
 

 1صفحه 

 

یان و  ش  ا سات د و ھا و  ر ت  ال ص ص  ی و  زیا وه ار ا کار   ظارت  ا

دید  ش  ا نو ر آ ص  ش   ا سات د و و  ن   ورخ  - یا ه  ج ١و  ٧/١٢/١٣٩٢  

  بسمه تعالی
  بنیان دانش و موسسات ها شرکت صالحیت تشخیص آیین نامه

  )17/12/92 مصوبه جلسه مورخ -ویرایش جدید(
  

  مقدمه و تعاریف : 1فصل
  

  : مقدمه
ها و  سازي نوآوري بنیان و تجاري ها و موسسات دانش نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت آیین) 3(بر اساس ماده 

حاضر جهت  نامه آئین، 21/8/91هـ مورخ 46513ت/141602اختراعات مصوب هیئت محترم وزیران به شماره 
ها و  خیص صالحیت شرکتارزیابی و تشکارگروه «به تصویب  بنیان دانش موسسات و ها شرکت تشخیص

  . رسید» بنیان و نظارت بر اجرا موسسات دانش
  

  تعاریف - 1ماده
ها را در داخل کشور به  تمامی مراحل قانونی ثبت شرکتکه خصوصی یا تعاونی   شرکت یا مؤسسه :شرکت - 1

 .اتمام رسانده باشد

افزایی علم و ثروت، توسعه  هماست که به منظور  یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی شرکت :بنیان شرکت دانش - 2
سازي  و تجاري) شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوري(محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادي  اقتصاد دانش

برتر و با ارزش افزوده فراوان  هاي در حوزه فناوري) شامل طراحی و تولید کاال و خدمات(نتایج تحقیق و توسعه 
نامه، به تأیید  هاي مورد نظر این آیین بر اساس شاخصو  شود می مربوط تشکیلبه ویژه در تولید نرم افزارهاي 

 . رسد میکارگروه 

) 50(ها و موسساتی که بیش از پنجاه  هاي دولتی، موسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی و نیز شرکت شرکت
تی باشد، مشمول هاي دولتی و موسسات و نهادهاي عمومی غیردول درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکت

 . هاي این قانون نیستند حمایت

هاي متقاضی، جهت بررسی در آن وارد می  درگاه الکترونیکی متمرکزي است که اطالعات شرکت :سامانه - 3
 .شود

» بنیان و نظارت بر اجرا ها و موسسات دانش ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت«کارگروه  :کارگروه - 4
ها و  سازي نوآوري بنیان و تجاري ها و موسسات دانش قانون حمایت از شرکت«نامه اجرایی  آیین) 3(موضوع ماده

 »اختراعات
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ه فراوان بوده و با دو با ارزش افزوهاي برتر  که مبتنی بر فناوري خدماتی/کاالها :بنیان خدمات دانش/ کاالها - 5
 .بنیان محسوب می شود دانشخدمات /تصویب کارگروه در فهرست کاالها

شود که به منظور تشخیص صالحیت  به آن دسته از نهادها، سازمانها و دستگاههایی اطالق می :کارگزاران - 6
 . شوند بنیان توسط کارگروه انتخاب می شرکتها و موسسات دانش

  
 

  »بنیان هاي دانش شرکت«هاي تشخیص  شاخص: 2فصل
  : شوند موضوع این آیین نامه به دو دسته زیر تقسیم می  هايشرکت
  خدمات دانش بنیان/کننده کاالها تولیدشرکتهاي  )1

 نوپا شرکتهاي  )2

  
  خدمات دانش بنیان /کننده کاالها شرکتهاي تولید  - 2ماده

مصوب » بنیان خدمات دانش/فهرست کاالها«بر مبناي ( بنیان دانش خدمات/کاالها کنندهتولید  شرکت
  : باید حائز همه شرایط زیر باشند) کارگروه

  
  : مد شرکتآبنیان از در هاي دانش سهم فعالیت - 2-1

 ،)که در اظهارنامه مالیاتی شرکت ذکر شده است( شرکت گذشته مالی سال یک درآمد از درصد) 50( حداقل
تولید شده  مرتبط با کاالهاي خدمات تخصصی تعمیر و نگهداري«، »بنیان دانش خدمات/هاکاال«از محل فروش 

خدمات «بنیان، و  خدمات دانش/مرتبط با فهرست کاالها» فنی و فناوري  دانش« فروش، »توسط آن شرکت
  .بنیان حاصل شود خدمات دانش/مرتبط با فهرست کاالها» طراحی مهندسی

  : فنی دانش - 2-2
ایجاد  ،هاي تحقیق و توسعه باید مبتنی بر فعالیتخدمات دانش بنیان تولید شده توسط شرکت، /کاالهادانش فنی 

   .سازي شده باشد جذب و بومی ،شده و یا از طریق انتقال فناوري
  : توسعه و تحقیق فعالیتهاي - 2-3

درصد فروش سالیانه ) 5(معادل کرد تحقیق و توسعه حداقل  شرکت داراي عملکرد تحقیق و توسعه فعال، با هزینه
   . محاسبه خواهد شد دوبر اساس دستورالعمل پیوست  تحقیق و توسعههاي  نحوه محاسبه هزینه .شرکت باشد

  :نوآوري - 2-4
سال گذشته  2خود را در  خدمات دانش بنیانِ/با توجه به اهمیت نوآوري مستمر، شرکت باید حداقل یک کاال

باید  خدمات/همچنین این کاالد؛ باش رسانده فروشو به  داده«  ارتقاء یا تغییری به طور اساس«توسعه داده یا 
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تأیید یا  المللی استانداردهاي بینصورت، غیر این و در موجود را اخذ نموده داخلی  ها و استانداردهاي تأییدیه
   .را کسب کرده باشد صالح بردار ذي بهره

 هآیند توسعه محصول طوالنی است، زمان دوسالبنیان خاص که فر خدمات دانش/هاي کاالها در حوزه :تبصره
  . کند می تغییربا مصوبه کارگروه 

  
  : انسانی نیروي  - 2-5
  .باشد ماه 6 حداقل شرکت، وقت تمام کارکنان از نفر 3 حداقل براي پرداختی بیمه سابقه- 5-1- 2
با تولید  غیرپشتیبانی که مستقیما هاي بخش(شرکت اصلی هاي  وقت در بخش تمامکارکنان نسبت  - 5-2- 2

، به کل کارکنان تمام حداقل مدرك کارشناسیبا ) سهمرتبط هستند؛ مطابق پیوست  بنیان دانشو خدمات  کاالها
  : حداقل بصورت زیر باشد ،هاي اصلی شرکت فعال در بخش وقت

  
  

  هاي نوپا شرکت - 3ماده
  از تسهیالت مورد نظر قانون، بخشیجهت دریافت » شرکتهاي نوپا«رکتهاي تازه تأسیس، شبمنظور حمایت از 

  :  باید حائز همه شرایط زیر باشند
  
   : بنیان دانش خدمات/تولید یا برنامه تولید کاال - 3-1

 خدمات/کاالها فهرست مطابق بنیان، دانش خدمات/کاالها تولیدکنندهیا  تولید برنامه داراي باید  شرکت
خدمات دانش بنیان تولید شده توسط شرکت، باید مبتنی /کاالهادانش فنی  که باشد کارگروه مصوب بنیان دانش

  . شده باشدسازي  بومیفناوري جذب شده و انتقال  هاي تحقیق و توسعه، ایجاد شده و یا از طریق بر فعالیت
  : نیروي انسانی - 3-2

   .باشد 1وقت نفر نیروي انسانی معادل تمام 2 حداقل شرکت داراي
  : سن شرکت - 3-3

  . سال از زمان ثبت شرکت گذشته باشد) 5(حداکثر پنج 
                                                        

  .باشد وقت می وقت و پاره منظور از معادل، مجموع نیروي انسانی تمام ١

حداقل مدرك کارشناسی، هاي اصلی با  نسبت کارکنان بخش
  هاي اصلی به کل کارکنان بخش

  اندازه شرکت

نفر  50داراي کمتر از (شرکتهاي کوچک و متوسط   درصد 30
  )نیروي انسانی

  )نفر نیروي انسانی 50داراي بیشتر از (شرکتهاي بزرگ   درصد 20
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  : تحقیق و توسعه - 3-4
  .  باشد توسعه و تحقیق عملکرد داراي شرکت

  

 تواند تمدید شود دوره یک ساله می یکشرکتهاي نوپا، داراي اعتبار یک ساله بوده و تنها براي  یهتأیید :1تبصره
  .تواند به عنوان شرکت نوپا شناخته شود می سال 2 و یک شرکت حداکثر

تأییدیه شرکت نوپایی که هنوز به مرحله تولید نرسیده و تنها برنامه تولید خود را ارائه کرده است، در  :2تبصره
خدمات /شود که پس از یک سال به مرحله تولید نمونه آزمایشی و پایلوت یا فروش کاال صورتی تمدید می

در صورتی براي  یشی و پایلوت هستند، تأییدیه شرکتهایی که در مرحله تولید نمونه آزما. بنیان رسیده باشد دانش
  . بنیان برسند خدمات دانش/شود که به مرحله فروش کاال سال بعد تمدید می

  
  یی ضوابط اجرا: 3فصل

  فرآیند اجرایی- 4ماده
پس از ورود اطالعات توسط شرکتهاي متقاضی در سامانه، دبیرخانه کارگروه آنها را براي کارگزاران  -1- 4

گیري نهایی به کارگروه  تایج بررسی کارگزاران، توسط دبیرخانه براي تصمیمن. کند مربوطه ارسال می
 . شود ارجاع داده می) یا کمیته کارشناسی ذیل کارگروه حسب مورد(

 .باشد هاي مورد نظر قانون می حمایت سال مشول) 2(براي مدت دو در صورت تایید، شرکت متقاضی  -2- 4
 . نامه است تمدید این زمان منوط به تداوم شرایط مورد نظر در این آیین

 . باشند اظهارنامه مالیاتیباید داراي ) به استثناي شرکتهاي نوپا(ها  همه شرکت -3- 4

ثبت نام خود را تکمیل نمایند،  1393تیر ماه  31هاي متقاضی که بعد از تاریخ  هاي مالی شرکت صورت -4- 4
. برسد) موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران( رسمی حسابرسانباید به تأیید 

 .از رعایت این بند معاف هستندنوپا شرکتهاي 

صنعتی و لزوم رسوخ بزرگ هاي  بنیان در شرکت هاي دانش با توجه به اهمیت حمایت از توسعه فعالیت -5- 4
براساس » بنیان داراي فعالیت دانش صنعتیشرکتهاي «هاي بزرگ،  هاي برتر در صنایع و شرکت فناوري

 . از تسهیالت مورد نظر قانون استفاده نمایند بخشیتوانند از  نامه می پیوست یک این آیین

بندي خود را به  سال پس از تأیید توسط کارگروه، رتبه )2( دو درصورتی که شرکت نتواند در مدت  -6- 4
نامه در هر زمان، آن شرکت  پایان برساند، یا در صورت عدول شرکت از شرایط مندرج در این آئین

  . امکان استفاده از تسهیالت مورد نظر قانون را از دست خواهد داد
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خدماتی خواهد بود که توسط /االهاکتوسعه و تولید هاي مورد نظر قانون، تنها مرتبط با  حمایت  -7- 4
 . بنیان تأیید شوند خدمات دانش/کارگروه به عنوان کاالها

ها و تسهیالت مد نظر قانون، باید شرایط  هاي تأیید شده، جهت استفاده از هر یک از حمایت شرکت -8- 4
 . ها و تسهیالت را نیز احراز نمایند خاص مورد نظر براي آن نوع حمایت

صالح  گیرد، از سوي کارگروه یا سایر مراجع ذي ها تعلق می هر دسته از شرکتهایی که به  حمایت -9- 4
  . شود تعیین می

کنند در موارد خاص به پیشنهاد  شرایط این آیین نامه را احراز نمیبرخی از پرونده شرکتهایی که  -10- 4
  .   گیرد کارگزاران در کارگروه مورد بررسی قرار می

 ها، حمایت تسهیالت،( هستند سوء سابقه داراي خود تعهدات به عمل در که هایی شرکت پروندة -11- 4
 .شد خواهد بررسی چهار پیوست دستورالعمل طبق ،...)و بیمه مالیات،

  
و جایگزین مصوبه  کارگروه به تصویب رسید 17/12/1392مورخ   تبصره در جلسه  3و  ماده 4این آیین نامه در 

  .می شود 21/12/1391قبلی جلسه کارگروه مورخ 
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  بنیان  شرکتهاي صنعتی داراي فعالیت دانش: پیوست یک
هاي تولیدي و صنعتی و لزوم رسوخ  بنیان در شرکت هاي دانش با توجه به اهمیت حمایت از توسعه فعالیت

جهت برخورداري » بنیان شرکتهاي صنعتی داراي فعالیت دانش«هاي بزرگ،  هاي برتر در صنایع و شرکت فناوري
  : از تسهیالت مورد نظر قانون، باید حائز همه شرایط زیر باشند بخشیاز 
  
  :  بنیان از درآمد شرکتها هاي دانش سهم فعالیت -1

 فروش ازو یا  بنیان دانش خدمات/هاکاالاز فروش  شرکت، گذشته مالی سال یک درآمد ازدرصد  )10( حداقل
 تولید شده از سوي آن خدمات/و یا خدمات تخصصی تعمیر و نگهداري مرتبط با کاالها فناوريفنی و  دانش

  .حاصل شود شرکت
  : فنی دانش -2

هاي تحقیق و توسعه، ایجاد  خدمات دانش بنیان تولید شده توسط شرکت، باید مبتنی بر فعالیت/دانش فنی کاالها
  . سازي شده باشد بومی شده و یا از طریق انتقال فناوري، جذب شده و نهادینه و

  : توسعه و تحقیق فعالیتهاي -3
) 1(کرد تحقیق و توسعه حداقل معادل یک  تحقیق و توسعه فعال، با هزینه» واحد«و » عملکرد«شرکت داراي 

  .  درصد فروش سالیانه شرکت باشد
  نوآوري -4

سال گذشته  2خود را در  بنیانِخدمات دانش /با توجه به اهمیت نوآوري مستمر، شرکت باید حداقل یک کاال
باید  خدمات/همچنین این کاالد؛ باش رسانده فروشو به  داده«  ارتقاء یا تغییربه طور اساسی «توسعه داده یا 

تأیید یا  المللی استانداردهاي بینصورت، غیر این و در موجود را اخذ نموده داخلی  ها و استانداردهاي تأییدیه
   .کسب کرده باشدرا  صالح بردار ذي بهره

   :شرکت میزان فروش -5
  . فروش شرکت در سال مالی گذشته باید بیش از ده میلیارد تومان باشد

 
، چنانچه به صورت یک هاي منشعب از شرکت و شرکت »واحد تحقیق و توسعه یا طراحی مهندسی« :تبصره

   . مستقال فرایند ارزیابی را دنبال کندتواند  شرکت مستقل حقوقی ثبت شود، می
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  : دوپیوست 
   هاي تحقیق و توسعه گیري هزینه ها و اندازهفهرست فعالیت

  توسعه و تحقیق هايفعالیت فهرست - الف
 1توسعه و تحقیق )R&D:( »افزایش منظور به مند نظام طریقی به خالق، کار هرگونه انجام از عبارتست 

 طرح براي دانش انباشت این از استفاده و اجتماعی و فرهنگی بشري، دانش جمله از دانش انباشت
  .است ایران در جدید  ،»جدید« واژه از منظور تعریف، این در. »جدید کاربردهاي

 R&D منشا از آگاهی کسب دنبال به( 2گرا ماموریت بنیادي تحقیق: گیرد می بر در را فعالیت نوع سه 
 استفاده شبهات و مشکالت حل راستاي در آمده بوجود دانش اینکه به امید با و مشاهده قابل حقایق و ها پدیده

 و) شود می هدایت عملی خاص مقاصد و اهداف سمت به که آگاهی کسب دنبال به(کاربردي تحقیق ،)شود
 محصوالت بهبود یا ایجاد دنبال به عملی تجربه و تحقیقات از حاصله هاي آگاهی از استفاده با( تجربی توسعه
  ...).و جدید خدمات و جدید

 بلند اقتصادي و اجتماعی فواید به نیل هدف بدون دانش مرز پیشبرد هدف آن در که محض، بنیادي تحقیق 
نمی محسوب R&D بعنوان. شودمی انجام  عملی، مشکالت حل در نتایج بکارگیري براي تالش بدون و مدت
   .شود

  فعالیت R&D  استداراي سه ویژگی اصلی زیر:  
  .از نوع علمی و فنی باشد - الف

در جهت حل مشکالت علمی و فنی یا پیشرفت علمی و و  بوده 3نوآوريعنصر اي مالحظهقابل  داراي -ب
 )اي که براي فرد آشنا با دانش و فنون حوزه، قبال آشکار نبوده است حل مساله یعنی(باشد R&D طریقاز  فنی

  4 .ایجاد دانش جدید یا استفاده از دانش براي طرح کاربردهاي جدید استدر جهت و یا 
 جدید یا بطور اساسی بهبود یافته) و خدمات ، فرآیند تولیدشامل محصوالت(در جهت کاربردهاي  - ج
  .باشد ،)اگرچه در بلندمدت(

کارکنان شرکت که  است؛ شده ارایه کلی، دسته چند قالب در R&D هاي فعالیت از اي  خالصه زیر، جدول در
کارکنان «هاي جدول زیر هستند، بعنوان مشابه فعالیت مطابق با تعاریف فوق و R&D هايمشغول به انجام فعالیت

  .شوندمحسوب می» R&Dمستقیم 

                                                        
 آن مصادیق در اندکی تغییرات اگرچه. است فراسکاتی راهنماي مبناي بر تجربی توسعه و تحقیق فیتعر توسعه، و تحقیق از منظور اینجا در ١

  .است شده اعمال  کشور، وضعیت با متناسب
2 Oriented basic research 
3 Novelty 

 .باشندهاي تحقیق و توسعه روتین علمی و فنی تحقیق و توسعه نیستند مگر اینکه در جهت پشتیبانی از فعالیت هايفعالیت 4
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 خدمات و کاال تولید فرآیندهاي شامل نیز، تولید فرآیند و باشد می خدمات و کاال شامل محصول زیر، موارد در
 .است

 دسته
  اصلی

  مصادیق و معیارها

1- 
ت

فعالی
هاي

 
صنعتی

 این صورت نیا در باشد، دیتول ندیفرآ ای محصول شتریب بهبود هدف، اگر یصنعت يهاتیفعال در  
 هدف و است شده نییتع یاساس بطور افت،یره ای دیتول ندیفرآ ای محصول اگر اما است؛ R&D ها فعالیت

 بدون که معمولی، کنترل ای دیتول ستمیس کی جادیا ای دیتول شیپ يزیربرنامه انجام بازار، توسعه ،یاصل
 :هستند R&D ریز موارد شده، اشاره اریمع به توجه با. ستندین R&D هافعالیت این باشد کند، کار مشکل

 »وندش می ساخته تولید، فرآیندهاي یا محصوالت مختلف آزمایشات براي که »1اي اولیه يهانمونه.  
 »شوند می انجام ها داده گردآوري و تجربه کسب منظور به که »2آزمایشی هاي کارخانه .  
 »4اولیه هاينمونه روي بیشتري مهندسی کار و طراحی انجام مستلزم که صورتی در »3آزمایشی تولید 

  .شود انجام محصول بیشتر بهبود هدف با و بوده
 به نیاز که اشکالی رفع R&D ،دارد R&D معمولی، هاي روش با یا معمولی اشکال رفع ولی. است 

R&D نیست.  
 »R&D بهبود اساسی بطور یا جدید تولید فرآیند یا محصول فنی اشکاالت رفع براي که ،»5بازخورد 

  .شود می انجام یافته،
 ماهیت دلیل به که پرهزینه آزمایشی هاي کارخانه و بزرگ مقیاس با هاي پروژه هاي هزینه از بخشی 
 . است شده صرف آنها، بودن »6 اولیه  نمونه«

 »مشخصات و ها رویه تعریف هدف با که هایی طرح و ها نقشه شامل »7کشی نقشه و صنعتی طراحی 
  .شود می انجام یافته، بهبود اساسی بطور یا جدید تولید فرآیندهاي یا محصوالت عملیاتی و فنی
  فرآیندهاي یا محصوالت فنی استانداردهاي سازي پیاده و اخذ یا جدید فنی استانداردهاي تدوین 

 .استR&D  یافته، بهبود اساسی بطور با جدید تولید

 »بطور ای دیجد يهادرمان ای واکسن دارو، يرو بر دیتول مجوز اخذ از شیپ که »1بالینی هاي آزمایش 

                                                        
1 Prototypes 
2 Pilot plants 
3 Production Trial 
4 Prototypes 
5 Feedback R&D 
٦ Prototypes 
7 Industrial design & drawing 
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 .شودیم محسوب R&D شود،یم انجام افتهی بهبود یاساس

 پروژه چهارچوب در معکوس مهندسی انجام R&D اساسی بطور یا جدید محصول یک توسعه براي 
  .است R&D یافته، بهبود
 خدمات و کاال عیتوز ،یصنعت دیتول د،یتول شیپ شامل که آن با مرتبط یفن يهاتیفعال و دیتول: تذکر

 مورد در قیتحق مانند( یاجتماع علوم از استفاده با ارتباط نیا در که ییهاتیفعال و یابیبازار و وابسته یفن
  .ستین R&D د،یتول يندهایفرآ و زاتیتجه اشکاالت رفع نیهمچن شود،می انجام) بازار

2- 
توسعه
 

نرم
افزار

 کی مستلزم آن، اتمام و پروژه هدف که شودیم محسوب R&D بعنوان يافزارنرم توسعه تیفعال  
 ندیفرآ ای محصول کی دیتول يراستا در و بوده مندنظام یبصورت فناورانه، ای و یعلم ابهام رفع و شرفتیپ

نرم قیتطب مانند( يافزارنرم نیروت و يعاد يهاتیفعال. باشد افته،ی بهبود یاساس بطور ای دیجد دیتول
 يهاستمیس از یبانیپشت فعلی، يروشها از استفاده با يکاربرد يافزارهانرم جادیا موجود، يافزارها

  .ستندین R&D ،)وتریکامپ يهازبان ترجمه و هاستمیس یابیبیع موجود،

3 - 
خدمات

  

 دانش از استفاده با ای و شده دیجد دانش دیتول به منجر که است R&D ياپروژه ،یخدمات يهاتیفعال در
 عنصر وجود ها،تیفعال نیا بودن R&D يبرا عامل نیمهمتر و کند ابداع را يدیجد يکابردها) موجود(

 یاجتماع علوم حوزه در هم و فنی حوزه در تواندیم هم خدماتی R&D هايتیفعال. آنهاست در یتازگ
  . باشد ،یانسان و

4- 
فعال

ی
هات

 ي
علم

و ی
فن 

 ی
مرتبط

 با 
R&

D
  

می محسوب R&D کیفیت، کنترل  و آزمودن مانند ،R&D با مرتبط یفن و یعلم هايفعالیت صورتی در
 اهدافی براي اساسا هافعالیت این اگر اما. شود انجام R&D هايفعالیت خدمت در و راستا در که شود

  .  شوندنمی محسوب R&D باشند، شده ریزي برنامه R&D با متفاوت
 و هابرنامه تحلیل مانند( گذاريسیاست به مربوط هايبررسی استانداردسازي، و تست مانند مواردي 

 بعنوان یا و راستا در که صورتی در آن نظایر و آنها تحلیل و پردازش و هاداده گردآوري ،)هاسیاست
 معمول، هايفعالیت براي هافعالیت این انجام ولی است R&D شود، انجام R&D هايپروژه از بخشی
R&D نیست.  
 هايپروژه با مرتبط اختراع ثبت R&D، R&D موسسات توسط اختراع ثبت خدمات ولی است 

 .نیست R&D مختلف

 شودمی انجام پژوهشی، هايپروژه بودن عملی بررسی براي که سنجیامکان R&D می محسوب
 گیريتصمیم از قبل موجود، فنون از استفاده با پیشنهادي مهندسی هايپروژه سنجیامکان اما. (شود

  .)نیست R&D پروژه، اجراي درباره

                                                                                                                                                                             
1 Clinical trials 
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5- 
علوم

 
اجتماعی

 و 
انسانی

  
 کی پذیرش اریمع ،یفن ای یعلم ابهامات رفع ای بودن نو عنصر از يامالحظه قابل وجود حوزه این در

 روش ،یمفهوم يهابخش از کی هر در است ممکن عنصر نیا. است ،R&D تیفعال کی بعنوان پروژه
 و( یمعمول یتیماه داراي که یمرتبط يهاتیفعال. باشد داشته وجود نظر مورد پروژه یتجرب ای و یشناخت
 بخش که کرد حساب R&D توانیم یزمان فقط را هستند،) فنی ای علمی ابهامات رفع یا بودن نو بدون
 مثال .شوند انجام ياپروژه نیچن به کمک منظور به ای باشند R&D خاص پروژه کی از يریناپذییجدا

 ياقتصاد اثرات مورد در يریتفس گزارشات: ستندین R&D و بوده یمعمول يهاتیفعال طهیح ریز در موارد
 یروانشناس در استاندارد يهاروش از استفاده موجود، يهاداده از استفاده با یاتیمال ساختار رییتغ از یناش
  . کودکان در خواندن یناتوان آزمودن و یصنعت کارکنان نشیگز يبرا

6- 
ش

آموز
 و 

کارورز
 دریافت و مطالعات سمینارها، و ها کنفرانس در شرکت انسانی، نیروي تخصصی هايآموزش کلیه   ي

 .است R&D باشد، R&D هاي فعالیت انجام راستاي در که صورتی در تخصصی هاي مشاوره

 هايپروژه روي بر دکتري دوره دانشجویان غیردانشگاهی و دانشگاهی هايپژوهش R&D نظارت و 
می محسوب R&D مشخص، R&D پروژه یک راستاي در اساتید مطالعات و ها پروژه این بر اساتید
  .شوندنمی حساب R&Dبعنوان اساتید، توسط دانشجویان هاينامهپایان تصحیح و خواندن اما شوند

 
 R&D) مستقیم یا غیرمستقیم(هاي حمایتی برخی افراد نیز مشغول فعالیت» R&Dکارکنان مستقیم «عالوه بر 

اي و یا از نوع اداري و دفتري باشد در  اي و رایانه اگر فعالیتی از نوع علمی و فنی نظیر خدمات کتابخانه. هستند
 اگر اما. شود محسوب می R&D» فعالیت حمایتی مستقیم«شود،  انجام  R&Dصورتی که منحصرا براي بخش 

 مرکزي کتابخانه خدمات مانند( شود ارایه بنگاه هاي بخش تمامی براي ،R&D بخش بر عالوه فوق  فعالیت
 هاي فعالیت از پشتیبانی براي که آن، نظایر و غذا تهیه نگهبانی، نقل، و حمل خدمات مانند فعالیتی نیز و  ،)سازمان
R&D غیرمستقیم حمایتی  فعالیت« بعنوان شود، می انجام «R&D ي حمایتی  ها فعالیت ي هزینه .شودمی محسوب
R&D سربار( هاي هزینه نیز، بعنوان (R&D، شود می گرفته نظر در.  
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  )2ادامه پیوست ( )R&D(هاي تحقیق و توسعه  هزینه گیري اندازه -ب
 در توسعه و تحقیق هاي فعالیت فهرست با مطابق( R&D هاي فعالیت انجام راستاي در که صورتی در زیر موارد

 محسوب R&D هاي بخش هزینه بعنوان باشد، )بنیان موسسات دانشها و  نامه تشخیص شرکت دو آئین پیوست
 R&D هاي فعالیت در استفاده بر عالوه  بنگاه، توسط شده صرف هاي هزینه از بخشی چنانچه همچنین. شوند می
 براي آزمایشگاه از استفاده  نمونه، بعنوان(شود  صرف نیز  که در فهرست پیوست دو نمیگنجد، ها فعالیت سایر در

 R&D هاي فعالیت صرف که ها هزینه این از بخشی تنها اینصورت در  ،)دیگر هاي فعالیت و R&D هاي فعالیت
 .شود می محسوب R&D هاي هزینه بعنوان  شود، می

تمامی اطالعات مربوط به بازه زمانی یک سال مالی گذشته شرکت است، همچنین توجه شود که هر مورد : تذکر
  .جلوگیري شود یف ذکر شود و از دوبار محاسبه هزینهاي تنها در یک ردهزینه

  توضیح  سرفصل

1-
هزینه
 

هاي
 

جاري
  

هاي مربوط به کار یا مزایاي  شامل حقوق و دستمزدها و همه هزینه: R&Dهاي کارکنان مستقیم  هزینه-1- 1
مالیات بر   اجتماعی،هاي بازنشستگی و تامین  پرداخت به صندوق  شغلی مثل پاداش، استفاده از تعطیالت باحقوق،

  .حقوق و غیره است
مانند بخش ( R&D» 1فعالیت حمایتی«شامل پرداخت نقدي و غیرنقدي به شاغالن : هاي سربار هزینه-2- 1

) مانند کتابخانه سازمان یا ادارات مرکزي سازمان(، هزینه دریافت خدمات عمومی از بیرون )خدماتی و حفاظت
  .، گاز، حمل و نقل و غیرهها مانند آب، برق و سایر هزینه

هزینه ساخت   ها، اي مانند کتاب، اشتراك کتابخانه خریدهاي غیرسرمایه  شامل هزینه: هاي مصرفی هزینه-3- 1
   ...). حیوانات آزمایشگاهی و   مواد شیمیایی،(ملزومات آزمایشگاهی  هاي اولیه، نمونه

2-
هزینه
 

هاي سرمایه
 

اي
  

R&
D

  

مکان   هاي آزمایش، زمینبعنوان نمونه (  زمینساختمان و هاي استهالك  شامل هزینه: زمین و ساختمان -1- 2
ها  اصالحات اساسی و تعمیر و تغییر این ساختمانهاي  هزینهو همینطور  )هاي آزمایشی ها و کارخانه آزمایشگاه

  .شودانجام می R&Dهاي ها فعالیتکه در آن است
  : افزار شامل تجهیزات و نرمابزار،  -2- 2
 اي دارند مانند کامپیوتر و  ی که مصرفی نیستند و ماهیت کاالهاي سرمایهبزار و تجهیزاتهاي استهالك اهزینه

  .تجهیزات آزمایشگاه
  اجراي فعالیتهاي  که ماهیت مستقلی دارد و براي افزار رایانه نرمهزینه خریدR&D شود استفاده می.  

                                                        
 .اند ها در انتهاي بخش الف پیوست دو این آیین نامه، معرفی شدهاین فعالیت 1
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  :نظایر آن شامل و کسب دانش فنی-3- 2
 هاي  هاي ثبت اختراع پروژه هزینه و 1هاي صنعتی هاي ثبت طرح هزینهR&D.  
 دریافت و مطالعات سمینارها، و ها کنفرانس در شرکت انسانی، نیروي تخصصی هاي هاي آموزش هزینه 

 راستاي در که  صورتی در) مانند خدمات آزمایشگاهی(دریافت خدمات علمی و فنی  تخصصی و هاي مشاوره
 .باشد R&D هاي فعالیت انجام

 رآیندهايف ای حصوالتم نیف ستانداردهايا ازيس یادهو پ خذا ای دیدج نیف ستانداردهايا دوینتهاي  هزینه 
 .افتهی هبودب ساسیا طورب اب دیدج ولیدت
 و دانش فنی از سایر  3و اختراعات ثبت نشده، لیسانس 2اده از اختراعات ثبت شدهفهاي اخذ حق است هزینه

که راستاي تولید محصوالت یا فرآیندهاي تولید جدید یا بطور اساسی بهبود   در صورتی( 4ها و نهادها بنگاه
  )یافته باشند
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5 - OECD (2012); MEASURING R&D IN DEVELOPING COUNTRIES, Annex to the Frascati 

Manual; Paris: OECD 

 
 

   

                                                        
 صنعتی فرآورده یک شکل یا ترکیب اي که گونه به آن، بدون یا و ها رنگ خطوط، با بعدي سه شکل هرگونه و ها رنگ یا خطوط ترکیب شامل هرگونه 1
 )1386مصوب   و عالیم تجاري، صنعتی هاي طرح اختراعات، ثبتقانون  20موضوع ماده . (دهد تغییر را صنایع دستی از محصولی یا

2 patent 
3 licences 

 .شود و نوآوري سازمانی را شامل نمی) از قبیل تغییرات در شکل ظاهري محصوالت(هایی نظیر بازاریابی  حوزهاین بند، نوآوري در : تذکر 4
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یان و  ش  ا سات د و ھا و  ر ت  ال ص ص  ی و  زیا وه ار ا کار   ظارت  ا

دید  ش  ا نو ر آ ص  ش   ا سات د و و  ن   ورخ  - یا ه  ج ١و  ٧/١٢/١٣٩٢  

  :سهپیوست 

  بنیان  هاي دانش هاي پشتیبانی در شرکت و فعالیت) غیر پشتیبانی(هاي اصلی  فهرست فعالیت

  

  فعالیت هاي پشتیبانی  ) غیر پشتیبانی(فعالیت هاي اصلی 
ریزي  برنامه: فعالیت هاي مدیریت ارشد از جمله .1

 راهبردي 

 ریزي تولید و مدیریت پروژه  برنامه .2

عملیات تولید و پردازش ورودي ها به منظور  .3
 تبدیل به محصول 

شناسایی، : از جمله(ارتباط با تامین کنندگان  .4
مذاکره و ارزیابی تامین کنندگان و تدوین برنامه 

 ) هاي خرید

ها، انجام  پروژه بازاریابی براي فروش، اخذ .5
 ریزي مشتریان  مذاکرات و برنامه

 توسعه   و تحقیق .6

، تست، کنترل 1نمونه اولیه آزمایش، ساخت .7
 کیفیت 

 براي طرحها تامین مالی و جذب سرمایه  .8

 ارائه خدمات آموزشی به مشتریان  .9

 ارزیابی و مطالعات امکان سنجی  .10

 پس از فروش تخصصی خدمات  .11

مدیریت فناوري از جمله ارزیابی، پیش بینی،  .12
  قیمت گذاري، انتقال و تجاري سازي فناوري   

 جذب، آموزش، پاداش و ارتقاء : لهمنابع انسانی، از جم .1

 مالی و حسابداري  .2

 حراست و نگهبانی  .3

 فناوري اطالعات و پشتیبانی شبکه  .4

 انبار و کنترل موجودي  .5

  عمومینگهداري و تعمیرات  .6

 روابط عمومی و تبلیغات عمومی  .7

کارپردازي و خرید تجهیزات و مواد اولیه و ملزومات  .8
 اداري 

 امور حقوقی  .9

 ازرگانی خدمات گمرکی و ب .10

 امور خدماتی از جمله نظافت، آبدارخانه  .11

 انجام بسته بندي  .12

 توزیع محصوالت و سازمان دهی شبکه توزیع  .13

، از 2فعالیتهاي مربوط به سالمت، ایمنی و محیط زیست .14
ارزیابی اثرات زیست محیطی محصوالت، : جمله

 ارزیابی ریسک هاي آینده و رسیدگی به شکایات 

مدیریت دانش از جمله مستند سازي دانش، ایجاد شبکه  .15
  .  هاي دانشی براي خلق و اشاعه دانش

  

   

                                                        
١ Prototype  
٢ Health, Safety, and Environment (HSE)  
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یان و  ش  ا سات د و ھا و  ر ت  ال ص ص  ی و  زیا وه ار ا کار   ظارت  ا

دید  ش  ا نو ر آ ص  ش   ا سات د و و  ن   ورخ  - یا ه  ج ١و  ٧/١٢/١٣٩٢  

  :ارهچپیوست 
  ها دستورالعمل بررسی سوءسابقه شرکت

  
تسهیالت مالی و ( اند داشته خود تعهدات به عمل و تخلفات مکرر در سوءسابقه که هایی شرکت -1ماده

  .  باشند خارج می» بنیان هاي دانش نامه تشخیص شرکت آیین«از شمول بررسی در قالب  ،)ها حمایت
  

اعضاي کارگروه، مشخصات شرکتهایی را که در تعامل با آنها، از انجام تکالیف قانونی و تعهدات  -2ماده
  . دهند اند، در اختیار کارگروه قرار می خودداري کرده

هاي  طریق اخذ اطالعات از سایر نهادهاي مالی، سابقه مالی شرکتصندوق نوآوري و شکوفایی از : تبصره
  . دهد داراي سوء سابقه را استخراج و در اختیار کارگروه قرار می

  
هاي الزم  تواند از سایر مراجع ذیربط نیز استعالم میکارگروه در صورت تشخیص کارگروه، دبیرخانه  -3ماده

اند براي این منظور از کارگزار یا کارگزارن معتمد و صاحب صالحیت تو دبیرخانه کارگروه می. را دریافت دارد
  . استفاده نماید

  
گیري نهایی را انجام  بررسی و تصمیم )کارشناسی کمیته یا( در صورت اعتراض شرکتها، کارگروه - 4ماده

  . خواهد داد
  

تسهیالت مالی و ( باشندداشته  خود تعهدات به عمل بنیانی که تخلفات مکرر در شرکتهاي دانش -5ماده 
  .شود بنیان بودن آنها لغو می تاییدیه دانش ،)ها حمایت

  
پس از گذشت شش ماه از اجراي این دستورالعمل، اصالحات و نکات تفصیلی الزم از سوي  -6ماده 

  . کارگروه مصوب و اضافه شود
 

 


