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 تعالی باسمه
 کشاورزي بخش در بنیان دانش هاي شرکت ایجاد نامه شیوه

 : تعریف 
 مصوب اختراعات، و ها نوآوري سازي تجاري و بنیان دانش موسسات و ها شرکت از حمایت قانون 1 ماده اساس بر

 که هستند تعاونی یا خصوصی مؤسسات یا ها شرکت بنیان، دانش موسسات و ها شرکت، اسالمی شوراي مجلس 1389 ماه آبان
 کاربرد اختراع و گسترش شامل( اقتصادي و علمی اهداف تحقق محور، دانش اقتصاد توسعه ثروت، و علم افزایی منظور هم به
 ارزش با و برتر هاي حوزه فناوري در )خدمات و کاال تولید و طراحی شامل( توسعه و تحقیق نتایج سازي تجاري و )نوآوري و

مذکور  یبر اساس تبصره ماده قانونالزم به ذکر است که  .شوند می تشکیل مربوط افزارهاي نرم تولید در ویژه به فراوان افزوده
 مالکیت آنها از درصد 50 از بیش که مؤسساتی و ها شرکت نیز و غیردولتی عمومی نهادهاي و مؤسسات هاي دولتی، شرکت
 مؤسسات و ها از شرکت حمایت قانون مشمول باشد، دولتیغیر عمومی نهادهاي و مؤسسات و دولتی هاي شرکت به متعلق
  .شوند نمی بنیان دانش

 ریزي برنامه و گذاري سیاست دار عهده فناوري و تحقیقات علوم، وزارت موصوف، حمایت قانون تصویب از پیش تا
 رشد مراکز و فناوري و علم هاي پارك فناوري شوراي مذکور، وزارت توسط ابالغی ضوابط اساس بر. بود بنیان دانش هاي شرکت
 شرکت و داشتند عهده بر را) فناور واحد یا هسته( بنیان دانش عنوان به ها شرکت صالحیت تائید گسترش، عالی شوراي مصوب
  . بود رشد مرکز یا پارك یک در استقرار به ملزم قانونی هاي حمایت کسب براي بنیان دانش

 و گذاري سیاست دار عهده فناوري و تحقیقات علوم، عالی شوراي آن، 2 ماده اساس بر و مزبور قانون تصویب متعاقب
 نماینده مسئولیت با کارگروهی موصوف، قانون اجرائی نامه آئین 3 ماده مبناي بر سپس. شد بنیان دانش هاي شرکت ریزي برنامه
 تشخیص معیارهاي و بنیان دانش هاي فعالیت هاي حوزه تدوین دار عهده ها دستگاه برخی نمایندگان عضویت و شورا رئیس

 فناوري و علمی معاون عتف، عالی شوراي رئیس حکم اساس بر و متعاقباً. گردید بنیان دانش موسسات و ها شرکت مصادیق
 تحت( فناوري، و علمی معاونت در کارگروه دبیرخانه ایجاد به توجه با و منصوب مزبور کارگروه رئیس عنوان به جمهور رئیس
  .شد سپرده فناوري و علمی معاونت به بنیان دانش هاي شرکت گري تولی عمالً ،)ً بنیان دانش هاي شرکت راموً  عنوان

 بنیان دانش متقاضی هاي شرکت صالحیت تشخیص و نام ثبت فرآیند نمودن برخط به اقدام گام، اولین در مذکور معاونت
 و است بنیان دانش شرکتی جاري، ضوابط حسب که ستا معنی بدان این. نمود daneshbonyan.ir سامانه قالب در شدن،

 در و بودهً  بنیان دانش خدمات و کاالها فهرستً   با منطبق آن خدمت یا کاال که شود، مند بهره قانونی هاي حمایت از تواند می
  ).نباشد یا باشد، مستقر هم رشد مرکز یا پارك یک در است ممکن حال( باشد شده تائید مزبور سامانه

 : بنیان  دانش شرکت ایجاد احلمر
 و ها شرکت از قانون حمایت(مربوطه  مستندات اقدامی، هر از قبل شود، می توصیه بنیان دانش  شرکت ایجاد متقاضیان به

شکوفائی  و نوآوري صندوق آن، اساسنامه اجرائی نامه آئین و اختراعات و ها نوآوري سازي تجاري و بنیان دانش موسسات
ملحوظ در  ... و تعاونی / موسسه  /خاص سهامی تاسیس شرکت نحوه بنیان، دانش موسسات و ها شرکت خیصتش نامه آئین

 با مرتبط مستندات(فصل هشتم  ،"تحقیقات سازي تجاري نامه نظام"لینک ، http://fanavari.areeo.ac.irوبگاه 
بنیان به آدرس  هاي دانش شرکت صالحیت تشخیص و ارزیابی سامانه ، و نیز مندرجات)بنیان دانش هاي شرکت

www.daneshbonyan.ir یا فناوري و علم پارك به مراجعه با اقدامی هر از قبل شود می توصیه ضمناً. فرمایند مطالعه را 
 ایجاد مراحل .نمایند کسب را خود یاحتمال ابهامات و پاسخ سواالت و اخذ را الزم اطالعات شهرستان، / استان رشد مرکز

  : از  عبارتند بنیان دانش شرکت
    



 1397سال  هش خرداد ماویرای

.گروه برنامه ریزي و پایش فناوري. دفتر امور فناوري سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي: تهیه و تنظیم   
  fanavari@areeo.ac.ir: آدرس پست الکترونیک                                                                        http://fanavari.areeo.ac.ir:   وبگاه آدرس

 استان تعاون کل اداره یا کشور امالك و اسناد ثبت سازمان در تعاونی / موسسه / شرکت ثبت )1
 بتث اداره ثبت اختراع یا دیگر نهادهاي قانونی به در ترجیحاً که )محوري ایده( توسعه قابل فنی دانش/ فناوري  یک داشتن )2

 .است ضروري تعاونی / موسسه / شرکت اسناد ثبتی در مذکور )محوري ایده( فناوري عنوان به اشاره .باشد رسیده
 www.daneshbonyan.irاینترنتی  آدرس به بنیان دانش هاي شرکت صالحیت تشخیص و ارزیابی سامانه به مراجعه )3

 مندرج تسهیالت از استفاده منظور به بنیان بودن، دانش تائیدیه کسب و )زیر جدول شرح به(مدارك  ارایه ثبت نام و جهت
 . بنیان دانش هاي شرکت از حمایت قانون در

 طی و استقرار درخواست ارائه جهت) در صورت تمایل(شهرستان  / استان رشد مرکز یا فناوري و علم پارك به مراجعه )4
 مربوطه مراحل

 ) :زایشی غیر و زایشی نظر از( بنیان دانش هاي شرکت عانوا
  ) :spin-off( زایشی بنیان دانش شرکت -1

 تمایل اصلی دلیل. شود می تشکیل آن در شده خلق فناوري مبناي بر و پژوهشی واحد یک منابع از استفاده با که است شرکتی
 شرکت. است پژوهش یعنی آنها اصلی وظایف از لپرسن تجاري فعالیت تفکیک ها، شرکت این ایجاد به پژوهشی واحدهاي

spin-off شود منشعب موجود شرکت یک از ،خود است ممکن .  
  ) :start-up( زایشی غیر بنیان دانش شرکت -2

 یا ها فناوري اساس بر معموالً شرکت این. گردد می تاسیس پژوهشی واحد یک از خارج نیروهاي توسط که است شرکتی
  . گردد می تامین دیگر منابع از آن نیازهاي سایر ولی شود، می تاسیس پژوهشی واحد از خارج فنی هاي دانش
 ) :صالحیت تشخیص و ارزیابی کارگروه نظر از( بنیان دانش هاي شرکت انواع

 و ها نوآوري سازي تجاري و بنیان دانش موسسات و ها شرکت از حمایت قانون اجرائی نامه آئین موضوع بنیان دانش  هاي شرکت
  : شوند می بندي طبقه زیر گروه چهار در اختراعات،

  1 نوع نوپا -الف
  2 نوع نوپا -ب
  1 نوع تولیدي -ج
  )صنعتی( 2 نوع تولیدي -د

  : 1 نوع نوپا بنیان دانش هاي شرکت -الف 
 یا کاالها که رتیصو در خود، گذشته مالی سال مالیاتی اظهارنامه در عملیاتی درآمد فاقد یا مالیاتی اظهارنامه فاقد هاي شرکت
 نمونه حد در حداقل را »1 سطح بنیان دانش خدمات و کاالها فهرست« در مندرج تولید، تجهیزات یا تولید فرآیند یا خدمات

  .شوند  می تایید 1 نوع نوپا شرکت عنوان به نمایند، ارایه و ساخته آزمایشگاهی
  : 2 نوع نوپا بنیان دانش هاي شرکت -ب

 یا کاالها که صورتی در خود، گذشته مالی سال مالیاتی اظهارنامه در عملیاتی درآمد فاقد یا مالیاتی نامهاظهار فاقد هاي شرکت
 نمونه حد در حداقل را »2 سطح بنیان دانش خدمات و کاالها فهرست« در مندرج تولید، تجهیزات یا تولید فرآیند یا خدمات

  .شوند  می تایید 2 نوع وپان شرکت عنوان به نمایند، ارایه و ساخته آزمایشگاهی
  : 1 نوع تولیدي بنیان دانش هاي شرکت-ج

 کاالها فروش از ناشی) مالیاتی اظهارنامه مبناي بر( آنها گذشته مالی سال عملیاتی درآمد از درصد پنجاه حداقل که هائی شرکت
 تایید 1 نوع تولیدي شرکت عنوان به شد،با» 1 سطح بنیان دانش خدمات و کاالها فهرست« در مندرج بنیان دانش خدمات ارائه یا

  .شوند می
  



 1397سال  هش خرداد ماویرای

.گروه برنامه ریزي و پایش فناوري. دفتر امور فناوري سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي: تهیه و تنظیم   
  fanavari@areeo.ac.ir: آدرس پست الکترونیک                                                                        http://fanavari.areeo.ac.ir:   وبگاه آدرس

  : صنعتی یا 2 نوع تولیدي بنیان دانش هاي شرکت -د
 خود گذشته سال مالی اظهارنامه اساس بر که هائی شرکت صنعتی، هاي شرکت در نوین هاي فناوري رسوخ اهمیت به توجه با

 شرکت عنوان به زیر شرایط از یکی بودن دارا به منوط کنند، می یتفعال برتر فناوري هاي  حوزه در و بوده عملیاتی درآمد داراي
  : شوند  می تایید 2 نوع تولیدي
 ،یا  1 سطح بنیان دانش خدمات و کاالها فهرست« در مندرج تولید تجهیزات یا تولید فرآیند یا خدمات یا کاالها شرکت

  .نماید ارایه یا ساخته آزمایشگاهی، نمونه حد در حداقل را» 2
 ساخت و پیمانکاري مهندسی، پروژه یک حداقل مجري رکتش )EPC( ،از درصد ده حداقل اینکه به مشروط باشد 

  .باشد اخیر بند معیارهاي با منطبق پروژه قرارداد بهاي
  .دباشن نمی مالیاتی معافیت مشمول) ً صنعتی( 2 نوع تولیديً   وً  2 نوع نوپاً  بنیان دانش هاي شرکتالزم به ذکر است که 

  : مهمنکات 
 هاي حمایت تسهیالت و سایر از شرکت آن استفاده امکان عدم منزله به شرکت، یک بودن بنیان دانش تأیید عدم  :1 نکته

  .نیست اختراعات و ها سازي نوآوري تجاري و بنیان دانش موسسات و ها شرکت از حمایت قانون از غیر کشور در شده تعریف
   : است ضروري زیر موارد به توجه دولت، شاغالن توسط تعاونی  /سسهمو  /شرکت ایجاد در  :2 نکته

 ممنوعیت موضوع(مجلس شوراي اسالمی  11/10/1373مصوب  واحده اساسی و ماده قانون 141اصل  دقیق رعایت )1
  )شغل یک از بیش تصدي

 دوم مصوب کشوري و ولتیمعامالت د در کارمندان و مجلسین نمایندگان و وزراء مداخله منع قانون مفاد دقیق رعایت )2
 1337ماه  دي

 بنیان دانش تاسیس شرکت در کشاورزي، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان راهبردهاي و ها سیاست به توجه با : 3نکته 
 : است نیز ضروري ذیل موارد به توجه ،3 نکته در مذکور موارد بر عالوه سازمان، شاغالن توسط

 .باشد و سازمان متبوع وزارت تابعه و وابسته واحدهاي با آن ارتباط بیانگر که اي گونه به شرکت نام انتخاب عدم )3
 قالب در شرکت محصوالت تولیدي روي بر سازمان و متبوع وزارت واحدهاي تابعه و وابسته عنوان از استفاده ممنوعیت )4

 اساس بر و قرارداد قالب در مگر آن، و مانند ... توسط شده تأیید ،... گواهی تحت ،... لیسانس تحت نظیر عباراتی
امین جلسه  مصوب سی "برداري و درج موقت نام یا عالمت سازمان بر روي محصوالت کشاورزي نامه اعطاء حق بهره آئین"

 . 26/04/92هیات امناء سازمان مورخ 
 .صیقالب مرخ در مگر اداري، ساعات در شرکت، در سازمان تابعه و وابسته واحدهاي شاغالن حضور ممنوعیت  )5
 محصوالت بندي روي بسته بر نیز و شرکت تبلیغات و سربرگ تابلو، روي بر سازمانی پست عنوان از استفاده ممنوعیت  )6

 شرکت تولیدي
 5دستورالعمل پیوست اساس  بر مگر سازمان، تابعه و وابسته واحدهاي فنی هاي دانش و ها فناوري از شرکت استفاده عدم  )7

 سازمان به متعلق فنی  دانشو  فناوري از برداري بهره قواگذاري ح نحوه" موضوع زمان،سا معامالتی و مالی نامه آئین
  )هیات امناي سازمان  25/12/95مصوب چهلمین جلسه مورخ ("نامه مالی و معامالتی آئین )41(ماده ) ج(موضوع بند 

 قالب در مگر و سازمان، متبوع وزارت وابسته و تابعه واحدهاي تجهیزات و امکانات اعیان، عرصه، از شرکت استفاده عدم  )8
 .جار ضوابط اساس بر و قرارداد

 آنها فعالیت از رکود پیشگیري هدف با شرکت، اجرائی کادر و عامل مدیر عنوان به شاغالن از احدي همکاري عدم  )9
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 مذکور، ايه در شرکت ایشان عضویت یا سازمان علمی هیات اعضاء توسط بنیان شرکت دانش تاسیس خصوص در  :4نکته 
  : رسد می اطالع به زیر به شرح آنها، از مندي بهره نحوه و قانونی استثناءهاي ، 4 و 3 هاي نکته مفاد بر تاکید ضمن
مجلس شوراي  10/11/95هاي توسعه کشور مصوب  احکام دائمی برنامه قانون 1 ماده 7 تبصره 1بند  به عنایت با 

 و مؤسسات تشکیل به نسبت دانشگاه همان امناء هیأت موافقت توانند با یم یعلم هیأت اعضاء" دارد می اشعار کهاسالمی 
 و مؤسسات این .نمایند مشارکت ها شرکت و مؤسسات این در یا و اقدام بنیان خصوصی دانش %)100(صددرصد  هاي شرکت
در  کارکنان مداخله منع قانون مشمول اجرائی، هاي دستگاه با غیرمستقیم یا و مستقیم پژوهشی انعقاد قرارداد براي ها شرکت

بند  از مندي بهره شرایط ، )پنجم برنامه قانون 17 ماده و بند 4 تبصرهجایگزین ( ،"نیستند آن بعدي تغییرات و دولتی معامالت
به تصویب رسیده و طی ابالغیه شماره  13/09/1391جلسه هیات امناء سازمان در تاریخ هشتمین  و در بیست که مذکور 

  :  رسد می اطالع به زیر شرح به گردیده، ابالغ 02/09/1392مورخ  200/43232
بر اساس مصوبه سی و چهارمین مراتب متعاقباً ( بود خواهد سازمان امناء هیات تصویب با درخواستی موارد کلیه مجوز )1

 )ء تفویض شده استبه کمیسیون دائمی هیات امنا،  04/08/93جلسه هیات امنا سازمان مورخ 
 .سازمان در شده تولید فنی هاي دانش یا ها فناوري از یکی با شرکت محوري ایده انطباق  )2
 ارائه تاریخ به سال منتهی سه طی در متقاضی، علمی هیات عضو توسط ساالنه ترفیع دریافت شرایط بودن دارا  )3

 .درخواست
 سازمان علمی هیات اعضاي به شرکت سهام از سوم یک حداقل تعلق  )4
ضوابط این بند بر  .نماید خدشه وارد سازمان در وي پژوهشی و آموزشی وظایف به نباید شرکت در علمی هیات حضور )5

مصوب  "بنیان هاي دانش دستورالعمل نحوه همکاري و مشارکت اعضاء هیات علمی سازمان در تاسیس شرکت"اساس 
 . باشد وزش و ترویج کشاورزي میکمیسیون دائمی هیات امناء سازمان تحقیقات، آم 19/05/93هفتاد و ششمین جلسه مورخ 

 : است زیر شرح به مذکور تبصره از سازمان علمی هیات اعضاء مندي بهره فرآیند
 تاسیس کاربرگ درخواست به منضم ذیربط مرکز / موسسه رئیس به متقاضی افراد / فرد کتبی درخواست ارائه .1

 به (ترویج کشاورزي و آموزش تحقیقات، انسازم علمی هیات اعضاء توسط ،)کاربرگ یک پیوست( بنیان دانش شرکت
 )زیر شرح

 امر جهت ترویج کشاورزي، و آموزش تحقیقات، سازمان رئیس به ذیربط مرکز / موسسه از مذکور درخواست انعکاس .2
 مقتضی اقدام به

 ینهزم در ابالغی سازمان راهبردهاي و ها سیاست نیز و جاري مقررات و ضوابط با واصله درخواست انطباق بررسی .3
 فناوري انتقال و سازي تحقیقات تجاري دفتر توسط بنیان، دانش هاي شرکت ایجاد

دفتر  توسط متقاضی به کتبی نتیجه اعالم و سازمان درکمیسیون دائمی هیات امناء موضوع تصویب پیگیري .4
 فناوري انتقال و تحقیقات سازي تجاري

  : آموزشی و پژوهشیهاي  اعضاي هیات علمی شاغل در سمتمحمل قانونی مرتبط با 
مجلس  04/12/93مصوب  ")2( الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت"قانون  22با عنایت به ماده 

 یو پژوهش یها و مؤسسات آموزش عال دانشگاه یو پژوهش یآموزش علمی    یأته ياعضا":  دارد شوراي اسالمی، که اشعار می
 مدیره    یأتدر ه یتالشرکه و عضو سهم یاداشتن سهام  يدانشگاه برا یریتبا اطالع مد یو پژوهش یآموزش يها شاغل در سمت

 يو کشور یو کارمندان در معامالت دولت ینگان مجلسیندمشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نما یان،بن دانش يها شرکت
از بند مذکور به  ،هاي آموزشی و پژوهشی مان شاغل در سمتمندي اعضاء هیات علمی ساز ، فرآیند بهره"یستندن 1337مصوب 

  :باشد  شرح زیر می
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 تاسیس کاربرگ درخواست به منضم ذیربط مرکز / موسسه رئیس به متقاضی افراد / فرد کتبی درخواست ارائه -1
هاي آموزشی و پژوهشی  صرفاً شاغل در سمت علمی هیات اعضاء توسط ،)کاربرگ دو پیوست( بنیان دانش شرکت
  ترویج کشاورزي و آموزش تحقیقات، سازمان

 :با شرایط به شرح زیر واصله  درخواست انطباق بررسی -2
  .سازمان در شده تولید فنی هاي دانش یا ها فناوري از یکی با شرکت محوري ایده انطباق -
هاي آموزشی و پژوهشی  اغل در سمتتعلق حداقل یک سوم از سهام شرکت به اعضاي هیات علمی ش -

 سازمان 
 به سال منتهی سه طی در متقاضی، علمی اعضاي هیات/ عضو توسط ساالنه ترفیع دریافت شرایط بودن دارا -

  .درخواست ارائه تاریخ
 . نماید خدشه وارد وي پژوهشی و آموزشی وظایف به نباید شرکت علمی در هیات حضور -
 :رعایت ضوابط و مقرات زیر  -

 موضوع ممنوعیت (مجلس شوراي اسالمی  11/10/1373قانون اساسی و ماده واحده مصوب  141اصل ایت دقیق رع
 .ضروري است) تصدي بیش از یک شغل

  پذیر است عنوان مدیر عامل در شرکت صرفاً با مجوز کتبی از رئیس سازمان امکان  علمی بهاشتغال عضو هیات. 
 اي که بیانگر ارتباط آن با واحد محل اشتغال عضو هیات علمی باشد، مجاز نیست انتخاب نام شرکت، به گونه .  
  نامه  آئین"صرفاً بر اساس استفاده از عنوان واحد محل اشتغال عضو هیات علمی بر روي محصوالت تولیدي شرکت

مصوب سی امین جلسه  "برداري و درج موقت نام یا عالمت سازمان بر روي محصوالت کشاورزي اعطاء حق بهره
  .پذیر است امکان 26/04/92هیات امناء سازمان مورخ 

 پذیر است حضور عضو هیات علمی در شرکت در ساعات اداري، صرفاً در قالب مرخصی امکان. 
 بندي  عنوان پست سازمانی عضو هیات علمی، بر روي تابلو، سربرگ و تبلیغات شرکت و نیز بر روي بسته استفاده از

  .باشد محصوالت تولیدي شرکت مجاز نمی
 6دستورالعمل پیوست فنی واحد محل اشتغال هیات علمی، صرفاً بر اساس  هاي ها و دانش استفاده شرکت از فناوري 

 از برداري بهره حق )فروش(دائم  یا) لیسانس( واگذاري موقت نحوه موضوع ازمان،س معامالتی و مالی نامه آئین
 .مجاز است ،سازمان به متعلق فنی  دانش یا فناوري

 بر  و استفاده شرکت از عرصه، اعیان، امکانات و تجهیزات واحد محل اشتغال عضو هیات علمی، صرفاً در قالب قرارداد
 .باشد اساس ضوابط جاري سازمان، مجاز می

  متقاضی افراد/ تایید یا عدم تایید درخواست به فرد کتبی  اعالم -3
 سازي تحقیقات و انتقال فناوري سازمان اي از مجوز به دفتر تجاري ارسال نسخه -4

  :بنیان  هاي دانش پژوهشکده در شرکت/مرکز /دار شدن موسسه سهامامکان محمل قانونی مرتبط با 
مجلس  04/12/93مصوب ) 2(ق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قانون الحا 43با عنایت به ماده 
مجازند با ایجاد و ) دولتی و غیردولتی(ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی  دانشگاه": دارد  که اشعار میشوراي اسالمی 

ها، مؤسسات پژوهشی و  لق به دانشگاهسهام آن متع) %49(بنیان که حداکثر چهل و نه درصد  هاي دانش مشارکت در شرکت
دیگر واحدهاي دولتی و مابقی متعلق به اعضاي هیأت علمی و دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی است، نتایج 

ایجاد شرکت و درصدهاي سهام و دیگر شرایط مربوط . سازي نمایند تحقیقات اعضاي هیأت علمی و دانشجویان خود را تجاري
این شرکتها مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین . امناي مؤسسه مربوط خواهد رسید به تصویب هیأت

تحت نامه  بر اساس آییناز بند مذکور مندي  فرآیند بهره، "نیستند 1337و کارمندان در معامالت دولتی و کشوري مصوب 
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سی و هشتمین مصوب "به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قانون الحاق برخی مواد 43نامه اجرائی ماده  آئین"عنوان
  :باشد  به شرح زیر می 94 /26/12جلسه هیات امناء سازمان مورخ 

  :مقدمه 
از این رو به . در هزاره سوم، علم، دانش و تجربه، بیش از پیش به یک محصول ارزنده و قابل انتقال تبدیل شده است

هاي متکی بر دانش در واحدهاي تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، از  و توانائیها  منظور استفاده از ظرفیت
هاي اقماري با مشارکت محققان از یک  گیري شرکت هاي اجرائی و بخش خصوصی، شکل طریق تلفیق با تجارب عملی در حوزه

هاي توامان پژوهشی و اقتصادي  ز توسعه فعالیتسا تواند زمینه هاي اجرائی و خصوصی از سوي دیگر، می سو و فعاالن بخش
هاي  تکمیل فرآیند تبدیل ایده به محصول، تقاضامحور نمودن تحقیقات کاربردي، به ویژه پژوهشنامه با هدف  این آئین. باشد

 04/12/93وب مص(قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،  43اجرائی شدن ماده بنیان، و  فناوري
  .در واحدهاي تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي تدوین شده است)  مجلس شوراي اسالمی

  :تعریف مفاهیم  -1ماده 
  .سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي :سازمان  -1-1
زمان تحقیقات، ها و مراکز تحقیقات و آموزش ملی و استانی تحت نظر سا موسسات، پژوهشکده :واحدهاي تابعه  -1-2

 . آموزش و ترویج کشاورزي
 و بنیان دانش موسسات و ها شرکت بر اساس تعریف مندرج در ماده یک قانون حمایت از: بنیان  شرکت دانش -1-3

  .اسالمی شوراي مجلس 1389ماه  آبان اختراعات، مصوب و ها سازي نوآوري تجاري
دار انجام تمام یا بخشی از وظایف اصلی زیر  دار باشند که عهده هامتوانند س هائی می واحدهاي تابعه صرفاً در شرکت - 2ماده 
  :باشند 
 ایفاي نقش (هاي فنی قابل توسعه  ها و دانش ارزیابی و توسعه فناوريR&D براي واحد تابعه ذیربط  (  
 صول تولید هاي فنی توسعه یافته به مح ها و دانش تبدیل فناوري(هاي نوین  تولید انبوه محصوالت ناشی از فناوري

 )انبوه
 با استفاده از امکانات و تجهیزات واحد ذیربط در سطح ...) اي و  آزمایشگاهی، کارگاهی، مشاوره(بنیان  ارائه خدمات دانش

 المللی ملی و بین
 :هاي زیر نیز در شرکت، بالمانع است  با رعایت یکی از وظایف اصلی فوق، انجام فعالیت

 اي در راستاي حل مشکالت جامعه ههاي کاربردي و توسع انجام پژوهش 
 تهیه محتوي(سازي نتایج تحقیقات انجام شده براي ارائه به مخاطبان  آماده( 
 هاي فناورانه واحد تابعه ذیربط عرضه توانمندي 
 اي هاي پژوهشی، اجرائی و مشاوره نظارت بر پروژه 
  المللی با تاکید بر  به بازار کسب و کار بینو ورود ) دیپلماسی علمی و فناوري(صدور فناوري و خدمات فنی و مهندسی

 کشورهاي همسایه 
 هاي آموزشی پیشرفته ها و دوره برگزاري کارگاه 
 هاي تحقیقاتی انتقال یافته 
 بنیان، بر اساس ضوابط جاري   دانش موسسات و ها شرکت صالحیت ایفاي نقش کارگزاري کارگروه تشخیص 
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نامه  آئین 5احدهاي تابعه یا وابسته سازمان به شرکت، بر اساس دستورالعمل پیوست فنی از و انتقال فناوري یا دانش - 3ماده 
فنی   یا دانش فناوري از برداري بهره حق )فروش(دائم  یا) لیسانس( واگذاري موقت نحوه موضوع سازمان، معامالتی مالی و
 . پذیرد سازمان، صورت می به متعلق
تحت  نظیر قالب عباراتی شرکت در محصوالت تولیدي روي بر ه یا وابسته سازمانواحدهاي تابع عنوان از استفاده -4ماده 

نامه اعطاء حق  اساس ً آئین بر و قرارداد قالب در آن، صرفاً و مانند... توسط شده تأیید ،...گواهی تحت ،...لیسانس
امین جلسه هیات امناء سازمان مورخ  برداري و درج موقت نام یا عالمت سازمان بر روي محصوالت کشاورزي، ً مصوب سی بهره
شرکت، بواسطه  تبلیغات و سربرگ تابلو، روي بر واحد تابعه سازمان عنوان از ضمناً استفاده. قابل انجام است 26/04/92

 .باشد دار بودن واحد مزبور در شرکت، مجاز نمی سهام
 بر و قرارداد قالب در بعه یا وابسته سازمان، صرفاًتا واحدهاي تجهیزات و امکانات اعیان، عرصه، از شرکت استفاده - 5ماده 
  .باشد جاري ممکن می ضوابط اساس
نامه، صرفاً بر اساس قوانین،  هاي موضوع این آئین شرکت اداري، در ساعات در سازمان تابعه واحدهاي شاغالن حضور -6ماده 

 . پذیر است مقررات جاري و مصوبات هیات امناء سازمان امکان
فنی، عرصه، اعیان، امکانات،  رمایه واحد تابعه سازمان در شرکت، نقدي بوده و لحاظ ارزش فناوري یا دانشس -7ماده 

بدیهی است . به عنوان سهام واحد مذکور در شرکت مجاز نیست... ، خدمات فنی و مهندسی قابل ارائه و )برند(تجهیزات، نمانام 
  .س قوانین و مقررات جاري، وجود داردهاي موصوف، بر اسا امکان استفاده شرکت از ظرفیت

نامه الزم است قبل از هر گونه اقدام، درخواست خود  هاي موضوع این آئین دار شدن در شرکت واحدهاي متقاضی سهام -8ماده 
 هاي واصله با مفاد این سازي و انتقال فناوري سازمان، موظف به تطبیق درخواست دفتر تجاري. را به سازمان منعکس نمایند

  . نامه و قوانین و مقررات جاري مرتبط با موضوع است آئین
در صورت انطباق درخواست واحد تابعه سازمان با قوانین و مقررات جاري، مراتب در کمیسیون دائمی هیات امناء  - 9ماده 

  . گردد مطرح و تصمیم مقتضی اتخاذ می
ضوابط و مقررات عمومی کشور و مصوبات هیات امناء سازمان  نامه بر اساس بینی نشده در این آیین سایر موارد پیش -10ماده 

  .خواهد بود
  . به تصویب رسید و از تاریخ تصویب قابل اجراست 08/12/94لسه هیات امناء سازمان به تاریخ ج 38ماده در  10نامه در  این آئین
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ترویج  و آموزش تحقیقات، سازمان میعل هیات اعضاء توسط بنیان دانش شرکت تاسیس درخواست :یک  کاربرگ
  هاي توسعه کشور احکام دائمی برنامه قانون 1 ماده 7 تبصره 1 ءجز بر اساس ،کشاورزي

 : ذیربط  آموزش / تحقیقات مرکز / پژوهشکده / موسسه عنوان•
 شرکت  اطالعات: الف 

 : شرکت  پیشنهادي نام -
 ) :تعاونی/ موسسه /خاص سهامی( شرکت نوع -
 : شرکت  پیشنهادي فوظای -
 : شرکت  فناوري  /فنی دانش عنوان -
 خیر بلی* میباشد؟ آموزش / تحقیقات مرکز / پژوهشکده / موسسه به متعلق فناوري  /فنی دانش -
 .ضروري است سازمان معامالتی و مالی نامه آیین 27ماده  6مفادبند  رعایت پاسخ، بودن مثبت صورت در *
 خیر بلی* میباشد؟ خود محصوالت روي بر ذیربط واحد عالمت یا نام از هاستفاد متقاضی شرکت، -
 کشاورزي روي محصوالت بر سازمان عالمت یا نام موقت درج و برداري بهره حق اعطاء نامه آیین مفاد رعایت پاسخ، بودن مثبت صورت در *

 .است ضروري
 خیر بلی *باشد؟  می ذیربط واحد تجهیزات و امکانات اعیان، عرصه، از استفاده متقاضی شرکت، -
 .است ضروري سازمان معامالتی و مالی نامه آیین مفاد رعایت پاسخ، بودن مثبت صورت در *
 : استقرار  براي نظر مد رشد مرکز یا فناوري و علم پارك -

 عامل مدیر اطالعات: ب 
 : خانوادگی  نام و نام -
 : تحصیلی  رشته و مدرك -
 : فعلی  شغل -

  : شرکت موسسان عاتاطال

  عضو هیات علمی  مدرك و رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی  ردیف
  دریافت ترفیع ساالنه *

  پست سازمانی  )طی سه سال اخیر(
  خیر  بلی  خیر  بلی

                
  .است ضروري اخیر سال سه طی ساالنه ترفیع موید اسناد ارایه *

   : البدل  علی و اصلی بازرسان و مدیره هیات اعضاء اطالعات

  مدرك و رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی  ردیف
عضو هیات 

  علمی
  دریافت ترفیع ساالنه *

  پست  )طی سه سال اخیر(
  سازمانی

  سمت در
  خیر  بلی  خیر  بلی  شرکت

                  
  .است ضروري اخیر سال سه طی ساالنه ترفیع موید اسناد ارایه *

  : شرکت سهامداران اطالعات

  مدرك و رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی  ردیف
عضو هیات 

  علمی
  دریافت ترفیع ساالنه *

  پست  درصد سهم  )طی سه سال اخیر(
  خیر  بلی  خیر  بلی  سازمانی

                  
  .است ضروري اخیر سال سه طی ساالنه ترفیع موید اسناد ارایه *
   : مربوطه واحد براي مالی توسعه منابع بر تاکید با ذیربط آموزش /اتتحقیق مرکز /پژوهشکده/ موسسه براي شرکت مزایاي شرح:  ج
  : شرکت سرمایه و مالی تامین منابع: د



 1397سال  هش خرداد ماویرای
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ترویج  و آموزش تحقیقات، سازمان علمی هیات اعضاء توسط بنیان دانش شرکت تاسیس درخواست : دو  کاربرگ
 ")2( یم بخشی از مقررات مالی دولتالحاق برخی مواد به قانون تنظ"قانون  22ماده بر اساس  ،کشاورزي

 شرکت اطالعات: الف 
 : شرکت  پیشنهادي نام -
 ) :تعاونی/ موسسه   /خاص سهامی( شرکت نوع -
 : شرکت  پیشنهادي وظایف -
 : شرکت  فناوري /فنی دانش عنوان -
 خیر بلی* میباشد؟ آموزش / تحقیقات مرکز / پژوهشکده  /موسسه به متعلق فناوري  /فنی دانش -
 .ضروري است سازمان معامالتی و مالی نامه آیین 27ماده  6مفادبند  رعایت پاسخ، بودن مثبت صورت در *
 خیر بلی* میباشد؟ خود محصوالت روي بر ذیربط واحد عالمت یا نام از استفاده متقاضی شرکت، -
 کشاورزي روي محصوالت بر سازمان عالمت یا نام موقت درج و برداري بهره حق اعطاء نامه آیین مفاد رعایت پاسخ، بودن مثبت صورت در *

 .است ضروري
 خیر بلی *باشد؟  می ذیربط واحد تجهیزات و امکانات اعیان، عرصه، از استفاده متقاضی شرکت، -
 .است ضروري سازمان معامالتی و مالی نامه آیین مفاد رعایت پاسخ، بودن مثبت صورت در *
 : استقرار  براي نظر مد رشد مرکز یا فناوري و علم پارك -

 عامل مدیر اطالعات: ب 
 : خانوادگی  نام  و نام -
 : تحصیلی  رشته و مدرك -
 : فعلی  شغل -

  : شرکت موسسان اطالعات

  عضو هیات علمی  مدرك و رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی  ردیف
  دریافت ترفیع ساالنه *

  پست سازمانی  )طی سه سال اخیر(
  خیر  بلی  خیر  یبل

                
  .است ضروري اخیر سال سه طی ساالنه ترفیع موید اسناد ارایه *

   : البدل  علی و اصلی بازرسان و مدیره هیات اعضاء اطالعات

  مدرك و رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی  ردیف
عضو هیات 

  علمی
  دریافت ترفیع ساالنه *

  پست  )طی سه سال اخیر(
  سازمانی

  سمت در
  خیر  بلی  خیر  بلی  کتشر

                  
  .است ضروري اخیر سال سه طی ساالنه ترفیع موید اسناد ارایه *

  : شرکت سهامداران اطالعات

  مدرك و رشته تحصیلی  نام و نام خانوادگی  ردیف
عضو هیات 

  علمی
  دریافت ترفیع ساالنه *

  پست  درصد سهم  )طی سه سال اخیر(
  خیر  بلی  خیر  بلی  سازمانی

                  
  .است ضروري اخیر سال سه طی ساالنه ترفیع موید اسناد ارایه *
   : مربوطه واحد براي مالی توسعه منابع بر تاکید با ذیربط آموزش /تحقیقات مرکز /پژوهشکده/ موسسه براي شرکت مزایاي شرح:  ج
  : شرکت سرمایه و مالی تامین منابع: د


