
١٣٩۴ آذر ١٠شنبه، سه  

  

 
 قوه مجريه

  ھيات وزيران :مرجع تصویب
 ٨٣٠ :شماره ویژه نامه

 ٢٠۶٠٧شماره ھفتاد و یک  سال

  بنيان دانش برنامه توسعه توليد محصو2ت

۵/٩/١٣٩۴                                                             ھـ۵٢٢۵٣ت/١١۶٩۵٩شماره
تحقيقات و فناوری ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت علوم،

جمھور فناوری رئيس معاونت علمی و

ور و به جمھ تحقيقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رئيس به پيشنھاد مشترک وزارت علوم، ١٠/٨/١٣٩۴وزیران در جلسه  ھيأت
ان بني ـ برنامه توسعه توليد محصوEت دانش١٣٩۴مصوب پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ قانون رفع موانع توليد رقابت) ۴٣( استناد ماده

:کرد را به شرح زیر تصویب
 

بنيان دانش برنامه توسعه توليد محصو2ت  

اصطHحات فصل اول ـ

:روند می برنامه اصطLحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار در این ـ١ماده
.ـ١٣٩۴نظام مالی کشور ـ مصوب پذیر و ارتـقای قـانون رفع موانع توليد رقابـت :قانون الف ـ
جمھور رئيس معاونت علمی و فناوری :معاونت ب ـ
بنيان دانش برنامه توسعه توليد محصوEت :برنامه پ ـ
.برنامه این) ٢(موضوع ماده  بنيان محصوEت دانش کارگروه توسعه توليد، تقاضا و صادرات :کارگروه ت ـ

.ـ١٣٨٩مصوب ھا و اختراعات ـ نوآوری سازی بنيان و تجاری دانش ھا و مؤسسات قانون حمایت از شرکت :بنيان دانش ث ـ قانون
:باشد می ھای زیر فھرست مصوب کارگروه بوده و دارای ویژگی مجموعه کاEھا و خدماتی که در :بنيان محصو2ت دانش ج ـ
ھای باE و متوسط به باE باشند؛ فناوری ـ در طبقه١
افزوده آن ناشی از دانش فنی و نوآوری فناورانه باشد؛ ـ عمده ارزش٢
.پيچيدگی فنی بوده و نيازمند تحقيق و توسعه مداوم باشد ـ توليد آن دارای٣

 نيت یافتهاین ماده که در محصول موردنظر عي) ج(گانه مذکور در بند  ھای سه سازی ویژگی ميزان داخلی :امتياز دانشی محصول چ ـ
.است

مؤسسات  ھا و کارگروه ارزیابی و تشخيص صLحيت شرکت ھا و مؤسسات دارای تأیيد صLحيت از شرکت :بنيان دانش ح ـ شرکت
سازی  بنيان و تجاری مؤسسات دانش نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتھا و آیين) ٣(بر اجرا، موضوع ماده  بنيان و نظارت دانش
.٢١/٨/١٣٩١ھـ مورخ ۴۶۵١٣ت/١۴١۶٠٢شماره  نامه ھا و اختراعات موضوع تصویب نوآوری

ی یا ترکيبی ھای جدید که شامل یک ھا یا فناوری جدید مبتنی بر ایده ھای مرتبط با عرضه محصول یا خدمت فعاليت :سازی تجاری خ ـ
ردنياز ھای مو انتقال و انتشار و کسب سایر فناوری گذاری فناوری، اعطای امتياز، فرآیندھای مرتبط از جمله ثبت اختراع، ارزش از
ھا و  م آزمونانجافرآیند یا محصول جدید،  سازی، طراحی صنعتی نمونه(اEمتيازھای مرتبط، جذب سرمایه و منابع  حق و پرداخت) مکمل(

ھای  فعاليت شامل(سازی  ، خدمات پشتيبانی تخصصی تجاری)اشکال آزمایشی، بازاریابی و رفعھای Eزم، توليد  تأیيدیه دریافت
.شود می )سنجی و خدمات آزمایشگاھی استانداردسازی، اندازه مشاوره، مدیریت فناوری، طراحی محصول و فرآیند، خدمات

 ارایھای نوآور که د مالی موردنياز شرکت که توسط آن سرمایه گری مالی ای از واسطه شکل ویژه :گذاری خطرپذیر سرمایه د ـ
 رمایه بهشود با این ھدف که طی چند سال این س دارند، تأمين می گيری خود قرار شکلظرفيت رشد باEیی بوده و در مراحل اوليه 

.عLوه سود آن از شرکت خارج شود
ھای توسعه توليد، تقاضا و صادرات  روزرسانی برنامه اجرایی و به قانون و به منظور ھماھنگی امور) ۴٣(در اجرای ماده  ـ٢ماده

 حصوEتآن، کارگروه توسعه توليد، تقاضا و صادرات م موردنياز و نظارت بر اجرایھای  بنيان، تصویب دستورالعمل دانش محصوEت
ناوری، دفاع و ھای علوم، تحقيقات و ف وزارتخانه ، نمایندگان)رئيس کارگروه(جمھور  متشکل از معاون علمی و فناوری رئيس بنيان دانش

رزی، اقتصادی و دارایی، جھاد کشاو و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، اموربھداشت، درمان  پشتيبانی نيروھای مسلح،
عادن و اتاق بازرگانی، صنایع، م ریزی کشور، اطLعات، سازمان حفاظت محيط زیست، سازمان مدیریت و برنامه و فناوری ارتباطات

.گردد می کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران تشکيل
.باشد می دبيرخانه کارگروه در وزارت صنعت، معدن و تجارت مستقر ـ١تبصره
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.خواھندشد جلسات کارگروه دعوت بررسی به ھای مرتبط حسب موضوع مورد نمایندگان سایر دستگاه ـ٢تبصره
و  نحوه اجرای این برنامه را به شورای عالی علوم، تحقيقات کارگروه مذکور موظف است ھر شش ماه یکبار گزارشی از ـ٣تبصره

.نماید فناوری ارایه
انداز، افق زمانی و اھداف کمی و عينی چشم فصل دوم ـ

:انداز برنامه به شرح زیر است چشم ـ٣ماده
فقاز، شامل آسيای ميانه، ق( ی آسيای جنوب غربی جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه یابی به الف ـ دست

سطح  سبیافزاری و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای ن جنبش نرم با تأکيد بر) خاورميانه و کشورھای ھمسایه
).١۴٠۴ایران در افق  انداز جمھوری اسLمی سند چشم(درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال کامل 

لمی کشور و نقشه جامع ع(ناخالص  توليد محصوEت و خدمات مبتنی بر دانش پيشرفته و فناوری داخلی در توليد ب ـ افزایش سھم
).فناوری ھای کلی علم و سياست

جامع علمی کشور  نقشه(وری  ارتقای بھره تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلی با تأکيد بر مصرف بھينه منابع و پ ـ افزایش سھم
).فناوری ھای کلی علم و و سياست

این ) ۵(اقدامات به نحوی اجرا شوند که اھداف کمی موضوع ماده  باشد و Eزم است کليه می ١۴٠۴افق زمانی برنامه سال  ـ۴ماده
.شده محقق شود افق زمانی تعيين برنامه در

 موجود و رسيدن به وضعيت مطلوب، اھداف و برای گذر از وضعيت این برنامه) ٣(شده در ماده  انداز ترسيم براساس چشم ـ ۵ماده
:شود می به شرح جدول زیر تعيين (GOALS)کمی برنامه 

 

اھداف کمی عنوانردیف
کنونی براساس  وضعيت

ھای موجود داده

 در انتھای ھدفگذاری

برنامه

١
با فناوری متوسط به باE از کل محصوEت  درصد محصوEت

)صنعتی( شده ساخته
حداقل ٣/٣۶۵٠

٢
د افزوده محصوEت با فناوری متوسط به باE از تولي درصد ارزش

داخلی ناخالص
٢٠است محاسبه نشده

١٠درصد کمتر از یکمحصوEت با فناوری باE از کل صادرات غيرنفتی درصد صادرات٣

٧١محصوEت با فناوری باE از کل صادرات در منطقه رتبه صادرات۴

٧/٠۴لیھزینه کرد تحقيق و توسعه به توليد ناخالص داخ نسبت به۵

۶
ه کل ھای تجاری در بخش تحقيق و توسعه ب کرد بنگاه درصد ھزینه

و توسعه کشور کرد تحقيق ھزینه
١٧۵٠

با  ھای اقدام متناظر گانه و برنامه پنج (OBJECTIVES)برنامه، اھداف عينی  این) ۵(به منظور تحقق اھداف کمی موضوع ماده  ـ ۶ماده
:شود آنھا به شرح بندھا و جدول زیر تعيين می

)فصل چھارم) ٢(و ) ١(ھای اقدام  برنامه( بنيان ھای بازرگانی و تحریک تقاضای محصوEت دانش سياست الف ـ بکارگيری
)فصل چھارم) ۴(و ) ٣( ھای اقدام برنامه(بنيان  ارتقای نظام استاندارد و آزمون محصوEت دانش ب ـ ساماندھی و

)چھارم فصل) ۶(و ) ۵(ھای اقدام  برنامه( بنيان دانش صنعتی و فناوری متناسب با توليد محصوEت  اجرای سياست پ ـ طراحی و
)فصل چھارم) ٨(و ) ٧(اقدام  ھای برنامه(بنيان  ایجاد نظام جامع آمار مربوط به توليد محصوEت دانش سازی و ت ـ شفاف

 فصل) ١١(و ) ١٠(، )٩(ھای اقدام  برنامه( بنيان دانش مناسب نظام مالی و پولی تخصصی موردنياز توليد محصوEت ث ـ نھادسازی
)چھارم
:شود می اھداف کمی و عينی برنامه به شرح جدول زیر تعيين تطابق ـ٧ماده

 

تطابق 

اھداف 

کمی و 

اھداف 

 عينی

برنامه

اھداف 
کمی

 درصد محصوEت با
 فناوری متوسط به
Eاز کل محصو Eت با
ساخته شده 

)صنعتی (

درصد ارزش افزوده 
 یمحصوEت با فناور

متوسط به باE از 
توليد ناخالص 

داخلی

درصد صادرات 
ی محصوEت با فناور

Eاز کل صادرات  با
غيرنفتی

رتبه صادرات 
ی محصوEت با فناور

Eر از کل صادرات د با
منطقه

کرد  نسبت ھزینه
 به تحقيق و توسعه
توليد ناخالص 

داخلی

کرد  درصد ھزینه
 ھای تجاری در بنگاه

بخش تحقيق و 
توسعه به کل 

 کرد تحقيق و ھزینه
کشور توسعه

اھداف 
عينی 
مرتبط

ـ بکارگيری ١
ھای  سياست
 تحریک بازرگانی و

 تقاضای محصوEت
بنيان دانش

سازی و  ـ شفاف١
 ایجاد نظام جامع
د آمار مربوط به تولي
محصوEت 

بنيان دانش

 ـ طراحی و اجرای ١
و  سياست صنعتی
 افناوری متناسب ب
توليد محصوEت 

بنيان دانش

ـ طراحی و اجرای ١
 و صنعتی  سياست

ا فناوری متناسب ب
توليد محصوEت 

بنيان دانش

سازی و  ـ شفاف١
 ایجاد نظام جامع
د آمار مربوط به تولي
محصوEت 

بنيان دانش

سازی و  ـ شفاف١
آمار  ایجاد نظام جامع

مربوط به توليد 
انبني محصوEت دانش
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ـ طراحی و اجرای ٢
 و سياست صنعتی
ا فناوری متناسب ب
توليد محصوEت 

بنيان دانش
ـ ساماندھی و ٣

 ارتقای نظام
استاندارد و آزمون 

محصوEت 
بنيان دانش

ـ نھادسازی ۴
 مناسب نظام مالی

تخصصی  و پولی
موردنياز توليد 
محصوEت 

بنيان دانش

ـ بکارگيری ٢
ھای  سياست
 تحریک بازرگانی و

 تقاضای محصوEت
بنيان دانش

ـ طراحی و اجرای ٣
 و سياست صنعتی
ا فناوری متناسب ب
توليد محصوEت 

بنيان دانش
ـ نھادسازی ۴

 مناسب نظام مالی
تخصصی  و پولی

موردنياز توليد 
محصوEت 

بنيان دانش

ـ ساماندھی و ٢
 ارتقای نظام

استاندارد و آزمون 
محصوEت 

بنيان دانش
ـ نھادسازی ٣

 مناسب نظام مالی
تخصصی  و پولی

موردنياز توليد 
محصوEت 

بنيان دانش
ـ بکارگيری ۴

ھای  سياست
 تحریک بازرگانی و

 تقاضای محصوEت
بنيان دانش

ـ ساماندھی و ٢
 ارتقای نظام

استاندارد و آزمون 
محصوEت 

بنيان دانش
ـ بکارگيری ٣

ھای  سياست
 تحریک بازرگانی و

 تقاضای محصوEت
بنيان دانش

ـ بکارگيری ٢
ھای  سياست
 تحریک بازرگانی و

 تقاضای محصوEت
بنيان دانش

ـ طراحی و اجرای ٣
 و سياست صنعتی
ا فناوری متناسب ب
توليد محصوEت 

بنيان دانش

ـ بکارگيری ٢
ھای  سياست
تحریک  بازرگانی و

تقاضای محصوEت 
بنيان دانش

ـ ساماندھی و ٣
 ارتقای نظام

استاندارد و آزمون 
انبني محصوEت دانش

ـ نھادسازی ۴
 مناسب نظام مالی و

تخصصی  پولی
موردنياز توليد 

انبني دانش محصوEت

 دار ھا و موضوعات کHن اولویت حوزه فصل سوم ـ

:از بنيان عبارتند دار توسعه محصوEت دانش فناورانه و بخشی اولویت ھای ملی در تدوین حوزه موضوعات کLن ـ ٨ماده
ای،  هاطLعات و ارتباطات، ھست ھای ھوافضا، سند نقشه جامع علمی کشور در بخش فناوری، شامل فناوری) الف( ھای الف ـ اولویت

.زیستی، زیست محيطی، نرم و فرھنگی و گاز،  ھای نفت نانو و ميکرو، فناوری
:ھای اجتماعی و اقتصادی ملی شامل اولویت ب ـ مسایل و

.انرژی و آب و اصLح الگوی مصرف سازی مصرف ـ بھينه١
.ھای تجدیدپذیر ھای فسيلی و توسعه انرژی سوخت ـ کاھش سھم٢
.غذای سالم ـ امنيت غذایی و٣
.دارو و تجھيزات پزشکی ـ ارتقای سLمت،۴
.آبی و خشکسالی کم ـ رفع مشکLت۵
.ھای زیست محيطی و پسماند آEینده ـ کنترل ۶
.و کاھش تصادفات) آمد و شد(کنترل ترافيک  ـ حمل و نقل،٧

ویب دراقتصادی با تشخيص دستگاه مسئول و تص ھای مختلف با ارزش افزوده باEی دانشی در زنجيره ارزش بخش ھای پ ـ حوزه
کارگروه
ن برنامه را ھای موضوع ای ھای اقدام و مشوق ھا، برنامه دستورالعمل ھای اجرایی موضوع این برنامه موظفند کارگروه و دستگاه تبصره ـ

.نمایند ھای این ماده تدوین و یا اجراء رعایت اولویت با
ھای اقدام برنامه فصل چھارم ـ

(، در پنج بخش و )۶(بنيان در جھت تحقق اھداف عينی موضوع ماده  دانش ھای اقدام مربوط به توسعه توليد محصوEت برنامه ـ٩ماده
 .شود به شرح زیر تعيين می) ٢٠(تا ) ١٠(برنامه به شرح مواد  )١١

بنيان  محصو2ت دانش ھای بازرگانی و تحریک تقاضای ھای اقدام مربوط به بکارگيری سياست برنامه بخش اول ـ

داخل بنيان به خرید از ساخت دھی به تقاضای مواد و تجھيزات دانش جھت ـ برنامه١

وليد داخل و بنيان ت برای استفاده ھرچه بيشتر از محصوEت دانش دھی به تقاضای دولتی، عمومی و خصوصی به منظور جھت ـ١٠ماده
:داخلی بنيان خریـد از فھـرست معتبـر محصـوEت دانش ھای ایـن بـرنامه و تشویق به تقاضای این محصوEت در چارچوب اولویـت تحریک

اخل ای ساخت د ھای دوره نمایشگاه بنيان داخلی عرضه شده در سامانه و یا خرید به متقاضيان محصوEت دانش ھای الف ـ مشوق
اد سامانه بر ایج است ظرف شش ماه پس از ابLغ این برنامه، دستورالعمل اجرای آن را مشتمل کارگروه موظف. شود تدوین و ارایه می

ودن، ای، نحوه ارزیابی امتياز دانشی محصول و ميزان داخلی ب دوره ھای عرضه محصوEت دانش بنيان داخلی و برگزاری نمایشگاه
شوق خرید از و یا سایر خدمات مالی م) ليزینگ( کيفيت و خدمات پس از فروش محصوEت ارایه شده و ميزان حمایت، واسپاری قيمت،

.نماید داخل تصویب
ھای  ودجه طرحبيست درصد از تخصيص ب ھای اجرایی متقاضی مشارکت در برنامه موضوع این ماده مجازند تا دستگاه ب ـ باEترین مقام

. یندنما ھای زیرمجموعه در برنامه تشویقی موضوع این ماده را منوط به مشارکت بخش آEت دستگاه تأمين تجھيزات و ماشين
نيان مورد نياز ب کوتاه مدت و بلند مدت به تفکيک محصوEت دانش ھای اجرایی متقاضی موظفند ميزان تقاضای خود را در افق دستگاه
.ساEنه به دبيرخانه کارگروه ارایه دھند تھيه و

يان مشمول بن غيردولتی محصوEت دانش ھمکاری صندوق نوآوری و شکوفایی ابزارھای مناسب برای حمایت از خریداران پ ـ کارگروه با
و به صورت  برنامه فراھم آورده خرید محصوEت دانش بنيان را ظرف شش ماه پس از ابLغ این) ليزینگ( این برنامه، به ویژه واسپاری

.نماید می رسانی عمومی اطLع
ه مجازی ھای ساخت داخل و سامان نمایشگاه ھای عضو، برنامه ساEنه برگزاری کارگروه موظف است با ھمکاری دستگاه ت ـ دبيرخانه

.بينی نماید پيش آن را تدوین و منابع آن را
بنيان صادرات محصو2ت دانش ـ برنامه توسعه٢

للی کشور الم ھای این برنامه و افزایش سھم بين در چارچوب اولویت بنيان به منظور حمایت از توسعه صادرات محصوEت دانش ـ١١ماده
:حوزه، کارگروه موظف است اقدامات زیر را انجام دھد در این
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ھای  مدیریت صادرات، کنسرسيوم ھای ھای بازرگانی خصوصی و غيردولتی از جمله شرکت ایجاد و توسعه واسطه الف ـ حمایت از
ھای  اهدانشگ ھای علم و فناوری و شرکتھای زایشی گرا، صادرات پارک ھای صادرات خوشه ھای صادراتی، ھا و پایانه صادراتی، پایگاه

.بنيان فروش محصوEت دانش ھای مرتبط با افزایش توان بازاریابی و کشور و سایر ھزینه
ن ھای بخشی و بي در حوزه بنيان مشترک صادراتی ميان محصوEت دانش) برند(ھای تجاری  و توسعه نشان ب ـ حمایت از ایجاد

.بخشی
ھای  ایشگاهخارجـی و برگـزاری نم ھای معتبـر بنيان در نمایشگاه ھای توليدکننده محصوEت دانش مشترک شرکت پ ـ حمایت از حضور

.خارجی ھای معتبر داخلـی با حضور شرکت
ی ھا جوایز صادراتی شرکت بنيان و تسھيل فرایند اعطای ھا و محصوEت دانش جایزه صادراتی ویژه شرکت ت ـ طراحی و اعطای

.بنيان دانش
، کارگزاری مختلف از قبيل توسعه توليد ھای ھای خارجی در قالب بنيان داخلی در کشور ھای دانش گذاری شرکت سرمایه ث ـ حمایت از

.ھای خارجی المللی، مشارکت با طرف بين )برند(و فروش، ثبت نشان تجاری 
.المللی اختراعات داخلی در بازارھای بين ج ـ حمایت از فروش

ط با ھای مرتب المللی و حمایت محاکم بين بنيان داخلی در ھا و محصوEت دانش ھای Eزم در دعاوی حقوقی شرکت حمایت چ ـ ارایه
.مدیریت پتنت
.مختلف المللی برای تسھيل ورود در بازار کشورھای مرتبط با کسب مجوزھای بين ھای ح ـ حمایت
توسعه بازار صادراتی محصوEت  ای ایران و ایجاد خطوط اعتباری صادراتی در جھت ھای خارجی و توسعه کمک دھی به خ ـ جھت

.بنيان توليد داخل دانش
وانين و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطLعات در چارچوب ق معاونت علمی و فناوری رئيس جمھور، وزارت صنعت، معدن و تبصره ـ
.مفاد این ماده ھزینه نمایند توانند از محل منابع داخلی خود با ھماھنگی کارگروه، جھت اجرای مربوط می مقررات

بنيان محصو2ت دانش ھای اقدام مربوط به ساماندھی و ارتقای نظام استاندارد و آزمون برنامه بخش دوم ـ

بنيان استانداردسازی موردنياز محصو2ت دانش ـ برنامه توسعه٣

شور به بنيان در ک توليد، بازاریابی و فروش محصوEت دانش به منظور ساماندھی زیرساخت استاندارد مورد نياز توسعه ـ ١٢ماده
:بنيان داخلی کيفی و فنی محصوEت دانش خصوص ارزیابی

ق از طریق نھادھای ارزیابی انطبا ھای المللی گواھينامه استاندارد ایران موظف است نسبت به کسب اعتبار بين الف ـ سازمان ملی
.نماید المللی اقدام صLحيت ایران براساس استانداردھا و ضوابط بين بازنگری و اصLح ساختار مرکز ملی تأیيد

و نيز ) يونکاليبراس(و واسنجی ) مترولوژی( شناسی المللی اندازه ملی استاندارد ایران موظف است عضویت مجامع بين ب ـ سازمان
ت ردیابی و جھت برقراری قابلي) فناوری نانو(حوزه ریزفناوری  به خصوص در شناسی المللی در حوزه اندازه ھای بين ھمکاری گسترش

بنيان داخلی را  نشو توسعه صادرات محصوEت دا المللی ھای بين ھا با ھدف کسب تأیيدیه گيری المللی در نتایج اندازه بين کسب اعتبار
.نماید پيگيری

دام و در جھت بنيان اق محصوEت دانش نویس استاندارد است با نظارت سازمان ملی استاندارد نسبت به تھيه پيش پ ـ معاونت موظف
.ھای Eزم را معمول نماید در حوزه فناورانه پيگيری سازی استانداردھای تدوین شده پياده

بنيان ھای آزمایشگاھی و آزمون محصو2ت دانش زیرساخت ـ برنامه توسعه۴

ت ایران در ھای داخلی و حمایت از نھاد ملی تأیيد صLحي آزمایشگاه گذاری و استفاده بھينه از ظرفيت به منظور به اشتراک ـ ١٣ماده
ھای تأیيد  اهکننده داخلی و ایجاد و تجھيز آزمایشگ گواھی و نھادھای) کاليبراسيون(ھای آزمون و واسنجی  صLحيت آزمایشگاه تأیيد

:کشور شده در
ھای  ناوریشبکه آزمایشگاھی ف گيری و توسعه ھای مسئول نسبت به حمایت از شکل است با ھمکاری دستگاه الف ـ معاونت مجاز
نظور به م ھای آزمون و صدور گواھی کشور حمایت از مراکز عضو آن و ارتقای توانمندی ھای علمی ایران، آزمایشگاه  راھبردی و شبکه

یژه ارزیابی کيفی بنيان توسط نھاد تأیيد صLحيت ایران، به و دانش ھای موردنياز بررسی و ارزیابی فنی و کيفی محصوEت تأمين آزمون
.در قالب یارانه حمایتی یا تسھيLت اقدام نماید ھا، آن

اد و ھای علمی ایران، ایج آزمایشگاه ھای راھبردی و شبکه آزمایشگاھی فناوری  ھای شبکه است از طریق حمایت ب ـ معاونت مجاز
مل چگونگی دستورالع .بنيان را تسھيل نماید محصوEت دانش) کاليبراسيون(آزمون و واسنجی  ھای تأیيد شده توسعه آزمایشگاه
 روه ارایهھای تخصصی توسط معاونت تدوین و برای تصویب به کارگ حوزه ھای مربوط در گيری و توسعه آزمایشگاه حمایت از شکل

.دولتی معتبر خواھد بود ھای ھای تأیيد صLحيت شده برای کليه دستگاه نتایج آزمایشگاه. شود می
ـ ) ٢(قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت  به قانون الحاق برخی مواد) ۵۶(ھای اجرایی مشمول ماده  کليه دستگاه ـ١تبصره
نگی اعتبارات موضوع ماده مذکور با ھماھ توانند پس از تصویب شورای عالی علوم، تحقيقات و فناوری، از محل می ـ ،١٣٩٣مصوب 

ور برای آزمایشگاھی کش ھای علمی ایران به منظور تأمين زیرساخت راھبردی و شبکه آزمایشگاه ھای شبکه آزمایشگاھی فناوری
.بنيان، ھزینه نمایند محصوEت دانش تحقيق و توسعه، بررسی و ارزیابی فنی و کيفی

 ھایی که به موجب قانون مسئوليت نظارت بر نظارتی دستگاه ھای موضوع این برنامه مانع از انجام وظایف حمایت ـ٢تبصره
.مختلف را برعھده دارند، نخواھد بود ھای آزمایشگاه

و2ت با توليد محص ھای اقدام مربوط به طراحی و اجرای سياست صنعتی و فناوری متناسب برنامه بخش سوم ـ

بنيان دانش

صنعتی و خدماتی ھای شرکت بنيان و سازی بين توليدکنندگان محصو2ت دانش برنامه شبکه ـ ۵

ان، معاونت ھای صنعتی و خدماتی در توليد محصوEت دانش بني شرکت بنيان با ھای دانش به منظور تقویت ھمکاری شرکت ـ١۴ماده
آوری و شکوفایی، استفاده از ظرفيت صندوق نو دستورالعمل حمایت از پيوندھای شرکتی را مبتنی بر موارد زیر با تأکيد بر موظف است

:ھد برنامه تھيه و برای تصویب به کارگروه ارایه می ظرف شش ماه پس از ابLغ این
صنعتی و خدماتی ھای بنيان و شرکت ھای دانش قراردادھای فروش و انتقال فناوری ميان شرکت الف ـ حمایت از
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ھای صنعتی و خدماتی بنيان توسط شرکت ھای دانش شرکت ب ـ حمایت از تملک
صنعتی و خدماتی ھای بنيان و شرکت ھای دانش انعقاد قراردادھای بلندمدت ھمکاری ميان شرکت پ ـ حمایت از

.ایطو خدماتی واجد شر ھای صنعتی ھای تخصصی فناوری غيردولتی توسط شرکت ھا و شھرک و توسعه پارک ت ـ حمایت از ایجاد
صادی و ھای اقت فناوری و نوآوری، کنسرسيوم ھای بنيان در قالب خوشه ھای دانش ایجاد پيوندھای جمعی ميان شرکت ث ـ حمایت از

.و توزیعی برندسازی مشترک توليدی
.بنيان داخلی ھای دانش المللی شرکت ھای بين ارتقای ھمکاری ج ـ حمایت از

پژوھشی ھا و مراکز  سازی در دانشگاه گيری و توسعه تجاری کارآفرینی و شکل ـ ارتقای ۶

ه ھا و مراکز پژوھشی ک سازی تحقيقات، به دانشگاه تجاری ھای کاربردی و ارتقای سطح به منظور گسترش پژوھش ـ١۵ماده
 اند، متناسب با حجم فروش شده سازی و فروش محصوEت خود آنھا موفق به تجاری) زایشی(بنيان منشعب  دانش ھای شرکت

العمل این دستور .سازی از محل اعتبارات مصوب مربوط اعطاء خواھد شد عنوان جایزه تجاری محصوEت تجاری شده، اعتبار تشویقی به
آموزش  کارگروه و با ھمکاری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و وزارت بھداشت و ماده تا سه ماه پس از ابLغ برنامه توسط دبيرخانه

اEنه موضوع ھای عضو، برنامه س موظف است با ھمکاری دستگاه دبيرخانه کارگروه. پزشکی تھيـه و به تصویب کارگروه خواھد رسيد
.بينی نماید تدوین و منابع آن را پيش این ماده را

بنيان توليد محصو2ت دانش سازی و ایجاد نظام جامع آمار مربوط به ھای اقدام مربوط به شفاف برنامه بخش چھارم ـ

بنيان شفافيت در تعيين ميزان تقاضای محصو2ت دانش ـ برنامه ایجاد٧

 ليهکنندگان، ک گذاران و توليد بنيان برای سرمایه محصوEت دانش به منظور ایجاد شفافيت در حجم بازار حال و آینده ـ١۶ماده
ر تقاضای کل کشور د(در کارگروه، حجم بازار  ھای تعيين شده ھای دولتی و عمومی موظف ھستند در چارچوب اولویت دستگاه

 مدت و بلند مدت برای بخش موردنظر خود را در افق کوتاه) ھای توسعه ملی و خریدھای دولتی طرح ھای خصوصی، نيازھای حوزه
.نمایند انتشار عمومی به صورت ساEنه به کارگروه ارایه

بنيان دانش ـ برنامه ارزیابی و پایش توليد، بازار و صادرات محصو2ت ٨

 ماجرایی در ارایه آمار و اطLعات به ھنگا ھای دستگاه ھای کشور و ایجاد ھماھنگی ميان منظور رصد مداوم پيشرفت به ـ١٧ماده
Lمی گمرک جمھوری اس(وزارت امور اقتصادی و دارایی  بنيان، معاونت موظف است با ھمکاری توليد، بازار و صادرات محصوEت دانش

وزارت بھداشت، درمان و آموزش  ، وزارت ارتباطات و فناوری اطLعات،)سازمان توسعه تجارت(معدن و تجارت  ، وزارت صنعت،)ایران
ران، تعاون ای مرکز آمار ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق پزشکی، وزارت علوم، تحقيقات و فناوری،

 ی در ثبت و پایشھا، تقسيم کار مل بنيان مشتمل بر تعریف شاخص دانش دستورالعمل ارزیابی و پایش توليد، بازار و صادرات محصوEت
.تھيه و به تصویب کارگروه برساند ھای بخشی را ھای تخصصی و عمومی و به خصوص چارچوب آماری دستگاه شاخص
نی بر ارایه بنيان در کل کشور را مبت دانش دبيرخانه کارگروه موظف است گزارش پيشرفت توليد، بازار و صادرات محصوEت ـ١تبصره

.رار دھدرا در اختيار عموم ق ھای اجرایی به صورت ساEنه منتشر نموده و نتایج آن عملکرد کليه دستگاه آمارھای معين و ارزیابی
ی ھا عملکردی در تدوین دستورالعمل ھای ھای اجرایی حسب مورد برای ارتقای ارزیابی و پایش شاخص دستگاه سایر ـ٢تبصره

.خواھند نمود موضوع این ماده و ارایه گزارش مشارکت
بنيان انشد تخصصی مورد نياز توليد محصو2ت ھای اقدام نھادسازی مناسب نظام مالی و پولی ـ برنامه بخش پنجم

بنيان دانش ساماندھی نظام مالی فناوری و نوآوری محصو2ت ـ برنامه٩

است با  بنيان، دبيرخانه کارگروه موظف دانش منظور تأمين مالی مناسب برای توسعه توليد، بازار و صادرات محصوEت به ـ١٨ماده
:کارگروه گزارش نماید تھيه گزارش در موارد زیر اقدام نموده و نتيجه را به کارگروه، نسبت به ھای عضو ھمکاری دستگاه

ات ارتقای از ایده تا توسعه بازار و الزام ھا نھادھای مالی و پولی تخصصی موجود در کشور متناسب با دوره رشد شرکت الف ـ وضعيت
آن

ورکش خطرپذیر و تأمين مالی جمعی در نظام مالی گذاری جایگاه الگوھای جدید تأمين مالی نوآوری ھمچون سرمایه ب ـ توسعه
بنيان دانش ارتقای حمایت نظام بانکی کشور از توسعه محصوEت پ ـ راھکارھای

ھای نامشھود دارایی بنيان به بازار بورس و مسایل مرتبط با ارزشگذاری ھای دانش ورود شرکت ت ـ تسھيل نحوه
پولی کشور  فناوری در نظام مالی و ھای پژوھش و ھای تخصصی مربوط و صندوق صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق ث ـ تبيين نقش

بنيان دانش با رویکرد حمایت از اقتصاد
بنيان دانش محصو2ت ـ برنامه توسعه خدمات مالی تخصصی در حوزه توليد و صادرات ١٠

:ی مجاز استداخلی، صندوق نوآوری و شکوفای بنيان منظور ارتقای وضعيت تأمين مالی توليدکنندگان محصوEت دانش به ـ١٩ماده
سرمایه ثابت،  سرمایه در گردش، تسھيLت بنيان مشتمل بر تسھيLت تخصصی توسعـه صادرات محصـوEت دانش الف ـ خـدمات مالی

مه بانکی و نا ضمانت حمایت از صادرات، تسھيLت توانمندساز، تسھيLت توسعه بازار صادراتی، یارانه سود تسھيLت، تسھيLت
.نماید تسھيLت حمایت از انتقال فناوری را ارایه

بنيان،  وEت دانشپوشش ریسک بکارگيری محص نامه ضمانت بنيان مشتمل بر مالی تخصصی ارتقای توليد محصوEت دانش ب ـ خدمات
بنيان،  وEت دانشکسر وثایق توليدکنندگان محص نامه شرکت در مناقصات، پوشش ھزینه تحقيق و توسعه، کمک ھزینه و ضمانت کمک

.نماید بنيان و نيز کمک ھزینه سود تسھيLت را ارائه دانش نامه خرید محصوEت ضمانت
.دھد ماده را ھر سه ماه یکبار به دبيرخانه کارگروه ارایه صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است گزارش عملکرد این ـ تبصره

بنيان دانش ارتقای عملکرد نھادھای مالی تخصصی توليد محصو2ت ـ برنامه١١

ای ھ نوآوری و شکوفایی و صندوق راستای توسعه خدمات مالی تخصصی حوزه فناوری و ارتقای اثربخشی صندوق در ـ٢٠ماده
:بنيان صادرات محصوEت دانش پژوھش و فناوری در تأمين مالی توليد و

ھای  فعاليت شرکت ھای بزرگ در توسعه و شکوفایی مجاز است به منظور افزایش سھم مشارکت شرکت الف ـ صندوق نوآوری
ھای  صندوق عھای بزرگ، در تأمين مالی مناب ھای کوچک در تعامل با شرکت شرکت ھای ھا و قابليت بنيان و نيز ارتقای توانمندی دانش

.نماید ھای خصوصی مشارکت اندازی شده توسط شرکت سرمایه خطرپذیر راه
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به توليدکنندگان محصوEت  قانون) ۴۴(ھای پژوھش و فناوری غيردولتی موضوع ماده  خدمات مالی صندوق ب ـ به منظور توسعه
نامه اساس ھای اجرایی را در چارچوب عقد قرارداد عامليت وجوه اداره شده دستگاه ھای مجاز به بنيان، کارگروه ضوابط صندوق دانش

.نماید آنھا تھيه و ابLغ می
نابع تأمين اعتبار برای اخذ تسھيLت از م بنيان و ھمچنين ایجاد مخاطرات مربوط به توسعه بازار محصوEت دانش پ ـ به منظور کاھش

مشارکت معاونت نسبت به  قانون مجازند با) ۴۴(ھای پژوھش و فناوری موضوع ماده  و نيز صندوق مالی، صندوق نوآوری و شکوفایی
.بنيان اقدام نمایند محصوEت دانش ارایه خدمات تخصصی مرتبط با تضمين حداقل بازار

سازی و نظارت بر اجرا پياده فصل پنجم ـ

ه انتشار ھای مندرج در این برنامه، نسبت ب حمایت سازی ھای برابر و شفاف دبيرخانه کارگروه موظف است جھت ایجاد فرصت ـ٢١ماده
مول ھا و مؤسسات مش اطLعاتی شرکت ھای اجرایی مرتبط و بانک ھای تصویب شده، اسامی دستگاه دستورالعمل ھا و نامه آیين

.رسانی اقدام کند جامع اطLع بندھای مختلف برنامه از طریق پایگاه
دبيرخانه . دارزیابی پيشرفت کار را بر عھده دار دبيرخانه کارگروه مسئوليت پيگيری و نظارت بر حسن اجرای این برنامه و ـ ٢٢ماده

عينی  ھای اقدام و اھداف برنامه نحوه اجرای این برنامه را مشتمل بر گزارش عملکرد پيشرفت کليه مکلف است گزارش عملکرد و
.ه کندارای وزیران و مجلس شورای اسLمی ھيئت طرح در کارگروه به صورت ساEنه به مرتبط با اھداف کمی تعيين شده را پس از

سب کل برنامه را در مقاطع دو ساله مورد بازبينی قرار داده و ح ای عملکرد، ھای دوره کارگروه موظف است بر مبنای گزارش ـ٢٣ماده
.نماید وزیران ارایه تغييرات پيشنھادی مورد نياز را برای تصویب به ھيئت ضرورت،

جھانگيری جمھور ـ اسحاق معاون اول رئيس
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