
 متقاضي بايد عالوه بر كسب شرايط ذكر
بنيان، نيروي خدمات دانش/ فناوري، كاال

. نامه را نيز احراز نمايند اين آيين

نوع
اختياري
) اجباري

 توضيح

اختياري

اجباري

براي شركتهاي نوپااجباري
 اختياري مي باشد

براي شركتهاي نوپااجباري
 اختياري مي باشد

اختياري

اختياري

دوه جدول فهرست فعاليتها در پيوست

و توسعه در پيوست نامه يك آيين تحقيق

 شود؟ چه شركتي گفته مي

و موسسات دانشه تشخيص شركت هاي متق، شركت»بنيان ها
كسب حداقل درآمد ذكر شده ناشي از فروش فنا شامل( عمومي

هاي اختصاصي اي شده در شاخص، كليه شرايط مشخص) كاركنان

 اسكن شده جهت تكميل اطالعات الزم است؟

: ارسال از طريق سامانه در جدول زير آورده شده است

اخ( مستندات مورد نياز
يا اج

و مجوز تأسيس، پروانه بهره( شركت اختي ...) برداي

اجباس به همراه آخرين تغييرات شركت در

بيمه شركت به همراه خالصه وضعيت
 مزايا

اجبا

اجباارسالي به سازمان امور-مالياتياظهارنامه

اختي شركت

اختي شركت

و پشتيباني چيست؟) غير پشتيباني( اصلي

و غير پشتيباني، مي فهرست كاركنان بخش توان به هاي پشتيباني
.ه نمود

و توسعه به چه هزينه  هايي اتالق ميشود؟ق

و توسعه، مي توان به جدول تح فهرست هزينه هاي بخش تحقيق

سواالت متداول

چ.1 شركت دانش بنيان به

نامه آئين«بر اساس: پاسخ
هاي عموم شده در شاخص

و سابقه بيمه كاركن انساني

چه مداركي به صورت اس.2

ال: پاسخ زم براي ارمدارك

تصوير مجوزهاي شر

تاسيس آگهي تصوير
 روزنامه رسمي

بيم آخرين ليست
و مز/دستمزد حقوق

اظها آخرين تصوير
 مالياتي

رزومه يا كاتالوگ شر

نمودار سازماني شرك

ا.3 منظور از كاركنان بخش

جهت اطالع از فهرس: پاسخ
نامه تشخيص مراجعه آيين

هزينه هاي بخش تحقيق.4

جهت اطالع از فهرس: پاسخ
.تشخيص مراجعه نمود



 شناسه ملي اشخاص حقوقي را چگونه ميتوان پيدا نمود؟.5

و با  (www.ilenc.ir) كشور با آدرس متقاضيان ميتوانند به سامانه شناسه ملي اشخاص حقوقي: پاسخ مراجعه نمايند
و در سامانه وارد نماييد .جستجوي اسم شركت يا موسسه، شناسه ملي اشخاص حقوقي را دريافت

 اگر محصول شركت در دسته هاي اصلي تعيين شده براي كاالهاي دانش بنيان نباشد چه بايد كرد؟.6

از اگر محصول شركت در هيچ: پاسخ آن بنيان وجود نداشته باشد، امكان ثبت هاي اصلي كاالهاي دانش دسته يك نام براي
مي هاي اصلي كاالهاي دانش چنانچه كاالي شركت به لحاظ ماهيت، ذيل يكي از دسته. فراهم نخواهد بود گيرد اما بنيان قرار

و داليل دانش و مشخصات آن كاال وب در سامانه پيش بيني نشده است، شركت، نام نيان بودن آن را به همراه شخصات شركت
، شماره همراه رابط(رابط آن   هاي بيشتر به آدرس پستي جهت بررسي) نام شركت، شناسه ملي، نام رابط

info@daneshbonyan.ir ارسال نمايد.

و تأييد صالحيت شركتها، مستلزم پرداخت هزينه است؟.7  آيا انجام فرايند ارزيابي

و ارزيابيب: پاسخ ميا توجه به اينكه فرايندها و تأييد صالحيت شركتها انجام شود، هاي كارشناسي كه براي ارزيابي
شد ها است، در آينده بخشي از اين هزينه دربردارنده برخي هزينه .ها از شركتهاي متقاضي دريافت خواهد

مي وجود داشت، آيا شركت دانشدر نام ثبتي يا اساسنامه شركت بنيان اگر عنوان دانش.8 و بنيان محسوب شود
 هاي مندرج در قانون استفاده كند؟ تواند از حمايت مي

و بر اساس اين فرايندها. خير: پاسخ الزم است همه شركتهاي متقاضي حمايتها، اطالعات خود را در اين سامانه وارد كرده
.ارزيابي شوند

 مورد نظر در سامانه را نداشت چگونه عمل كند؟) دار ستاره(اجباري اگر شركت برخي از شرايط.9

و ذخيره كند: پاسخ و. ساير اطالعات الزم را وارد كرده هر زمان موفق به احراز شرايط مورد نظر شد، به سامانه برگشته
.اطالعات خود را كامل كند

 تفاوت شركتهاي دانش بنيان نوپا با ساير شركتها چيست؟. 10

و موسسات دانش نامه تشخيص شركت هاي عمومي آئين شاخص: اسخپ بنيان نوپا با سهولت بنيان، براي شركتهاي دانش ها
بنيان، مطابق فهرست خدمات دانش/شركتها بايد داراي برنامه توليد يا توليدكننده كاالها. بيشتري آورده شده است



خدمات دانش بنيان توليد شده توسط شركت، بايد/فني كاالها بنيان مصوب كارگروه باشد كه دانش خدمات دانش/كاالها
و بومي مبتني بر فعاليت و يا از طريق انتقال فناوري جذب شده و توسعه، ايجاد شده توانند مي سازي شده باشد هاي تحقيق

.نام نمايند اقدام به ثبت

مي.11  شود؟ پس از اتمام ورود اطالعات توسط شركت، چه فرايندي طي

مي: پاسخ و كنترل اوليه قرار يك پس از ورود كامل اطالعات، ابتدا اطالعات شركت مورد بررسي گيرد، سپس جهت بررسي به
از در صورت لزوم كارگزار جهت بررسي. شود كارگزار تشخيص صالحيت ارسال مي و هاي بيشتر با شركت تماس گرفته

و نظر خود را در مورد ويژگي شركت بازديد مي مي كند در صورت تأييد. كند هاي شركت به صورت محرمانه به كارگروه اعالم
مي دانش .شود بنيان بودن توسط كارگروه، ورود به مرحله بعد بمنظور استفاده از برخي تسهيالت، به شركت اعالم

و در تمامي مواردي كه بايد اقدامي توسط شركت انجام شود يا اطالعي در اختيار داشته باشد، به صو رت نامه الكترونيكي
.شود پيامك، به شركت اطالع رساني مي

 آيا شركتهاي دولتي يا متعلق به بخش عمومي هم حق استفاده از حمايتهاي قانون دانش بنيان را دارند؟. 12

و مؤسساتي كه بيش از پنجاه درصد: پاسخ و نيز شركتها از%)50(شركتهاي دولتي، مؤسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي
و نهادهاي عمومي غير دولتي باشد، مشمول حمايتهاي اين قانون و مؤسسات مالكيت آنها متعلق به شركتهاي دولتي

.نيستند

 هايي براي شركت لحاظ خواهد شد؟ در صورت ارائه اطالعات غلط توسط شركت چه مجازات. 13

از شود، آن شركت صالحيت دانش هر زمان كه عدم صحت اطالعات وارد شده از سوي شركت محرز: پاسخ بنيان بودن را
و موظف به بازگردادندن عوايد احتمالي ناشي از حمايت و) قانون11موضوع ماده(هاي مورد نظر قانون دست داده خواهد بود

.امكان ورود مجدد به فرايند ارزيابي شركتها را نخواهد داشت

 اصالح ميباشد؟ آيا اطالعات ارسال شده به كارگروه قابل. 14

و ارسال كليه اسناد مورد نياز، امكان ذخيره: پاسخ و تكميل آن در دفعات تا پيش از تكميل اطالعات سازي اطالعات وارد شده
و قضاوت. بعدي وجود دارد و تأييد ارسال نهايي آن توسط متقاضي، اطالعات وارد شده مبناي ارزيابي اما پس از تكميل اطالعات

و و اعالم تأييد يا عدم تأييد دانش تا زمان انجام ارزيابي خواهد بود .باشد بنيان بودن شركت، قابل اصالح نمي ها



 بنيان بودن شركت، امكان ارائه مجدد تقاضا از طرف شركت وجود دارد؟ آيا در صورت عدم تأييد دانش.15

بودن شركت، امكان ارائه مجدد تقاضا از سوي شركت رد بنيان در حال حاضر، تا مدت معين پس از عدم تأييد دانش: پاسخ
.شده وجود ندارد

و آيا عدم تأييد دانش. 16 بنيان بودن يك شركت، به منزله عدم امكان استفاده آن شركت از ساير تسهيالت
 است؟)غير از اين قانون(هاي تعريف شده در كشور حمايت

مي اين شركت. خير: پاسخ ار ها و پارك ائه طرحتوانند با هاي علم هاي خود، همچنان از تسهيالتي نظير استقرار در مراكز رشد
و هاي فناوري، جوايز جشنوارهو فناوري، شهرك هايي نظير جشنواره علم تا عمل، تسهيلت ارائه شده توسط معاونت علمي

و جمهور، صندوق فناوري رييس و فناوري .استفاده نمايند... هاي غيردولتي پژوهش

مي. 17  افتد؟ اگر شركت به تعهدات خود عمل نكرد چه اتفاقي

مي اعتبار دانش: پاسخ و تسهيالت احتمالي مصوب شده نيز لغو .شود بنيان بودن شركت لغو

و آنها را براي مقاصد ديگري بكار برد چه عواقبي خواهد اگر شركت از حمايت. 18 هاي دريافت شده سوءاستفاده
 داشت؟

و تسهيالت اعطاء شده بر طبق اين قانون را براي مقاصد ديگري مصرف كنند ضمن: پاسخ چنانچه شركتها، حمايتها
:شود محروميت از استفاده مجدد از حمايتهاي اين قانون مجازاتهاي زير در مورد آنها اعمال مي

ن- الف ميدر صورت برخورداري از تسهيالت مالي عالوه بر رد مال، به جريمه .شوند قدي برابر با تسهيالت دريافتي محكوم

ها منع در صورت برخورداري از شرايط تسهيالت در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شركت در كليه مناقصه-ب
.شوند مي

معافيت اعطاء هاي مالياتي يا عوارض عالوه بر پرداخت آنها به جريمه نقدي برابر ميزان در صورت برخورداري از معافيت-ج
.شده محكوم ميشوند

مياي اي، به پرداخت جريمه معادل پوشش بيمه در صورت برخورداري از پوشش بيمه-د موضوع(شوند دريافتي محكوم
)قانون11ماده 



و رمز عبوري كه انتخاب شده، امكان ورود به سامانه وجود.19 چرا با وجود ثبت نام در سايت، با نام كاربري
 دارد؟ن

و تاييد آن، ايميلي به آدرس الكترونيكي وارد: پاسخ و ثبت اطالعات در پنجره ثبت نام در هنگام ثبت نام اوليه در سامانه
بر روي لينك فعالسازي موجود در پيغام دريافتي جهت فعالسازي حساب شده ارسال مي شود كه با بازنمودن آن مي توانيد 

.كاربري كليك نماييد

و براي ارسال نهايي اقدام مي شود، ارسال نهايي موفق صورت نميگيرد؟. 20  چرا وقتي همه اطالعات تكميل

.را كليك نماييد"ذخيره"پس از ورود اطالعات، بايد حتما كليد: پاسخ

و تشخيص صالحيت شركتها دارند،. 21 چنانچه شركتهاي متقاضي سوال ديگري در خصوص فرايندهاي ارزيابي
ميچگون  توانند از پاسخ آن مطلع شوند؟ه

مي: پاسخ و يا با ايميل مطرح نموده 83533030توانند ساير سواالت خود را با مركز تماس با شماره تلفن شركتها
info@daneshbonyan.ir مكاتبه نماييد 


