
 وزارت بهذاضت، درمان وآموزش پسضکی 

 مرکس رضذ فناوری گیاهان دارویی و تجهیسات پسضکی – دانطگاه علوم پسضکی گناباد فناوری معاونت تحقیقات و

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضاخص های عمومی -الف ضاخص های اختصاصی -ب   

در یکی ازگروه های سه گانه ریل یک ضرکت دانص بنیان می بایست 

 قرار گیرد:

و یا تولیذ ازطریق  مصوب( کاالهای کاالی دانص بنیان )مطابق فهرست کننذه ( تولیذ1

 یا وارد کننذه تجهیسات نباضذ(. )نماینذگی ودانص فنی باضذ  بومی سازی

 فْزست هصَة(. تَلیذوٌٌذُ وبالي داًص بٌیبى )هغببك .1

 داًص فٌی اس عزیك تحمیك ٍ تَسعِ. ًْبدیٌِ سبسي ٍ بَهی سبسي .2

 ًبهِ اًغببق استبًذارد یب تبییذیِ هعتبز. داراي گَاّی .3

ًسبت ًیزٍي اًسبًی توبم ٍلت در بخص ّبي غیزپطتیببًی ضزوت بب درجِ  .4

وبرضٌبسی ٍ ببالتز فعبل در بخص ّبي هزتبظ بب تَلیذ وبالّبي داًص بٌیبى 

 صذ ببضذ.در 33ضزوت بِ ول وبروٌبى توبم ٍلت، حذالل 

 ببر ببضذ. وبالي داًص بٌیبى یب ارتمبي آى ّز دٍ سبل یه عزضِ .5

 درصذ فزٍش سبلیبًِ ضزوت ببضذ 7تحمیك ٍ تَسعِ حذالل  ّشیٌِ .6

فعالیت تحقیق و توسعه و خذمات طراحی مهنذسی مرتبط با یکی از کاالهای  دارای (2

 دانص بنیان باضذ.

هزتبظ بب یىی اس  فعبلیت تحمیك ٍ تَسعِ ٍ خذهبت عزاحی هٌْذسی .1

 وبالّبي داًص بٌیبى ببضذ.

ًسبت ًیزٍي اًسبًی توبم ٍلت در بخص ّبي غیزپطتیببًی ضزوت بب درجِ  .2

وبرضٌبسی ٍ ببالتز فعبل در بخص ّبي هزتبظ بب خذهبت تحمیك ٍ تَسعِ ٍ 

درصذ  53عزاحی هٌْذسی ضزوت، بِ ول وبروٌبى توبم ٍلت، حذالل 

 ببضذ.

یب  هَرد( 2سبل لبل حذالل  2 )یب در یه وبالدر یه سبل گذضتِ حذالل  .3

 خذهت جذیذ یب بْبَد یبفتِ ٍ یب بْبَد فزایٌذ عزضِ ضذُ ببضذ.

 تَلیذ ضزوت حذاوثز در حذ تَلیذ ًوًَِ آسهبیطی یب پبیلَت ببضذ. .4

 باضذ. خذمات تخصصی دانص بنیانکننذه ارایه ( 3

 اًغببق ًَع خذهت بب فْزست هصَة. .1

ّبي غیزپطتیببًی ضزوت بب درجِ  توبم ٍلت در بخصًسبت ًیزٍي اًسبًی  .2

وبرضٌبسی ٍ ببالتز فعبل در بخص ّبي هزتبظ بب ارایِ خذهبت تخصصی 

 درصذ ببضذ. 53داًص بٌیبى ضزوت، بِ ول وبروٌبى توبم ٍلت، حذالل 

 7ّشیٌِ تحمیك ٍ تَسعِ هزتبظ بب خذهبت تخصصی داًص بٌیبى حذالل  .3

 درصذ فزٍش سبلیبًِ ضزوت ببضذ.

 11ضزوت بزابز یه هیلیبرد ریبل بِ لیوت ثببت سبل  حذالل درآهذ سبلیبًِ .4

 ببضذ.

در یىسبل گذضتِ حذالل یه لزارداد ارائِ خذهبت تخصصی داًص بٌیبى  .5

 داضتِ ببضذ.

 

 
 

 ثبت قانونی ضرکت -الف

حذاقل دو سوم از اعضای هیات مذیره ضرکت، حذاقل دو مورد از ضرایط ریل را  -ب

 :احراز کننذ 

 حذالل داراي هذرن وبرضٌبسی ببضٌذ. .1

حَسُ فعبلیت ضزوت ٍ یب فعبلیت وبري یب علوی در  حذالل سِ سبل سببمِ .2

 هذیزیتی داضتِ ببضٌذ. سببمِ

لی الول داخلی یب یه اختزاع بیي  ضذُ حذالل یه اختزاع ثبت ضذُ ارسیببی .3

 وبري ضزوت داضتِ ببضٌذ. هزتبظ بب حَسُ

دانص بنیان  فروش محصوالت یا خذمات ویا فناوری هاینیمی از درآمذ ناضی از  -ج

 ضرکت از طریق قرارداد باضذ.

به استثناي شرکت ها ي دانش بنیان نوپا
*

 ، مشروط بر آنکه:

داراي تَلیذ پبیلَت هَفك ّوزاُ بب استبًذارد ٍ  ضزوت داًص بٌیبى ًَپب، .1

 داراي ببسار هغوئي

 وبال ببضذ. یب اعالم ًیبس هعتبز ّوزاُ بب لزارداد تَلیذ .2

 سابقه بیمه پرداختی -د

 .هبُ ببضذ 6ًفز اس وبروٌبى توبم ٍلت ضزوت، حذالل  3بزاي حذالل 

 ها ي دانش بنیان نوپا : شرکت* 

 ضبخص ّبي سیز را احزاس ًوبیٌذ: ّبي داًص بٌیبى ًَپب ببیذ ّوِضزوت 

تبییذ تَلیذوٌٌذُ ٍ یب داراي بزًبهِ عزاحی ٍ تَلیذ وبالي داًص بٌیبى هَرد  .1

هزوش رضذ یب پبرن علن ٍ فٌبٍري هزبَط یب ستبد فٌبٍري راّبزدي هزبَط 

 ببضذ.

ًْبدیٌِ سبسي ٍ بَهی سبسي داًص فٌی اس عزیك تحمیك ٍ تَسعِ صَرت  .2

 پذیزد.

 داراي عولىزد تحمیك ٍ تَسعِ ببضذ. .3

 ًفز ًیزٍي اًسبًی توبم ٍلت ببضذ. 2ضزوت داراي  .4

 ِ ببضذ.حذالل یه سبل اس تبریخ ثبت آى گذضت .5

 عذم سَء سببمِ ٍ تخلفبت هىزر در اًجبم تعْذات لبلی ببضذ. .6

 دٍسَم اعضبي ّیبت هذیزُ داراي حذالل دٍ هَرد اس ضزایظ سیز ببضذ: .7

 حذالل هذرن وبرضٌبسی 

  سبل سببمِ وبري یب علوی هزتبظ یب سببمِ هذیزیتی 3حذالل 

 ُحذالل یه اختزاع تبییذ ضذ 

 
 

حوبیت اس ضزوت ّب ٍ هَسسبت داًص بٌیبى ٍ هٌبع: آئیي ًبهِ اجزایی لبًَى 

 تجبري سبسي ًَآٍري ّب ٍ اختزاعبت

 

 ویژگی های ضرکت ها و موسسات دانص بنیان


