی زی
فناور

غذایی

کشاورزی،دامیوگیاهی

صنعتیومحیطزیست

زیستفناوریمولکولی



فهرست محصوالت دانش بنیان
ت 

صوال
ح

شرفته و م
مواد پی

ی شیمیای
ی ها

ی بر فناور
مبتن

فناورینانوی

سرامیکها،)موادپیشرفته
(فلزات،کامپوزیتهاوپلیمرها

یمحصوالتمبتنیبرفناوریها
شیمیایی

بستههایدانشفنیواحدهای
پاالیشیوپتروشیمی



فهرست محصوالت دانش بنیان
ک، لی

ق و الکترونی
ی بر

ت افزارها
خ

س
زر و 

ک
فوتونی

سخت افزارهای الکترونیکی و رایانه ای

میکروالکترونیک

مدار های الکترونیکی

توزیع/ انتقال/ تولید

ماشین های الکتریکی

الکترونیک قدرت

اندازه گیری و ابزار دقیق

سامانه های کنترل و اتوماسیون صنعتی

تجهیزات ارتباطی، مخابراتی، اویونیک و هوافضا

لیزر و فوتونیک



فهرست محصوالت دانش بنیان

ت و 
ت و ارتباطا

العا
ی اط

فناور
ی

ی رایانه ا
نرم افزارها

حوزهفناوریاطالعات

محتوایدیجیتال

امنیتفضایتبادلاطالعات



فهرست محصوالت دانش بنیان
شرفته

ی پی
داروها

مواد اولیه دارویی

رادیو داروها

(دارو رسانی)اشکال دارویی 

داروهای عصبی شناختی

آرایشی و بهداشتی

داروهای با منشاء گیاهی

داروهای با منشاء طبیعی

مکمل های دارویی

دارو و فرآورده های بیولوژیک

دارو ها و فرآورده های طبیعی



فهرست محصوالت دانش بنیان

ت 
جهیزا

ت و ت
ل، ملزوما

وسای
ی

پزشک

تجهیزاتوملزوماتپزشکی

تجهیزات،موادوملزومات
دندانپزشکی

یتجهیزاتوموادآزمایشگاهطب

تجهیزاتبیمارستانی

تجهیزاتپیشرفتهآزمون
کیکالیبراسیونتجهیزاتپزش



فهرست محصوالت دانش بنیان
شرفته سایر حوزه ها

ت پی
صوال

ح
م

معدن

ساختمان و مسکن

راه سازی

ریلی

صنایع دریایی

کشاورزی، دامپروری و گیاهان دارویی

هوا و اقلیم، آب، خاک و فرسایش

صنایع غذایی

صنایع نرم و هویت ساز و فرهنگی



فهرست محصوالت دانش بنیان

ی
ی ساز

جار
ت ت

خدما
خدماتتجاریسازی

خدماتشتابدهیکسبوکار

خدماتسیاستگذاری





سامانه ثبت نام شرکتهای دانش بنیان

تکمیلوhttp://reg.daneshbonyan.irسامانهبهورود•
نامثبتفرآیند

–مدیرههیئت–کلیمشخصاتبابتنیازموردمدارکارائه•
کاال–موجودانسانیمنابع–استانداردها،مجوزها–سهامداران

انبنیدانشبررسیدرخواستثبتومالیاطالعات–خدماتو

http://reg.daneshbonyan.ir/


سامانه ثبت نام شرکتهای دانش بنیان



سامانه ثبت نام شرکتهای دانش بنیان



سامانه ثبت نام شرکتهای دانش بنیان



سامانه ثبت نام شرکتهای دانش بنیان



سامانه ثبت نام شرکتهای دانش بنیان



سامانه ثبت نام شرکتهای دانش بنیان



مدل فرآیندی تشخیص صالحیت شرکت های دانش بنیان

کارگروه

شرکت متقاضی

دبیرخانه

کارگزاران

12

3 4 5 6



غربال فنی شرکت های متقاضی قبل از بازدید

مالکیت

-کارگزار
هدریافت پرسشنام عدم تایید

غربال دقیق
-کارگزار

بازدید

غربال اولیه



کارگزاران



ارزیابی حضوری توسط کارگزاران



شوراهای سردبیری تخصصی

و سردبیری الکترونیک
مخابرات

سردبیری زیست فناوری

سردبیری تجهیزات و مواد 
پیشرفته

سردبیری داروهای پیشرفته

سردبیری تجهیزات
نفت و گاز

کارگروه ارزیابی و تشخیص 
شرکت ها و موسسات 

دانش بنیان

سردبیری مواد شیمیایی 
پیشرفته و پلیمری

سردبیری فناوری اطالعات، 
ارتباطات و نرم افزار ع سردبیری کشاورزی، صنای

غذایی و صنایع وابسته









های دانش بنیان کشورآمار شرکت



های دانش بنیان کشورآمار شرکت

هاتعداد شرکتحوزه فناوری

190فناوری زیستی
606برق و الکترونیک

392مواد پیشرفته شیمیایی
IT791وفناوری اطالعات 

828ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته
211داروهای پیشرفته
151تجهیزات پزشکی

337سایر حوزه ها
55خدمات تجاری سازی



های دانش بنیان کشورآمار شرکت

1695دانش بنیان تولیدی نوع 

1298(صنعتی)2دانش بنیان تولیدی نوع 

11193دانش بنیان نوپا نوع 

2350دانش بنیان نوپا نوع 

37%
34%

10% 19%



با تشکر
توجه شمااز


