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 بنیان حمایت از طراحی صنعتی محصوالت دانش شیوه نامه

 مقدمه

 ت نش  محصوال یبندو بسته کیگراف ،یشکل ظاهر ،یعملکرد، ارگونوم ت،یفیدر ک ریبا تاث یصنعت یطراح

 یبندو بسته یصنعت یطراح بنابراین .دینمامی فایمحصول ا یابیکنندگان و بازارمصار   تیدر جلب رضاا  یمهم

معاونت علمی و فناوری  همین اساسبر است.  هابازارساازی محصوال ت شرکت و  یابیدر بازار یمهم گاهیجا یدارا

بخشی از هزینه  ان،یبنبا هد  توسعه بازار محصوال ت دان  یجمهور اسات یر یو فناور یعلم ریاسات جمهوری 

 نماید.های طراحی صنعتی این محصوال ت را حمایت می

 تیحما موردخدمات 

 باشد:شامل موارد زیر می شیوه نامهبندی ذیل این خدما ت طراحی صنعتی و بسته

 . طراحی محصول1

 بندی. طراحی بسته2

 حمایت میزان

متناساب با کیفیت طراحی صانعتی و امتیاز حاصل از ارزیابی  ن و    شایوه نامه میزان حمایت مشامول این  

 گردد:بصور ت زیر تعیین می

 سقف حمایت میزان حمایت امتیاز ارزیابی

 میلیون ریال 101 درصد 01 11-8

 میلیون ریال 111 درصد 01 8-6

 میلیون ریال 01 درصد 01 6-0

است.)شرکت میلیارد ریال در نظر گرفته شده  111این تسهیال ت برای شرکت های دان  بنیان با در مد کمتر از 

میلیارد ریال می توانند به صور ت  زاد و بدون تسهیال ت از این خدما ت  111های دان  بنیان با در مد باالی 

 مند شوند(بهره

 تیحما افتیدر طیشرا



 انیمحصوالت دانش بن یصنعت یاز خدمت طراح تیحما شیوه نامه                                                                   

 

3 

 bizservices.irپس از اتمام و تکمیل پروژه، شارکت متشاضی کلیه مستندا ت مربوطه را از طری  سامانه  

معاونت علمی و فناوری ریاساات پس از ارزیابی مدارک ارسااا،ی، نسااهت به پرداخت سااهت حمایتی  و اری ذبارگ

 نماید.( در وجه شرکت متشاضی اقدام می2)مطاب  با ماده  علمی و فناوری ریاست جمهوری جمهوری

. ارائه قرارداد 0افزاری های نرمهای طراحی و فایل. کلیه نششه2. ارائه قرارداد طراحی 1مستندا ت: -1تبصره

. نامه رساامی شارکت حاوی اطالعا ت حساااا )شااماره  0. ارائه فاکتور رساامی و کلیه مساتندا ت ما،ی  0سااخت  

 بانک و کد شعهه(، نام حساا، کد شها

های مرتهط با طراحی محصول و بسته بندی بوده صرفا شامل هزینه شیوه نامههای این حمایت  -2تبصره 

 گیرد.ای ساخت قا،ب را در بر نمیهو هزینه

در صورتی که شرکت متشاضی در ارزیابی طراحی صنعتی محصول امتیاز الزم را کسب ننماید،  -3تبصرره  

 تواند نسهت به ارزیابی مجدد و تغییر امتیاز اقدام نماید.اصالحا ت میپس از اعمال 

باشااد. بنابراین طراحی صاانعتی منوب به انعشاد قرارداد ساااخت محصااول می پرداخت حمایت -4تبصررره 

 گردد.طراحی صنعتی یک محصول که منجر به ساخت  ن نشود، مشمول حمایت نمی

شده و ارسال مستندا ت نساهت به پیگیری درخواسات ثهت  بنیان موظف اسات  شارکت دان    –5تبصرره  

منشضی و  شاده در سامانه این مساا،ه، درخواسات ثهت   مربوطه در زمان مشرر اقدام نماید. در صاور ت عدم رعایت 

 است.این مد ت زمان دو ماه پس از ثهت درخواست تعیین شده بصور ت خودکار رد خواهدشد.

معیارهای ارزیابی طراحی صانعتی و طراحی بسته بندی خدما ت مرتهط با این دستوا،عمل به    –6تبصرره  

 باشد.پیوست می
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 بسته بندی محصول یصنعت یطراح یابیارز یارهایمع ردیف

 * * و کل با جزء( کرهی)اجزا با کل پ  ی( فرمی)هارمون یهماهنگ 1

 * * و کل با جزء( کرهی)اجزا با کل پ ی( رنگی)هارمون یهماهنگ 2

 * * مشخص و قابل درک در اجزا نظت 0

 * * هایز یهااز تناسب یبرخوردار 0

 * * هایکننده و نازاز تکرار خسته زیموزون: پره تتیر 0

 * * یبصر یهایاز انواع  شفتگ زیپره 6

 * * مواد، ساخت و مونتاژ د،یروش تو، یشناسانهییهایز یهایژگیو 7

 * * (هارهیو نصب مناسب )مانند دستگ ییجاحمل، جابه یوهیش 8

 * * پوستچر بدن هنگام استفاده تیوضع 9

 * * ریبدن و اندام درگ یایبا ابعاد و زوا یو حدود یکل  یتطه 11

 * * کیها و گرافحرو ، کلما ت، نوشته یبندبیو ترک رنگ، اندازه ابعاد، 11

  * تعادل نامتشارن( ای)تعادل متشارن  کرهیاجزا و کل پ تعادل 12

  * نتاقض ایاز انواع تضاد  زیپره 10

10 
 ،یامتداد بصر ،ییهمسو ،یفرم، همتراز یمناسب )درک کل گشتا،ت

 (ییخوانا
*  

  *  سان و راحت یو حدود یکل دسترس 10

  * هارهیها و دستگاهرم دها،یکل  ،یو شکل صفحه نما نوع 16

17 
ها و اهرم دها،یکل  ،یصفحه نما یکل دمانیو چ یمکان تیموقع

 هارهیدستگ
*  

18 
ها و اهرم دها،یکل  ،ینسهت به صفحه نما دیمناسب د یایزوا

 هارهیدستگ
*  

 *  یکیزیحفاظت مناسب ف ی ورفراهت 19

 *  و انهارش عیمانند توز یبندبسته یطیمح مالحضا ت 21

 *  (افتیبازتیمانند مانند )قابلبسته یافزوده یهاارزش 21


