
 

 1صفحه 

 

 نظارت بر اجراکارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و 
 

 

  بنیان ها و موسسات دانش نامه تشخیص شرکت آئین
 

  بسمه تعالی
  بنیان خدمات دانش/ معیارهاي کاالهانامه  شیوه

 بنیان کارگزاران ارزیابی شرکتهاي دانشدر خدمات /کاالهابراي بررسی 
  

خدمات اظهار شده از سوي /افزایی و همگرایی در فرآیند ارزیابی کاالها به منظور وحدت رویه و ایجاد هم
ارزیابی شرکتهاي دانش بنیان و به روز رسانی گیري بهتر کارگزاران  شرکتهاي متقاضی و کمک به تصمیم

  :رسد تصویب می بهبنیان  خدمات دانش/ ، معیارهاي کاالها»بنیان خدمات دانش/فهرست کاالها«
  

  : زیر باشند شرایطهمه مورد تأیید، باید حائز  خدمات/ کاالها - 1ماده 
 . باشد فناوري هاي باال و متوسط به باالدر حوزه  - 1

 
 تیم فنی خبرهتوسط یک  هدفمند تحقیق و توسعهبوده و تولید آن نیاز به  پیچیدگی فنیداراي  - 2

 مداومآن محصول در بازار، تحقیق و توسعه باید به صورت  حفظ توان رقابتیهمچنین براي . داشته باشد
 . انجام شود

 
   .باشد دانش فنی و نوآوري فناورانه، ناشی از خدمات/کاالآن  ارزش افزودهعمده  - 3

مواد اولیه و (اي  خدمات واسطه/کاالهابه ارزش  ،ارزشی که در فرآیند تولید عبارت است از ارزش افزوده
 .شود افزوده می...) و  مصرفی قطعات

  
به خارج و حیاتی ، موجب رفع وابستگی هاو تولید آنکه همه شرایط فوق را دارند  یخدماتو ها کاال: تبصره

  .دنبنیان اضافه می شو خدمات دانش/کاالهابه فهرست  ،کاهش اثرات تحریم ها شود
  

خدمات /کاال فهرست«به  جدید خدمات/کاالبراي افزودن توانند  میارزیابی، هر کدام از کارگزاران   - 2ماده 
فرم کامل به همراه » کمیته تشخیص صالحیت شرکتها«پس از تصویب در هاي خود را پیشنهاد »بنیان دانش

باید  )1(مندرج در ماده  شرایطبراي هر کدام از که  ارسال نمایند دبیرخانه کارگروهبه  ،شرکت ارزیابی آن
  :توضیحات الزم ارائه شودمطابق جدول زیر 

  
  
  



 

 2صفحه 

 

 نظارت بر اجراکارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتها و موسسات دانش بنیان و 
 

 

  بنیان ها و موسسات دانش نامه تشخیص شرکت آئین
 

  
  

  خدمات دانش بنیان/خدمت جدید به فهرست کاالها/فرم پیشنهاد اضافه شدن کاال
خدمت  /نام کاال  ردیف

  پیشنهادي
دسته اصلی و زیر دسته 

  ها
  ضروري درباره شرایطتوضیحات 

: .... دسته اصلی  ........  1
زیر : ... زیردسته اول

زیر دسته : .... دسته دوم
  : ....سوم

 حوزه فناوري هاي باال و متوسط به باالدر ) 1شرط 

  : .....توضیح
 هدفمندداراي پیچیدگی فنی و نیاز به تحقیق و توسعه ) 2شرط 

 توسط یک تیم فنی خبره

  .......:  توضیح
 ارزش افزوده ناشی از دانش فنی و نوآوري فناورانهعمده  )3شرط 

  :  ......توضیح
2  ....  ....  ....  
3  ....  ....  ....  
  

  .کارگروه به تصویب رسید 31/3/1393ماده و یک تبصره در جلسه مورخ  )2(شیوه نامه مشتمل بر این 
 
 


