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خالهص آئين انهم ارزيا ي و ص رت اه و و سات د ش يان _وريا ش 93/12/16
تش
كارگروه ارزيابي و خيص صالحيت
شكرت اه و موسسات دانش بنيان و
نظارت رب اجرا

ضشوت بایستی حذالل دس یىی اص صمیىٍَای صیش فؼالیت داضتٍ باضذ:
· فشيش »واالَا/خذمات داوصبىیان«
حوزه فعالیت

·
·

ضركتهای
تولیذ كننذهی
كاالها/خذمات
دانص بنیان

فشيش »داوص فىی ،فىايسی ي طشاحی« مشتبط با فُشست واالَا/خذمات داوصبىیان )مطشيط بٍ اسائٍ اسىاد
فشيش(
»خذمات تخصصی وصب ،تؼمیش ي وگُذاسی تخصصی« مشتبط با واالَا /خذمات داوصبىیان تًلیذ ضذٌ
تًسط ضشوت

سهم فعالیتهای
دانص بنیان از
درآمذ ضركت

حذالل ) (50دسصذ اص دسآمذ یه سال مالی گزضتٍ ضشوت )وٍ دس اظُاسوامٍ مالیاتی ضشوت روش ضذٌ است( ،اص
محل مىابغ فؼالیتَای فًقالزوش حاصل ضًد

دانص فنی
مبتنی بر تحقیق
و توسعه

ضشوت بایذ داوص فىی طشاحی یا تًسؼٍ واالَا/خذمات داوص بىیان ،یا داوص فىی طشاحی یا تغییش اساسی فشایىذ
تًلیِذ پیچیذٌ آوُا سا مبتىی بش فؼالیتُای تحمیك ي تًسؼٍ ،مطابك پیًست ) (3وسب وشدٌ باضذ.

نوآوری
فناورانه

ضشوت بایذ دس ) (2سال گزضتٍ حذالل یىی اص واالَا/خذمات داوص بىیاِن خًد سا تًسؼٍ دادٌ یا »بٍ طًس اساسی
تغییش یا استماء دادٌ« ي بٍ تًلیذ سساوذٌ باضذ.
ضشوتُای بضسي )داسای
بیطتش اص  50وفش ویشيی
اوساوی(:
 20دسصذ

پشداخت بیمٍ بشای حذالل  3وفش اص واسوىان تمام يلت ضشوت بٍ مذت حذالل  6ماٌ
نیروی انسانی

ضاخصهای تطخیص صالحیت ضركت ها و موسسات دانصبنیان

ضركت های
دانص بنیان نوپا

وسبت واسوىان تماميلت دس بخصَای اصلی-مطابك پیًست سٍ -با حذالل مذسن واسضىاسی ،بٍ ول واسوىان
تمام يلت فؼال دس بخصَای اصلی ضشوت حذالل بٍ ایىصًست باضذ:

حوزه فعالیت

ضشوت بایستی حذالل دس یىی اص صمیىٍَای صیش فؼالیت داضتٍ باضذ:
· ساخت واالَا/خذمات داوصبىیان؛ حذالل دس حذ ومًوٍ ايلیٍ یا آصمایطگاَی) با لابلیت بشسسی فىی ي با
َذف تًلیذ ي فشيش(
· فشيش »داوص فىی ،فىايسی ي طشاحی« مشتبط با فُشست واالَا/خذمات داوصبىیان )مطشيط بٍ اسائٍ اسىاد
فشيش(
· خذمات تخصصی وصب ،تؼمیش ي وگُذاسی تخصصی مشتبط با واالَا /خذمات داوصبىیان تًلیذضذٌ تًسط
ضشوت

دانص فنی
مبتنی بر تحقیق
و توسعه

ضشوت بایذ داوص فىی طشاحی یا تًسؼٍ واالَا/خذمات داوص بىیان ،یا داوص فىی طشاحی یا تغییش اساسی فشایىذ
تًلیِذ پیچیذٌ آوُا سا مبتىی بش فؼالیتُای تحمیك ي تًسؼٍ ،مطابك پیًست ) (3وسب وشدٌ باضذ.

نیروی انسانی

ضشوت داسای حذالل مؼادل ) (2وفش ویشيی اوساوی تمام يلت باضذ.

سن ضركت

حذاوثش سٍ ) (3سال اص صمان ثبت ضشوت گزضتٍ باضذ.

ضشوتُای وًچه ي متًسط
)داسای ومتش اص  50وفش ویشيی
اوساوی(:
 30دسصذ

نکات مهم
·

حوزه فعالیت

ضركتهای صنعتی
دارای فعالیت
دانصبنیان

ضشوت بایستی حذالل دس یىی اص صمیىٍَای صیش فؼالیت داضتٍ باضذ:
· فشيش واالَا/خذمات داوصبىیان
· فشيش »داوص فىی ،فىايسی ي طشاحی« مشتبط با فُشست واالَا/خذمات داوصبىیان )مطشيط بٍ اسائٍ اسىاد
فشيش(
· خذمات تخصصی وصب ،تؼمیش ي وگُذاسی تخصصی مشتبط با واالَای تًلیذ ضذٌ تًسط َمان ضشوت

سهم فعالیتهای
دانصبنیان از
درآمذ ضركت

حذالل ) (10دسصذ اص دسآمذ یه سال مالی گزضتٍ ضشوت )وٍ دس اظُاسوامٍ مالیاتی ضشوت روش ضذٌ است(
بایستی اص محل مىابغ فؼالیتُای فًقالزوش حاصل ضًد

دانص فنی
مبتنی بر تحقیق
و توسعه

ضشوت بایذ داوص فىی طشاحی یا تًسؼٍ واالَا/خذمات داوص بىیان ،یا داوص فىی طشاحی یا تغییش اساسی فشایىذ
تًلیِذ پیچیذٌ آوُا سا مبتىی بش فؼالیتُای تحمیك ي تًسؼٍ ،مطابك پیًست ) (3وسب وشدٌ باضذ.

نوآوری
فناورانه

ضشوت بایذ دس ) (2سال گزضتٍ حذالل یىی اص واالَا/خذمات داوص بىیاِن خًد سا تًسؼٍ دادٌ یا »بٍ طًس اساسی
تغییش یا استماء دادٌ« ي بٍ تًلیذ سساوذٌ باضذ.

نیروی انسانی

بشای حذالل ) (6ماٌ اخیش ،سابمٍ بیمٍ پشداختی بشای حذالل ) (3وفش اص واسوىان تمام يلت ضشوت اسائٍ ضًد.

میسان فروش
ضركت

فشيش ضشوت دس سال مالی گزضتٍ بایذ بیص اص سٍ ) (3میلیاسد تًمان باضذ.

ویژگی
محصول

آن دستٍ اص ضشوت َایی وٍ واالَا ،تجُیضات یا ماضیه آالتی مطابك »فُشست واالَا/خذمات داوص بىیان«
ساختٍاوذ ي مشاحل طشاحی ي ساخت آن تًسط خًد ضشوت اوجام ضذٌ ،اما لصذ فشيش آوُا سا وذاضتٍ ي با
استفادٌ اص آوُا بٍ مطتشیان خًد واالَا یا خذمات اسائٍ می دَىذ)وٍ لضيما دس »فُشست واالَا /خذمات داوص
بىیان« لشاس وذاسد( ،یا با استفادٌ اص فشایىذَا ي فىايسی َای پیچیذٌ وٍ تًسط خًد ضشوت طشاحی ضذٌ ي تًسؼٍ
پیذا وشدٌ ،بٍ تًلیذ واالَا ي خذمات می پشداصوذ )وٍ لضيما دس »فُشست واالَا /خذمات داوص بىیان« لشاس وذاسد(

سهم فعالیتهای
دانصبنیان از
درآمذ ضركت

حذالل پىجاٌ دسصذ دسآمذ یه سال مالی گزضتٍ ضشوت )وٍ دس اظُاسوامٍ مالیاتی آوُا روش ضذٌ( ،واضی اص اسائٍ
واالَا یا خذمات با استفادٌ اص ایه واالَا ،تجُیضات یا ماضیه آالت داوصبىیان

سایر ضاخصها

سایش ضاخص َای مًسد وظش بشای ضشوتُای تًلیذوىىذٌ واالَا /خذمات داوص بىیان یا ضشوتُای وًپا دس مًسد
ایه ضشوتُا ویض مؼتبش می باضذ

·

·

·

·

ضركتهای ارائه
دهنذه كاالها/
خذمات با استفاده
از فرآینذها،
تجهیسات،
ماضینآالت و
كاالهای
دانصبنیان

·

·

تأییذیٍ ضشوتُای وًپا ،داسای اػتباس ) (1سالٍ بًدٌ ي تىُا
بشای یه ديسٌ ) (1سالٍ میتًاوذ تمذیذ ضًد ي یه
ضشوت حذاوثش ) (2سال میتًاوذ بٍ ػىًان ضشوت وًپا
ضىاختٍ ضًد.
ضشایط تمذیذ ضشوتُای وًپا ػباست است اص:
 .1داضته اظُاسوامٍ مالیاتی
 .2بایذ حذالل یه واال /خذمت داوص بىیان سا
حذالل دس حذ ومًوٍ صىؼتی ساختٍ باضذ
)مطشيط بٍ تأییذ مؼیاس »داوص فىی مبتىی بش
تحمیك ي تًسؼٍ«( ي اسایٍ ومًوٍ ايلیٍ یا
آصمایطگاَی وافی ویست.
 .3دس صمان اسصیابی مجذد ي تمذیذ ،وبایذ سه
ضشوت بیص اص ) (3سال باضذ.
دس مًسد ضشوتُای صایطی ي اوطؼابی اص داوطگاَُا ي
مشاوض پظيَطی ي ضشوتُا ،دس صًستی وٍ فؼالیتُای
تحمیك ي تًسؼٍ تًسط افشاد اصلی ضشوت متماضی ،لبال
دس مجمًػٍ مادس اوجام ضذٌ باضذ ،مؼیاسَای حًصٌ
فؼالیت ي داوص فىی مبتىی بش تحمیك ي تًسؼٍ مًسد لبًل
خًاَذ بًد.
»ياحذ تحمیك ي تًسؼٍ یا طشاحی مُىذسی« ي ضشوتُای
مىطؼب اص ضشوتُا ،چىاوچٍ بٍ صًست یه ضشوت
ال دس ساماوٍ
مستمل حمًلی ثبت ضًد ،میتًاوذ مستم ً
ثبت وام ومایىذ.
»ضشوتُای صىؼتی داسای فؼالیت داوص بىیان« میتًاوىذ
اص بخطی اص تسُیالت مًسد وظش لاوًن )تسُیالت
صىذيق وًآيسی ي ضىًفایی مًضًع مادٌ ) (5لاوًن ،ي
تسُیالت استمشاس دس محذيدٌ ضُشَا مًضًع مادٌ )(8
لاوًن( استفادٌ وىىذ.
ضشوتُای اسائٍ دَىذٌ واالَا /خذمات با استفادٌ اص
فشآیىذَا ،تجُیضات ،ماضیهآالت ي واالَای
داوصبىیان ،فمط می تًاوىذ اص تسُیالت صىذيق
وًآيسی ي ضىًفایی بش مبىای مصًبات َیات امىا ي
َیات ػامل صىذيق استفادٌ وىىذ ي مطمًل سایش
مضایای لاوًن حمایت اص ضشوتُای داوصبىیان ومیضًوذ.
ضشایط بشسسی ضشوتُای خذمات اوشطی ) (ESCOدس
ساماوٍ ) (Daneshbonyan.irلابل مطاَذٌ میباضذ.

