
 روش استفاده از حمایت شرح مختصر حمایت عنوان

 های مالیاتیحمایت

1 
ها و موسسات مالیاتی شرکت معافیت

 بنیاندانش

 هایشرکتبنیان، ها و موسسات دانش( قانون حمایت از شرکت3مطابق ماده )

بنیان بنیان در خصوص درآمد ناشی از فروش کالاها و خدمات دانشدانش

 یت مالیاتی هستند.خود، مشمول معاف

 شدهاعلامدر تاریخ متقاضی  هایشرکت

و موسسات  هاشرکتسوی مرکز از 

خود در سامانه  تابلکاربه ، بنیاندانش

reg.daneshbonyan.ir  مراجعه و

 لازم را تکمیل و ارسال نمایند.اطلاعات 

2 
مستقر در  هایشرکتمعافیت مالیاتی 

 های علم و فناوریپارک

بنیان، ها و موسسات دانش( قانون حمایت از شرکت9ه )بر اساس ماد 

های علم و فناوری واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک

)بدون نیاز به تایید دبیرخانه کارگروه( مطابق مجوز مدیریت پارک علم و 

 شوند. فناوری از معافیت مالیات بر درآمد برخوردار می

مدیریت یت، از این حما مندیبهرهجهت 

با صدور مجوز و پارک علم و فناوری 

نسبت به  ارسال به اداره امور مالیاتی منطقه

 نمایدمعرفی و تایید شرکت اقدام می

3 

معافیت مالیات بر حقوق کارکنان فعال 

های علم و مستقر در پارک هایشرکت

 فناوری 

ر در حقوق کارکنان شاغل در واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستق

)بدون نیاز به  پارک علم و فناوری، از تاریخ صدور مجوز توسط رئیس پارک

ربط مشمول این معافیت با تعامل اداره کل مالیاتی ذیتایید دبیرخانه کارگروه( 

 (11/12/99مورخ  مصوبهاست. )

مراجعه با  توانندمی یمتقاض هایشرکت

به مدیریت پارک اسامی کارکنان  و ارائه

و ارسال  یهتایید و دریافتری علم و فناو

از این حمایت  امور مالیاتی منطقه به اداره

 استفاده نمایند.

 یحسابدار و یمال خدمات 9

 کلیه انجام شامل یحسابدار و یمالهای درصد از هزینه 05پرداخت 

 05تا سقف  یاتیمال اظهارنامه میتنظ ،یقانون دفاتر ریتحر ،یمال یهاصورت

 میلیارد ریال 155با درآمد کمتر از  هایکتشرریال به میلیون 

برای  توانندمیمتقاضی  هایشرکت

استفاده از این حمایت 

Bizservices.ir و نموده مراجعه 

 .ندینما ثبت را خود درخواست

 مشاوره مالیاتی و حسابداری 0

 :هایحوزهدر مشاوره رایگان 

 های مرتبطنامهها و آیینمالیاتی، نرخ یهانظاممعرفی انواع  •

  مالی هایصورتمشاوره تهیه  •

  مشاوره تنظیم اظهارنامه مالیاتی •

 مشاوره حل اختلاف با ممیزان مالیاتی •

 شرکت اسناد یبررس و هیدفاع حهیلا مینظت •

 شرکت ندهینما عنوانبه اختلاف حل یهااتیه جلسات در حضور •

برای  توانندمیمتقاضی  هایشرکت

امانه به سایت استفاده از این حم

Bizservices.ir و  مراجعه نموده

صورت به خود را درخواست مشاوره

 رایگان ثبت نماید.

 گمرکی هایحمایت

1 
معافیت از حقوق گمرکی، عوارض و 

 سود بازرگانی

برای واردات مرتبط با از معافیت  بنیاندانش هایشرکتبرخورداری 

 :بنیان اعم ازدانش هایفعالیت

 خط تولید اتآلنیماش •

 تجهیزات آزمایشگاهی، تست و کنترل کیفیت  •

درخواست  توانندمیمتقاضی  هایشرکت

خود را در سامانه 

reg.daneshbonyan.ir  ثبت و

 ارسال نمایند.



 روش استفاده از حمایت شرح مختصر حمایت عنوان

 تا حد نمونه اولیهکالاها و قطعات برای ساخت محصولات  •

 مهندسی معکوس باهدف کالا•

 ورود موقت 7

مواد اولیه و برای از اجازه ورود موقت  بنیاننشدا هایشرکت مندیبهره

بندی کالاهای سازی و بستهکالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده

 بنیان صادراتیدانش

تقاضای  توانندمیمتقاضی  هایشرکت

و  هاشرکتمکتوب خود را به مرکز 

 نمایند. ارسال  بنیاندانشموسسات 

8 
 فعالان مجاز اقتصادی

(AEO) 

 توجهقابلکه دارای تعاملات گمرکی  بنیاندانشبزرگ  هایشرکتمعرفی 

 هایاز مزیت مندیبهرهجهت فعال مجاز اقتصادی به گمرک  عنوانبهباشند، 

 مربوطه 

تقاضای  توانندمیمتقاضی  هایشرکت

و  هاشرکتمکتوب خود را به مرکز 

 نمایند.ارسال  بنیاندانشموسسات 

 تسهیل امور گمرکی 9

، کالا ، تعیین ماهیتگمرکی مسیر سبزهدایت کالا در گمرکی نظیر تشریفات 

گمرکی برای  ترخیص کالا با کارت بازرگانی موقت و ترخیص پته

 بنیان تسهیل شده است.دانش هایشرکت

درخواست  توانندمیمتقاضی  هایشرکت

 خود را از طریق سامانه

Crm.daneshbonyan.ir  ارسال

 نمایند.

15 
بر  الحسابیعلدرصد 9فیت مالیات معا

 واردات

بر واردات  الحسابیعلدرصد  9بنیان از پرداخت مالیات دانش هایشرکت

 معاف خواهند بود.
 Wms.irدرخواست در سامانه  ثبت

 مشاوره امور گمرکی 11

 مشاوره صادرات، واردات و ترخیص کالا از قبیل:رایگان خدمات 

حقوق گمرکی و سود بازرگانی  نحوه دریافت معافیت عوارض، •

 بنیاندانش هایشرکت

و مجوزهای لازم برای واردات و  کارت بازرگانی اخذنحوه  •

 صادرات

چگونگی تکمیل اظهارنامه یا پروانه و فرایند انجام واردات  •

 گمرکی کالاهای وارداتی  

 استفاده از پنجره واحد تجارت فرامرزی  •

و  Bizservices.irبه سامانه  مراجعه

 صورت رایگانبهدرخواست مشاوره ثبت 

 ایهای بیمهحمایت

 قراردادهاپرداخت حق بیمه معافیت از  12

بخشنامه بر اساس تفاهم معاونت علمی و فناوری و سازمان تامین اجتماعی و 

با فعالیت  بنیان برای قراردادهای مرتبطدانش هایشرکت، این سازمان 12/19

 شوند.عافیت اعمال ضریب حق بیمه قراردادها برخوردار بنیان خود، از مدانش

 سامانه درثبت درخواست 

Reg.daneshbonyan.ir  و

نامه و دریافت معرفیمستندات  بارگذاری

 برای ارائه به شعبه مربوطه تامین اجتماعی

 تأمین اجتماعیبیمه  جرائمبخشودگی  13

دماتی در تأمین نیازهای بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خ 

خارج از  جرائمتواند نسبت به بخشودگی کشور، سازمان تامین اجتماعی می

 یبررس از پس یفناور و یعلم معاونتاختیار کارفرمایان اقدام نماید. 

 دیتول موانع رفع و لیتسه ستاد به را دییتا مورد هایشرکت ها،درخواست

 توسط شدهاعلام یاجتماع نیتام شعبه به را هیدییتا نامه ستاد و کرده یمعرف

 .کندیم ابلاغ شرکت

مراجعه به سامانه 

Reg.daneshbonyan.ir  و ثبت

 درخواست و بارگذاری مستندات در آن

 تامین اجتماعی بیمهمشاوره  19

 زمینه بیمه تامین اجتماعی شامل: مشاوره در

 یاجتماع نیتام و کار نیقوان هیکل رامونیپ مشاوره 

 یاجتماع نیتام سازمان به ارائه جهت هیدفاع حهیلا میتنظ و هیته 

و  Bizservices.irبه سامانه  مراجعه

 صورت رایگانبهدرخواست مشاوره ثبت 



 روش استفاده از حمایت شرح مختصر حمایت عنوان

 مهیب ازنظر قراردادها یبررس  

 نماینده عنوانبههای حل اختلاف حضور در جلسات هیات 

10 

 هایشرکتتسهیل عضویت کارکنان 

شستگی بنیان در صندوق بازندانش

 سازآینده

برای پرداخت کسورات بیمه  توانندمیبنیان دانش هایشرکتتمامی کارکنان 

 ساز استفاده نمایند.بازنشستگی از خدمات صندوق آینده

ای ای برصندوق، تسهیلات ویژهاین بر اساس تفاهم معاونت علمی و فناوری با 

بنیان دانش هایشرکتای کارکنان بیمه بازنشستگی و انتقال سوابق بیمه

 است. شدهفراهم

 سازبه صندوق بازنشستگی آیندهمراجعه 

مورخه  شماره نامهتفاهم اساس بر

19/51/1391 

 بیمه ایراناز سوی مسئولیت  هایبیمه 11

مسئولیت در  ایبیمهخدمات  بیمه ایرانطبق تفاهم معاونت علمی و فناوری با 

 : شودمی ئهارادانش نبیان  هایشرکتزیر به  هایحوزه

 مالی و جانی در برابر سوزی برای خسارات بیمه مسئولیت آتش

 اشخاص ثالث

 سئولیت کارفرما در برابر کارکنانبیمه م 

  سان آزمایشگاهکارشنا ایحرفهبیمه مسئولیت 

 بیمه مسئولیت محصول 

بیمه  هاینمایندگیمراجعه متقاضیان به 

 در سراسر کشور ایران

 بیمه ایرانسوی مهندسی از  هایبیمه 17
حفاظت از  منظوربه آلاتماشینبسته بیمه مهندسی در حوزه شکست  ارائه

 و تجهیزات تولیدی و آزمایشگاهی آلاتماشین

بیمه  هاینمایندگیمراجعه متقاضیان به 

 در سراسر کشور ایران

18 
سوزی و سرقت آتش هایبیمه

 بیمه ایرانآلات از سوی ماشین

آلات در راستای حفاظت از و سرقت ماشین سوزیآتش هایبیمهبسته  ارائه

 فیزیکی شرکت هایدارایی

بیمه  هاینمایندگیمراجعه متقاضیان به 

 در سراسر کشور ایران

19 
و  بیمه ایراناشخاص از سوی  هایبیمه

 بیمه دانا

(و بیمه ایرانه خدمات بیمه اشخاص شامل بیمه حوادث، عمر و سلامت)ائار

 بنیاندانش هایشرکتویژه اعضای  (بیمه ایرانو  دانا بیمهبیمه تکمیلی)

بیمه  هاینمایندگیمراجعه متقاضیان به 

در سراسر کشور جهت دریافت  ایران

و مراجعه به سایت  بیمه ایرانخدمات 

tinet.ir جهت دریافت خدمت بیمه دانا 

 وظیفهنظام هایحمایت

 هایشرکتدر  وظیفهنظامامریه  25

 بنیاندانش

 توانندمی لازم یازهایامت کسب و طیشرا احراز صورت در فناور بگاننخ

بنیان دانش هایشرکتمامور)امریه( در یکی از  عنوانبهرا  وظیفهنظامخدمت 

 فعالیت نمایند.

 Sina.bmn.ir  فرد متقاضی در سامانه

، به و پس از احراز امتیاز لازم نامثبت

 شرکت تخصیص خواهد یافت.

21 
  خدمت نیگزیجا پروژه

 بنیاندانش هایشرکت در

 توانندمی لازم یازهایامت کسب و طیشرا احراز صورت در فناور نخبگان

 خدمت دوره بنیاندانش هایشرکت در خدمت نیگزیجا پروژه انجام عنوانبه

 پژوهشی طرح اجرای» و «نظامی آموزش دوره» مشتمل بر را، خود وظیفهنظام

 .کنند دریافت خدمت پایان کارت و کرده طی ،«نیانبدانش شرکت در فنّاورانه

  در سامانه بایستمیفرد متقاضی 

Sina.bmn.ir نماید.  نامثبت 

  پروژه جایگزین خدمت 22
 های دفاعی و دولتیدر دستگاه

های مستقر در پارک هایشرکتبنیان، دانش هایشرکتافراد کلیدی فعال در 

شده از سوی معرفی هایشرکتعلم و فناوری و مراکز رشد و 

پس از  گذاری جسورانه،های سرمایهصندوقکار و وهای کسبدهندهشتاب

دولتی یا دفاعی، کارت  یهابخشپروژه تحقیقاتی به سفارش یکی از  انجام

در سامانه  بایستمیفرد متقاضی 

Sina.bmn.ir نماید. نامثبت 



 روش استفاده از حمایت شرح مختصر حمایت عنوان

  کنند.میپایان خدمت دریافت 

 دمت درپروژه جایگزین خ 23
 همکار دفاعی هایشرکت

)عضو مرکز سمتا؛ وزارت همکار دفاعی  هایشرکتافراد کلیدی فعال در 

بر روی پروژه مرتبط در شرکت  توانندمی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح(

 خود فعالیت و کارت پایان خدمت دریافت کنند.

  در سامانه بایستمی فرد متقاضی

Sina.bmn.ir د.نمای نامثبت 

 هاشرکتاستقرار 

29 
دریافت جواز تاسیس و پروانه 

 برداری بهره

بندی از حیث رده)مجاز  هایمکاندر فعال بنیان دانش هایشرکت

جواز تاسیس و پروانه  در شهرهای دارای محدودیت استقراری( طیمحستیز

 کنند. میبرداری دریافت بهره

سامانه  کارتابل شرکت دربه مراجعه 

Reg.daneshbonyan.ir  ارسال و

  تقاضا

20 

 هایشرکتاستقرار دفاتر امکان 

ی مسکونی هایکاربردر  بنیاندانش

مستقر در  بنیاندانش هایشرکتمختص 

 تهران

 هایشرکتمعاونت علمی و فناوری و شهرداری تهران،  نامهتفاهمطبق 

کار و  یهاهپهندر اماکن مسکونی واقع در دفاتر خود را  توانندمی بنیاندانش

  .نمایند( مستقر Sو  M یهاپهنهفعالیت و مختلط )

درخواست  توانندمیمتقاضی  هایشرکت

خود را در سامانه 

Reg.daneshbonyan.ir  ثبت

 نمایند.

21 
قدی واگذاری اراضی کاهش پرداخت ن

 های صنعتیشهرک

بنیان از کاهش درصد پرداخت بخش نقدی قرارداد دانش هایشرکت

های صنعتی و فناوری )بدون تغییر برداری از اراضی شهرکحق بهره واگذاری

 . هستندبرخوردار  به همراه افزایش زمان بازپرداخت اقساط در مبلغ کل(

یافت استعلام شرکت پس از در

استان مربوطه، تاییدیه  صنعتی هایشهرک

شرکت از سوی دبیرخانه کارگروه به 

 .گرددمیاستان مربوطه ارسال 

 ساخت داخل هایحمایت

27 

حمایت از توسعه بازار تجهیزات و 

آلات صنعتی پیشرفته ساخت ماشین

 داخل

ای که آلات پیشرفتهمعاونت علمی و فناوری باهدف حمایت از تولید ماشین

درصد آن در  75طور مستقیم در تولید محصولات نقش داشته و بیش از به

شرط وش اقساطی، اجاره بهداخل کشور ساخته شود، تسهیلات )در قالب فر

دهد. این تسهیلات تا آلات یا استصناع( ارائه میتملیک، و جعاله ساخت ماشین

تا  11ماهه با نرخ  29همراه با بازپرداخت  آلاتماشیندرصد قیمت  75سقف 

 .شودمی ارائهدرصد سالیانه  18

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به 

 رسانیاطلاعتارنمای 

Daneshbonyan.ir .مراجعه نمایند 

 گمرکی یهاتعرفهاصلاح  28

فناوری  و بنیان، معاونت علمیدر راستای حمایت از تولیدات باکیفیت دانش

نامه اجرایی قانون آیین 1کمیسیون ماده  ازجمله صلاحدر تعامل با مراجع ذی

مرتبط پشتیبانی  های گمرکی، از اصلاح تعرفهمقررات صادرات و واردات

 کند.می

درخواست  توانندمیمتقاضی  هایشرکت

خود را به معاونت علمی و فناوری 

 ریاست جمهوری ارسال نمایند.

29 
نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی 

 ساخت ایران

اعطای یارانه خرید به سازندگان تجهیزات آزمایشگاهی حاضر در نمایشگاه 

اس عمق و میزان ساخت تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران، بر اس

 داخل بودن محصولات

به  نامثبتجهت کسب اطلاعات بیشتر و 

 Iranlapexpo.ir رسانیاطلاعتارنمای 

 مراجعه نمایید.

35 
ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای 

 تولید داخلی

را که  هاییکالا مجاز نیستنددولتی  هایدستگاه ،وزیرانهیئتبر اساس مصوبه 

فهرست این  از خارج کشور خریداری کنند. اندکردهی تولید سازندگان داخل

 در دسترس قرار دارد. Daneshbonyan.irکالاها در سامانه 

به  وزیرانهیئتشرکت بر اساس مصوبه 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 

 .مراجعه نماید خود



 روش استفاده از حمایت شرح مختصر حمایت عنوان

 حمایت از ساخت بار اول 31

تای رفع نیازهای فناورانه کشور، در راس بنیاندانشو موسسات  هاشرکتمرکز 

اجرایی  هایدستگاه موردنیازاز تولید بار اول محصولات مهم و استراتژیک 

 .کندمیمشمول برگزاری قانون مناقصات حمایت 

درخواست  توانندمیاجرایی  هایدستگاه

و موسسات  هاشرکتخود را به مرکز 

 ارسال نمایند. بنیاندانش

 توسعه بازار هایحمایت

 رفع نیازهای فناورانه صنایع بزرگ 32

و اعلام فراخوان به شناسایی نیازهای فناورانه صنایع بزرگ و استراتژیک 

شده از سوی و شناسایی بهترین راهکارهای ارائهبنیان دانش هایشرکت

 بنیاندانش هایشرکت

درخواست  توانندمیصنایع متقاضی 

مکتوب خود را به معاونت علمی و 

 ریاست جمهوری ارسال نمایند.فناوری 

33 
فروش اقساطی مواد و کالاهای مصرفی 

 بنیاندانش

درصد از قیمت این  85تا سقف  توانندمی بنیاندانش محصولات دارانیخر

درصد و  18الی  11تسهیلات با نرخ موثر سود  صورتبهمحصولات را 

مستقیم به  ورتصبهماهه دریافت نمایند. این تسهیلات  12بازپرداخت حداکثر 

و خریدار محصول اقساط آن را  واریزشدهفروشنده  بنیاندانششرکت 

 کند.پرداخت می

 بنیاندانشجهت ثبت محصول  متقاضیان

و  هاشرکتو تقاضای خرید به مرکز 

معاونت علمی و  بنیاندانشموسسات 

 فناوری ریاست جمهوری مراجعه نمایند.

 بنیانمحصولات دانشمعرفی  39
گذاران در سامانه فن بازار به متقاضیان و سرمایه بنیاندانشمحصولات  معرفی

 ملی ایران

به متقاضی جهت ثبت محصولات شرکت 

 راجعه نماید.م Techmart.ir سامانه

 داخل توان از برداریبهره هاینشست 30

 باکیفیتو صنایع با توان داخل و معرفی محصولات  هاسازمانآشنایی  منظوربه

از توان داخل با همکاری صنایع و  برداریبهره هاینشست، نیانبدانش

 .شودمیمتقاضی برگزار  هایدستگاه

جهت  توانندمی بنیاندانش هایشرکت

 هاآنیدادها و حضور در روازایناطلاع 

معاونت علمی و  رسانیاطلاعبه تارنمای 

فناوری و کارگزاران مربوطه مراجعه 

 نمایند.

 تحقیقات بازار تدوین گزارش 31

درصد از هزینه تهیه گزارش تحقیقات بازار )داخل( برای محصولات  05

 هایشرکتمیلیون ریال به  105صورت کمک بلاعوض تا سقف بنیان، بهدانش

 شود.میلیارد ریال پرداخت می 515با درآمد کمتر از 

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

37 
 برنامه یاجرا و نیتدو از تیحما

 یابیبازار

های مربوط به تدوین و اجرای برنامه بازاریابی تا درصد از هزینه 05اعطای 

میلیارد  155با درآمد کمتر از  بنیاندانش هایشرکتمیلیون ریال به  105سقف 

 ریال 

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

 فروش و بازار توسعه مشاوره 38

از خدمات مشاوره بازاریابی و فروش در  توانندمی بنیاندانش ایهشرکت

 مند شوند:رایگان بهره صورتبههای زیر سرفصل

 فروش و یابیبازار مشاوره  

 بازار قاتیتحق مشاوره 

 المللنیب ی و تحقیقات بازارابیبازار مشاوره 

 نگیمارکت تالیجید مشاوره 

 محصول گذاریقیمت مشاوره 

 (مناقصات) یدولت معاملات و رکا ارجاع مشاوره 

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 رایگان صورتبهمشاوره  درخواست ثبت

 صادرات هایحمایت

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعهخرید شامل  المللیبینتهیه گزارش تحقیقات بازار  هایهزینهدرصد از  75 یالمللنیبتهیه گزارش تحقیقات بازار  39



 روش استفاده از حمایت شرح مختصر حمایت عنوان

 توسط یابی میدانیبازار انجام تحقیقات و یا یالمللنیبگزارش تحقیقات بازار 

 355تا سقف  دارند ای یا شریک خارجیمنطقه دفتر داخلی که هایشرکت

 گردد.میلیون ریال پرداخت می

 درخواست ثبت

 یصادرات منتورینگ و مشاوره 95

دراتی طباق منتوریناگ جهات پیشابرد برناماه صاامشاوره رایگاان صاادرات و 

 زیر: هایسرفصل

 مشاوره توسعه بازار و فروش 

  ،مشاوره حقوقی و مالکیت فکری 

  مشاوره صادرات و واردات 

صاورت  میلیاون ریاال( 255ساعت در سال )معادل  25سقف تا  هامشاورهاین  

 .گیردمی

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

 ی صادراتیدر بازارها تبلیغاتحمایت از  91
چاپ کاتالوگ و بروشور، طراحی و  هایهزینهدرصد از  75تا  05اعطای 

 میلیون ریال 255تا سقف  المللیهای بینایجاد سایت و درج تبلیغ در رسانه

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

 المللیبینها و مجوزهای گواهینامه اخذ 92

انطباق محصول )نظیر گواهی  هایگواهینامه اخذ هایهزینهدرصد از  75

 855تا سقف و سایر( GOSTمحصول روسیه  استاندارد، CEمحصول اروپا 

میلیون ریال  355تا سقف  هاآنتمدید  هایهزینهدرصد از  75میلیون ریال و 

 گردد.پرداخت می

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

93 
 و داروها ات،محصول المللیبین ثبت

 تجاری علائم

 خارج در تجاری علامت و داروها محصولات، ثبتهای درصد از هزینه 75

 .گرددمیپرداخت  میلیون ریال برای هر شرکت 055تا سقف  کشور

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

 ارزیابی آمادگی صادرات 99

 توسعه دوریکر خدمات افتیدر جهت خلاق و انیبندانش هایشرکت هیکل

 یابیارز گذراندن به ملزم( آموزش و مشاوره از ریغ) یفناور تبادل و صادرات

 .هستند صادرات یآمادگ

 Era.tesc.ir تیسا بهمراجعه 

90 
 هاینمایشگاهدر حضور حمایت از 

 خارجی

برای حضور  ریال میلیون 955 سقف ات غرفه ساخت و اجاره ینههز درصد 75

 گردد.خارجی پرداخت می هاینمایشگاهبنیان در دانش هایتشرکمستقل 

 و  Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

برای  ونقل، فضای نمایشگاهی و حملغرفه ساختهای هزینهدرصد از  75

خارجی تا  هاینمایشگاهایران  در  بنیاندانشبرگزاری پاویون ملی محصولات 

 لمیلیون ریا 255سقف 

و حق  بنیاندانشارسال تجهیزات و محصولات  هایهزینهدرصد از  75

میلیون ریال یا وام تا سقف  055دائمی تا سقف  هاینمایشگاهعضویت در 

 ماهه 1میلیون ریال با بازپرداخت  1055

91 
های هیاتو اعزام پذیرش  حمایت از

 تجاری

کارمزد  علاوهبهترنسفر(  ، هتل، ویزا،بلیتخدمات)  هایهزینهدرصد از  05

 و  Bizservices.ir سامانه به مراجعه اعزامیهای برای هیات میلیون ریال به ازای هر نفر 85کارگزار تا سقف 

کارمزد کارگزار تا سقف  علاوهبهاز هزینه هتل و ترنسفر داخلی  درصد 155 درخواست ثبت

 یرشپذیمیلیون ریال به ازای هر نفر برای هیات های  05

97 
 حمایت از حضور در مناقصات

 المللیبین

 155تا سقف  خرید، تکمیل و ارسال اسناد مناقصه هایهزینهدرصد از  75

 میلیون ریال برای دو مناقصه در سال

 و  Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت



 روش استفاده از حمایت شرح مختصر حمایت عنوان

 یهابانکشرکت در مناقصه توسط  نامهضمانتاز  کارمزد صدور  درصد 75

 میلیون ریال برای دو مناقصه در سال 255تا سقف  المللیداخلی یا بین

 صادراتی یارانه سود تسهیلات 98

برتر، توانمند و دارای پتانسیل صادراتی در صورت دریافت  هایشرکت

تسهیلات صادراتی یا انتقال فناوری، امکان استفاده از یارانه سود تسهیلات تا 

 دارند.میلیون ریال را  15سقف 

 و  Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

 صادراتی هایواسطه از حمایت 99
 هایگاهیپا صادرات، تیریمد هایشرکت شامل یصادرات هایواسطه

 10از تسهیلات حداکثر  توانندمی دییتا مورد مرزیبرون کارگزاران و یصادرات

 . شوند مندبهره سال( 3درصد و سقف  10میلیارد ریال )با نرخ سود 

 و  Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

 صادرات و یبازرگان آموزش از تیحما 05

میلیون  25داخلی مورد تایید تا سقف  هایدورهدرصد از هزینه حضور در  75

 و  Bizservices.ir سامانه به مراجعه ریال

حضوری خارج از کشور تا سقف  هایدورهر حضور د هایهزینهدرصد از  75 درخواست ثبت

 میلیون ریال 05

 بورس و فرابورس هایحمایت

 به بورس هاشرکتحمایت از ورود  01

 هایشرکتابتدایی پذیرش  یهانهیهزاز  بخشیمعاونت علمی و فناوری 

را  اندشدهو متوسط فرابورس  کوچک هایشرکتکه وارد بازار  بنیاندانش

 .دینمایمپرداخت 

ارسال درخواست به معاونت علمی و 

  فناوری

 فرابورس و بورس به ورود مشاوره 02

از خدمت مشاوره ورود به بورس و فرابورس  توانندمیبنیان دانش هایشرکت

 های زیر استفاده نمایند:در سرفصل

 فرابورس و بورس به شرکت کی ورود یراهکارها ارائه 

 فرابورس و بورس در دییتا و شریپذ یبرا شرکت تیقابل هیاول یبررس 

 لاتیتسه و هاتیحما یمعرف 

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

 وکارکسببرنامه توسعه  هایحمایت

 های پرسش و پاسخنشست 03

بنیان دانش هایشرکترایگان برای  صورتبههای پرسش و پاسخ نشست

ر نظیر بیمه تأمین اجتماعی، قانون وکاای کسبدرزمینه قوانین و مسائل پایه

های وانتقال ارزی و... با حضور مسئولین سازمانکار، مالیات، گمرک، نقل

 گردد.مربوطه یا مشاوران معتبر برگزار می

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

 ی عمومی و مدیریتهامشاوره 09

 زیر: هایسرفصلاز خدمات مشاوره در  مندیبهره
 وکارکسب توسعه و یاستراتژ .1

 یسازمان ساختار و تیریمد .2

 شناسیآسیب و یانسان منابع .3

 هاپارک و رشد مراکز در استقرار .9

 تهران استان صنعتینیمه و یصنعت یفضاها در استقرار .0

 یمشتر با ارتباط تیریمد و یعموم روابط .1

 یپزشک زاتیتجه کل اداره از بهداشت پروانه اخذ .7

 و Bizservices.ir نهساما به مراجعه

 درخواست ثبت



 روش استفاده از حمایت شرح مختصر حمایت عنوان

 ی توسعه بازار و فروشهامشاوره 00

 میلیون ریال: 05زیر تا سقف  هایسرفصلاز خدمات مشاوره در  مندیبهره
  فروش و یابیبازار .1

 بازار قاتیتحق .2

 المللبین یابیبازار .3

 المللبین بازار قاتیتحق .9

 نگیمارکت تالیجید .0

 محصول گذاریقیمت .1

 (مناقصات) یدولت املاتمع و کار ارجاع .7

 بندیبسته و یصنعت یطراحمشاوره  .8

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

 ی حقوق و مالکیت فکریهامشاوره 01

 میلیون ریال: 05زیر تا سقف  هایسرفصلاز خدمات مشاوره در  مندیبهره
 وکارکسب حقوق .1

 المللبین حقوق .2

 یفناور تبادل .3

 المللبین اختراع ثبت .9

 یتجار علامت بتث .0

 پتنت یمحتوا از استفاده و لیتحل ،جستجو .1

 کار قانون .7

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

 ی صادرات و وارداتهامشاوره 07

 میلیون ریال: 05زیر تا سقف  هایسرفصلاز خدمات مشاوره در  مندیبهره
 واردات و مرکگ .1

 صادرات یهاندیفرا و لمللانیب یبازرگان .2

  صادرات یاستراتژ .3

 یارز وانتقالنقل .9

 المللنیب ونقلحمل .0

 المللیبین مکاتبات و مذاکرات فنون و صولا .1

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

 ی بیمه و مالیاتهامشاوره 08

 میلیون ریال: 05زیر تا سقف  هایسرفصلاز خدمات مشاوره در  مندیبهره
 یاجتماع نیمتا مهیب .1

 یاتیمال مشاوره .2

 یاجتماع نیتام مهیب اختلاف حل اتیه .3

 تشخیص مطالبات بیمه اتیه .9

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

 ی تامین منابع مالیهامشاوره 09

 میلیون ریال: 05زیر تا سقف  هایسرفصلاز خدمات مشاوره در  مندیبهره
 فرابورس و بورس به ورود .1

 یریپذ هیسرما و یمال نیتام .2

 گذارسرمایه با مذاکره هایروش .3

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

 ی توسعه فنی محصولاتهامشاوره 15
 شود:های زیر ارائه میهای توسعه فنی محصول در سرفصلمشاوره

  ارتباطات و اطلاعات یفناور .1

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت



 روش استفاده از حمایت شرح مختصر حمایت عنوان

 یمیپتروش و نفت،گاز تجهیزات .2

 ییایمیش و یمریپلمواد  .3

 پیشرفته حوزه تشخیص و درمان هایفرآوردهدارو و  .9

 پیشرفته آلاتماشینمواد پیشرفته و تجهیزات و  .0

 تهیه تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی 11

میلیون ریال از فرآیند تهیه تکنیکال  105تا سقف  هاهزینهدرصدی 75حمایت 

 155با درآمد کمتر از  بنیاندانش هایشرکتجهیزات پزشکی ویژه فایل ت

 میلیارد ریال

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

 تدوین قراردادهای حقوقی 12

 هایشرکت تمامیبه یحقوق یقراردادها نیتدو و شیرایودرصد از هزینه 155

 الیر ونیلیم  35 سقف تا الیر اردیلیم 155 از کمتر درآمد با انیبندانش

 گردد.پرداخت می

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

 محصولات بندیبستهطراحی صنعتی و  13

بندی محصولات برای محصولات درصد از هزینه طراحی صنعتی و بسته 05

 هایشرکتریال به میلیون  105صورت کمک بلاعوض تا سقف بنیان، بهدانش

 شود.میلیارد ریال پرداخت می 155مد کمتر از با درآ

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

 هاگواهینامهنیازسنجی مجوزها و  19

 15 سقف تا هاهیدییتأ و هانامهیگواه یازسنجین گزارش هیته یهانهیهز 95%

ت خمیلیارد ریال پردا 155با درآمد کمتر از  هایشرکتبه  الیر ونیلیم

 گردد.می

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

 حمایت از ثبت طرح صنعتی 10
دریافت ثبت پتنت و طرح صنعتی با  منظوربهمشاوره  ارائهپرداخت و 

 ثبت هایهزینهدرصد از 93از وکلا و کارگزاران معتبر تا سقف  گیریبهره

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت 

به سامانه  درخواست بایستی

patentoffice.ir .مراجعه شود 

 مسئولیت کالا نامهبیمهحمایت از خرید  11
میلیون  155تا سقف  بنیاندانشدرصد بیمه مسئولیت کالاهای  05پرداخت 

 میلیارد ریال 155با درآمد کمتر از  هایشرکتریال به 

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

17 
انطباق و گواهی  صدور گواهی

 (COPو  COCمحصول)

 توانندمی مرسوم، استاندارد یهایگواه اخذ بر علاوه بنیاندانش هایشرکت

 هایمشخصه قیتطب)COC انطباق یگواه خود انیبندانش محصولات یبرا

 یگواه ای( یالمللنیب ای یمل استاندارد کی اساس بر محصول یعملکرد

( آزمون جینتا با اظهارشده یکردعمل هایمشخصه قیتطب)COP محصول

 .ندینما افتیدر

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

18 
 گذاریارزشسهام و  گذاریقیمت

 دانش فنی

دانش فنی  گذاریارزشسهام و  گذاریقیمت هایهزینهدرصد  75پرداخت 

را در  گذاریارزشی که هایشرکتمیلیون ریال برای  255تا سقف 

ی هایشرکتمیلیون ریال برای  105و تا سقف  کنندمیمالی ثبت  هایرتصو

 .کنندمیمالی ثبت ن هایصورترا در  گذاریارزشکه 

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

19 
 هایفناوریخدمات شبکه آزمایشگاهی 

 راهبردی

ز شبکه درصدی در دریافت خدمات ا 05از تخفیف  توانندمی هاشرکت

 میلیون ریال در سال استفاده نمایند. 35 آزمایشگاهی فناوری راهبردی تا سقف

مراجعه  Labsnet.irبه سامانه  شرکت

 نموده و درخواست خود را ثبت نمایند. 

75 
 نانو فناوریخدمات مرکز صنعتی سازی 

 کاربردی

تولید خدمات ساخت و  ارائه هایزمینهدر  بنیاندانش هایشرکتهمکاری با 

 فناورانه تعاملاتبا استفاده از تجهیزات مستقر در این مرکز و 

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

 دانشگاه و پژوهش هایحمایت



 روش استفاده از حمایت شرح مختصر حمایت عنوان

71 
امتیاز ارتقای مرتبه علمی اعضای هیات 

 علمی

 یهاسسهومعلمی  اتیهارتقای مرتبه اعضای  نامهآیین( 7( و )1) مواددر 

مرتبط با  ژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی، امتیازاتعالی، پ آموزش

  است. ذکرشده بنیاندانش هایشرکت

به مؤسسه علمی  اتیهعضو تقاضای 

ارسال  ربطذیو پژوهشی  یعال آموزش

 .شود

72 
 هایشرکتمشارکت در تاسیس و اداره 

 هادانشگاهتوسط  بنیاندانش

بخشی از مقررات مواد به قانون تنظیم قانون الحاق برخی  93بر اساس ماده 

و پژوهشی مجازند با  یعال آموزشموسسات ،  9/12/93مصوب  –مالی دولت 

و  هادانشگاهسهام آن متعلق به  %99که حداکثر  بنیاندانش هایشرکتایجاد 

دیگر واحدهای دولتی و مابقی به هیات علمی و دانشجویان و سهامداران بخش 

مشمول قانون راجع به و  سازی نمایندتجاریخود را خصوصی است، تحقیقات 

منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و 

 کشوری نیستند.

عالی و  آموزشموسسات تقاضا به 

 .شودپژوهشی ارسال 

73 
مجوز فعالیت اعضای هیات علمی در 

 بنیاندانش هایشرکت

رخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی قانون الحاق ب 22مادهبر اساس 

سامانه "به شرطی که در علمی  اتیه، اعضای 59/12/93مصوب  -دولت 

مدیریت  بااطلاع توانندمیباشند  شدهثبتهیات علمی  عنوانبه" کارمند ایران

 مدیرههیئتدانشگاه برای داشتن سهام یا سهم الشرکه و عضویت در 

، مشمول قانون منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و یانبندانش هایشرکت

 کارمندان در معاملات دولتی و کشوری نیستند

 و یعال آموزش موسسات به تقاضا

 .شود ارسال یپژوهش

79 
 هایدستگاهاستفاده از بودجه پژوهشی 

 اجرایی

 بنیان هماننددانش هایشرکت، 1391بر اساس مصوبه هیات وزیران در تیرماه 

 ها و موسسات پژوهشی صلاحیت انجام پروژه پژوهشی را دارند.دانشگاه

شرکت  به دستگاه اجرایی کارفرمای 

های پژوهشی مراجعه نماید و در پروژه

صورت لزوم، از سوی دبیرخانه کارگروه 

ربط معرفی به دستگاه اجرایی ذی

 شود.می

 منابع انسانی هایحمایت

 یانسان عمناب یارتقا و یشناسبیآس 70

ی تا سقف انسان منابع یارتقا و یشناسبیآسهای مربوطه به درصد از هزینه 75

میلیارد ریال  155بنیان با درآمد کمتر از دانش هایشرکتمیلیون ریال به  35

 گردد.)در آخرین سال مالی( پرداخت می

 جذب»و « یانسان منابع شناسیآسیب و یساز میت» سرفصل دواین خدمات در  

 شود.ارائه می« یانسان منابع توسعه و روین

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

 شناسیآسیب و یانسان منابع مشاوره 71

 تیریمد شغل، یطراح و لیتحل نهیزم در شناسیآسیب و یانسان منابع مشاوره

 اب،انتخ ها،شرکت در یانسان منابع و توسعه آموزش یهاپروژه و هابرنامه

 شیافزا و یمیت کار د،یجد یانسان یروین جذب و افراد یابیارز و مصاحبه

...  و شرکت افراد یتیشخص پیت لیتحل و یابیارز ،یکار یهامیت یاثربخش

 .گرددیم ارائه

 و Bizservices.ir سامانه به مراجعه

 درخواست ثبت

77 
برتر  آموختگاندانشتسهیلات اشتغال 

 (مقدم)طرح شهید تهرانی

بنیان در دانش هایشرکتبنیاد ملّی نخبگان تسهیلاتی را برای حمایت از 

برتر تحصیلات تکمیلی که تحت حمایت این  آموختگاندانشی ریکارگبه

 .کندیمبنیاد هستند ارائه 

 برتر تحصیلات تکمیلی  آموختگاندانش

به سامانه بنیاد جهت کسب اطلاعات بیشتر 

 مایند.مراجعه نbmn.ir ملی نخبگان 



 روش استفاده از حمایت شرح مختصر حمایت عنوان

78 
کارآموزی استعدادهای برتر در 

 بنیاندانش هایشرکت

آموزش و مشاوره لازم افراد استعداد برتر تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان به 

 شود.تر شدن دوره کارآموزی ارائه میبرای غنی

افراد استعداد برتر به سامانه بنیاد ملی 

 مراجعه نمایند. bmn.irنخبگان 

 بنیاندانش ترویج هایحمایت

79 
امتیاز اضافه پخش تشویقی )تخفیف( در 

 صداوسیما یهایآگه

در  بنیاندانشبرای تبلیغات صرفا کالاها و خدمات  بنیاندانش هایشرکت

استانی و...(  یهاشبکهذیل صداوسیما )رادیو و تلویزیون سراسری،  یهارسانه

 . دهستناضافه پخش تشویقی برخوردار  امتیازدرصد  255از 

ارسال درخواست به دبیرخانه کارگروه و 

شرکت از سوی دبیرخانه معرفی 

کارگروه به اداره کل بازرگانی 

 .مایصداوس

85 
در  هاشرکتحمایت از ترویج فعالیت 

 هارسانه

، تمهیدات لازم هارسانهمعاونت علمی و فناوری طی تعامل با صداوسیما و سایر 

مختلف انجام  یهارسانهدر  هاشرکتممتاز موفق و  هایفعالیترا برای ترویج 

 .دهدیم

ارسال درخواست به ستاد توسعه فرهنگ 

 بنیاندانشاقتصاد 

 صندوق توسعه ملی هایحمایت

 ملی توسعه صندوق تسهیلات 81

های صورت گرفته بین معاونت علمی و فناوری با صندوق تفاهمبر اساس 

بنیان دانش هایشرکت، صندوق این هیات امنای توسعه ملی و مصوبات

 (همانند مناطق محرومریالی )( واحد درصد تخفیف تسهیلات 9مشمول چهار )

 هستند.

عامل  هایبانکبه متقاضی  هایشرکت

 مراجعه کرده همکار صندوق توسعه ملی

و شعبه مربوطه از معاونت علمی و فناوری 

 کند.استعلام می

 صندوق نوآوری و شکوفایی هایحمایت

 هیلات قبل از تولید صنعتیتس 82

درصد با دوره بازگشت  11میلیارد ریال با نرخ سود  255تسهیلات تا سقف 

 سازیآمادهاولیه تجهیز کارگاه و  هایهزینهتامین:  منظوربهساله  0حداکثر 

و  تولید آزمایشیو  انجام آزمون و رفع اشکال، طراحی صنعتی، خط تولید

 بازاریابی

از  مندیبهرهجهت  توانندمیمتقاضیان 

این تسهیلات به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

 تسهیلات تولید صنعتی 83

 7درصد با دوره بازگشت  11میلیارد ریال با نرخ سود  055تا سقف  تسهیلات

تامین مکان تولید، خرید، نصب و  هایهزینهتامین: بخشی از  منظوربهساله 

تاسیسات  اندازیراهو تجهیزات تولیدی، خرید، نصب و  تآلاماشین اندازیراه

 زیربنایی

از  مندیبهرهجهت  توانندمیمتقاضیان 

این تسهیلات به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

89 
توسط  ارائهتسهیلات سرمایه در گردش 

 صندوق نوآوری و شکوفایی

درصد با دوره بازگشت  11 میلیارد ریال با نرخ سود 255تسهیلات تا سقف 

اجرای قراردادهای جاری  هایهزینهتامین: بخشی از  منظوربهساله 2حداکثر 

جاری تولید محصول شامل مواد  هایهزینه، بخشی از بنیاندانشروی محصول 

 و... سپاریبروناولیه و کمکی، دستمزد، اجاره محل، 

از  مندیبهرهجهت  توانندمیمتقاضیان 

به سامانه غزال  این تسهیلات

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

80 
توسط  ارائهتسهیلات سرمایه در گردش 

 شبکه بانکی همکار

تسهیلات تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و خدماتی در قالب 

درصد با همکاری شبکه 18ساله 3درصد و 10ساله 2درصد، 12ساله 1 هایمدل

 بانکی کشور

از  مندیبهرهجهت  توانندمیمتقاضیان 

این تسهیلات به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

 تسهیلات استقرار موقت 81

درصد ارزش کل 75استقرار موقت)رهن( حداکثر تا  الحسنهقرضتسهیلات 

میلیارد ریال، 9رهن بر پایه نظر کارشناس رسمی دادگستری در تهران تا سقف 

 میلیارد ریال 2یارد ریال و در سایر شهرها تا سقف میل3تا سقف  شهرهاکلاندر 

از  مندیبهرهجهت  توانندمیمتقاضیان 

این تسهیلات به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

 تسهیلات تامین محل کار 87
درصد ارزش کل ملک بر پایه نظر کارشناس رسمی 75تسهیلات معادل  ارائه

درصد 18صنعتی و  هایکارگاهد ویژه تامین درص11دادگستری با نرخ سود 

از  مندیبهرهجهت  توانندمیمتقاضیان 

این تسهیلات به سامانه غزال 



 روش استفاده از حمایت شرح مختصر حمایت عنوان

 شهرهاکلانمیلیارد ریال، در سایر  25ویژه تامین دفاتر کار در تهران تا سقف 

 میلیارد ریال1میلیارد ریال و در سایر شهرها تا سقف 10تا سقف 

ghazal.inif.ir  نمایند.مراجعه 

 

 سازینمونه الحسنهقرضتسهیلات  88

ساله  3درصد و دوره بازگشت 9میلیارد ریال با نرخ سود  15تسهیلات تا سقف 

: طراحی و ساخت نمونه مهندسی/صنعتی محصولی که نمونه هایدر حوزه

آزمایشگاهی آن موجود باشد و یا ارتقای اساسی یا تکمیل محصول موجود، 

و تست  موردنیازاخذ استانداردها، مجوزها و تاییدیه های  مرتبط با هایهزینه

تولید  هایهزینهعملکرد نمونه محصول در شرایط واقعی برای ورود به بازار، 

تهیه تجهیزات تولید  هایهزینهتعداد محدود از محصول برای ورود به بازار و 

 پایلوت در مقیاس محدود

میلیارد 0زیر  هایطرحمتقاضیان برای 

پژوهش و فناوری و  هایصندوقبه  ریال

 میلیارد ریال به  0بالا  هایطرحبرای 

مراجعه  ghazal.inif.irسامانه غزال 

 نمایند.

 

 تسهیلات اشتغال پایدار 89
 355میلیارد ریال)به ازای هر نفر  9.0اشتغال تا سقف  الحسنهقرضتسهیلات 

 ماهه31میلیارد ریال( با دوره بازگشت 

از  مندیبهرهجهت  انندتومیمتقاضیان 

این تسهیلات به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

 تسهیلات لیزینگ و استصناع 95

درصد ارزش کارشناسی 85تا  بنیاندانشلیزینگ و استصناع محصولات  ارائه

درصد و  11میلیون ریال با نرخ سود  255شده محصول، با پوشش حداقل 

 ساله 2دوره بازگشت حداکثر 

از  مندیبهرهجهت  توانندمیمتقاضیان 

این تسهیلات به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

 هانامهضمانت 91

شرکت در  نامهضمانتبانکی از طریق بانک همکار در قالب:  هایضمانت ارائه

حسن انجام کار و  نامهضمانتکار(،  ارجاعمناقصه و مزایده)فرآیند 

درصد سپرده 05از مزایای تامین  مندیبهرههمراه با  پرداختپیش مهناضمانت

درصدی در کارمزد صدور 35بانک توسط صندوق و تخفیف  موردنیازنقدی 

 بانکی نامهضمانت

از  مندیبهرهجهت  توانندمیمتقاضیان 

این تسهیلات به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

 تسهیلات اوراق خزانه 92

 05درصد مبلغ اخزا تا سقف 05تسهیلات اوراق خزانه)اخزا( حداکثر به میزان 

تضامین  عنوانبه. کل اوراق شودمی ارائهدرصد 9میلیارد ریا با نرخ سود 

 .رودمیتسهیلات در رهن 

از  مندیبهرهجهت  توانندمیمتقاضیان 

این تسهیلات به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

 یگذارسرمایه هایصندوقتاسیس  93

پژوهش و  هایصندوقمشارکت صندوق نوآوری و شکوفایی در تاسیس 

درصد و هم  39فناوری در مناطق محروم با موضوعات دارای اولویت تا 

 درصد 95ی جسورانه و خصوصی تا گذارسرمایه هایصندوقتاسیس 

از  مندیبهرهجهت  توانندمیمتقاضیان 

سامانه غزال  این تسهیلات به

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

 دارایی فکری گذاریارزشممیزی و  99

تا سقف  هاهزینهدرصد 70دانش پیشین) وجویجستتسهیلات در قالب  ارائه

میلیون ریال( و  10تا سقف  هاهزینهدرصد 75میلیون ریال(، تحلیل پتنت) 25

 لیون ریال(می 30تا سقف  هاهزینهدرصد 75بررسی نقض پتنت)

از  مندیبهرهجهت  توانندمیمتقاضیان 

این تسهیلات به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

 مشاوره و ثبت طرح صنعتی 90

تا  هاهزینهدرصدی 10با حمایت  صنعتیخدمات مشاوره و ثبت طرح  ارائه

تا سقف  هاهزینهدرصد 80میلیون ریال برای داخل کشور و 75سقف 

 میلیون ریال برای خارج از کشور925

از  مندیبهرهجهت  توانندمیمتقاضیان 

این تسهیلات به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

 مشاوره و ثبت نشان تجاری 91

تا سقف  هاهزینهدرصد 10خدمات مشاوره و ثبت نشان تجاری با حمایت  ارائه

میلیون ریال 055تا سقف  هاهزینه درصد80میلیون ریال برای داخل کشور و 15

 برای خارج از کشور

از  مندیبهرهجهت  توانندمیمتقاضیان 

این تسهیلات به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 



 روش استفاده از حمایت شرح مختصر حمایت عنوان

 میلیون ریال 10تا سقف  هاهزینهدرصد 10حمایت  ارائه مشاوره و ثبت اختراع داخلی 97

از  مندیبهرهجهت  توانندمیمتقاضیان 

این تسهیلات به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

 میلیارد ریال 1.7تا سقف  هاهزینهدرصد 80حمایت  ارائه مشاوره و ثبت اختراع خارجی 98

از  مندیبهرهجهت  توانندمیمتقاضیان 

این تسهیلات به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

 یگذارسرمایههم 99

ها در آپنوآورانه و استارت هایطرح، بنیاندانش هایطرحی در گذاررمایهس

پژوهش و  هایصندوقی)گذارسرمایهی با عاملین گذارسرمایه هایمدل

ی با حضور گذارسرمایهدارای مجوز قانونی(، هم هایصندوقفناوری و سایر 

و  هاپژوهشکده، مراکز تحقیقاتی، هادانشگاهسایر نهادهای متقاضی نظیر 

 هادهندهشتاب

جهت کسب اطلاعات  توانندمیمتقاضیان 

  inif.ir رسانیاطلاعبیشتر به تارنمای 

 مراجعه نمایند

 خدمات مشاوره 155

میلیون ریال در 8تا سقف  هاهزینهدرصد 95خدمات مشاوره با حمایت  ارائه

در روز به میلیون ریال 7و  یافتهتوسعهمناطق کمتر  هایشرکتروز به ازای 

. همچنین گرددمی ارائهازای سایر مناطق به مدت حداکثر سه جلسه در ماه 

تا  هاهزینهدرصد 95از پانل مشاوره خبرگان با حمایت  توانندمیمتقاضیان 

جلسه در ماه 3میلیون ریال در روز به ازای هر شرکت به مدت حداکثر 3سقف 

 گردند. مندبهره

از  مندیبهرهجهت  توانندمیمتقاضیان 

این تسهیلات به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

 جوایز بندیرتبه 151
 ارائهبا  بنیاندانش هایشرکت( یابیعارضه)پذیریرقابت بندیرتبهحمایت از 

 میلیون ریال 355تا سقف  هاهزینهدرصد 75

از  مندیبهرهجهت  توانندمیمتقاضیان 

غزال این تسهیلات به سامانه 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

 ارزیابی توانمندی صادراتی 152

جهت حضور در  بنیاندانش هایشرکتسنجش توانمندی صادراتی  منظوربه

( با پوشش ERA، خدمت ارزیابی توانمندی صادراتی)المللیبینبازارهای 

 ارائهمتقاضی  هایشرکتون ریال به یمیل95تا سقف  هاهزینهدرصد 95

 .گرددمی

از  مندیبهرهجهت  توانندمیمتقاضیان 

این تسهیلات به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

 حمایت از دریافت کارت بازرگانی 153

فعال در  بنیاندانش هایشرکتحمایت از دریافت کارت بازرگانی توسط 

لیون می15تا سقف  هاهزینهدرصد از 75حوزه صادرات و واردات با پوشش 

 ریال به ازای هر شرکت

از  مندیبهرهجهت  توانندمیمتقاضیان 

این تسهیلات به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 
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 هاینمایشگاهحمایت از حضور در 

 داخلی

اجاره، ساخت غرفه و حمل کالای  هایهزینهدرصد 75حمایت  ارائه

 میلیون ریال در سال255نمایشگاهی تا سقف 

از  مندیبهرهجهت  توانندمیمتقاضیان 

این تسهیلات به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

150 
 هاینمایشگاهحمایت از حضور در 

 خارجی

 هایهزینهدرصد 75خارجی با اعطای  هاینمایشگاهحمایت حضور  ارائه

ال، میلیون ری 155اجاره، ساخت غرفه و حمل کالای نمایشگاهی تا سقف 

دائمی و مراکز فروش خارجی با اعطای  هاینمایشگاهحمایت حضور در 

میلیون ریال و حمایت اعزام/ پذیرش هیات 955تا سقف  هاهزینهدرصد 75

تا  هاهزینهدرصد 75خارجی با اعطای  هاینمایشگاههای تجاری/ بازدید از 

 میلیون ریال155سقف 

از  مندیبهرهجهت  توانندمیمتقاضیان 

تسهیلات به سامانه غزال این 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 



 روش استفاده از حمایت شرح مختصر حمایت عنوان

 دریافت استانداردها و مجوزها 151

 هاهزینهدرصد 75حمایت از اخذ استانداردهای تخصصی محصول:  -

 میلیون ریال در سال255تا سقف 

تا سقف  هاهزینهدرصد 05حمایت از اخذ استانداردهای صادراتی:  -

 میلیارد ریال در سال1

درصد  05ز تمدید استانداردها و مجوزهای صادراتی: حمایت ا -

 میلیون ریال در سال 055تا سقف  هاهزینه

 هاهزینهدرصد 75های ملی نظیر افتا و...: هیحمایت از دریافت تایید -

 میلیون ریال برای هر تاییدیه255تا سقف 

از  مندیبهرهجهت  توانندمیمتقاضیان 

این تسهیلات به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

 سازیرویدادها و شبکه 157

 حمایت از حضور در رویدادهایی نظیر: 

برگزاری رویدادهای معرفی نیاز فناورانه یا معرفی فناوری:  -

 میلیون ریال به ازای هر رویداد205تا سقف  هاهزینهدرصد 85

درصد 75و انتقال تجربیات:  سازیشبکه هاینشستبرگزاری  -

 میلیون ریال به ازای هر نشست05تا سقف  هاهزینه

ی هادهندهشتابویژه  گذارسرمایهبه  ارائهبرگزاری رویدادهای  -

میلیون ریال به ازای هر  205تا سقف  هاهزینهدرصد 75: بنیاندانش

 رویداد 2رویداد، سالانه 

درصد 75، سندیکاها: هاانجمن، هااتحادیهحمایت از عضویت در  -

 میلیون ریال به ازای هر شرکت 15تا سقف  هاهزینه

از  مندیبهرهجهت  توانندمیمتقاضیان 

این تسهیلات به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

 های آموزشیدوره 158

 آموزشی همانند: هایحمایت ارائه

میلیون 8تا سقف  هاهزینهدرصد 75: مدتکوتاهآموزشی  هایدوره -

و سقف  یافتهتوسعهمناطق کمتر  هایکتشرریال در روز به ازای 

 میلیون ریال در روز به ازای سایر مناطق0

میلیون 3تا سقف  هاهزینهدرصد 75: بلندمدتآموزشی  هایدوره -

 ریال در روز

تا سقف  هاهزینهدرصد 95آموزشی در/از سایر کشورها:  هایدوره -

 میلیون ریال به ازای هر دوره155

میلیون ریال  255تا سقف  هاهزینه درصد95یادگیری اختصاصی:  -

میلیون ریال در سال برای  205و سقف  هاشرکتدر سال برای 

 هادهندهشتاب

از  مندیبهرهجهت  توانندمیمتقاضیان 

این تسهیلات به سامانه غزال 

ghazal.inif.ir .مراجعه نمایند 

 

 هاحمایتسایر 

159 
 بنیاندانش هایشرکتبسته حمایت از 

 امتحوزه سل

سیاستی  -حمایتی هایبستهبهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  وزارت

 هایزیرمجموعهبه  1390افزایش ارتباط دانشگاه با صنعت را در ابتدای سال 

به بخش  توانندمی بنیاندانش هایشرکت روازاینخود ابلاغ نموده است. 

 د.در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مراجعه نماین ربطذی

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به 

 رسانیاطلاعتارنمای 

daneshbonyan.ir .مراجعه نمایند 

115 
 بنیاندانش هایشرکتبسته حمایت از 

 حوزه کشاورزی

 هایشرکتوزارت جهاد کشاورزی نسبت به تدوین رویکردهای حمایتی از 

فعال در  بنیانشدان هایشرکتاقدام نموده است. به همین منظور  بنیاندانش

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به 

 رسانیاطلاعتارنمای 



 روش استفاده از حمایت شرح مختصر حمایت عنوان

به وزارت جهاد  هاحمایتجهت دریافت این  توانندمیحوزه کشاورزی 

 کشاورزی مراجعه نمایند.

daneshbonyan.ir .مراجعه نمایند 

 


