
1 

 

 مندی از خدمات قانونی مرتبط با آنو شرایط بهره صدور مجوز فناوری حاکم براصول کلی 

 

 مقدمه :

مندی تسهيل در بهره و به منظور «ها و مؤسسات دانش بنيانحمايت از شركت»قانون  9 بر اساس ماده دستورالعملاين     

های محوله از تسهيالت و در جهت انجام ماموريت تابعههای علم و فناوری و مراكز رشد واحدهای فناور مستقر در پارک

اتی های ماليبينی شده در قوانين كشور از جمله برخورداری از مزايای مناطق آزاد درخصوص روابط كار، معافيتمزايای پيش

ارزيابی اعطای مجوز فناوری منوط به المللی تدوين شده است. گذاری خارجی و مبادالت مالی بينو عوارض، سرمايه

 باشد.توانمندی و ظرفيت واحد فناوردر زمينه فناوری مشخص می

 تعاريف :  -1ماده 

واحدهای فناور  بنيانفناورانه، نوآورانه و دانشهای انجام فعاليت صالحيت مجوزی است كه جهت تأييد مجوز فناوری:

های فنی، ظرفيت اين مجوز بر اساس دارايیشود. صادر میو صالحيت فناورانه آنها های علم و فناوری مستقر در پارک

استفاده از تسهيالت و مزايای نياز پيشو  شودصادر می سازی محصوالتنيروی انسانی و توفيق واحد فناوری در تجاری

تسهيل معرفی و ايجاد  ربط،های حمايتی ذیهای سازمانمندی از خدمات و حمايتبهره بينی شده در قوانين كشور،پيش

و  درخواست واحد فناور و احراز شرايطاين مجوز با  .های اجرايی و اقتصادی استها و دستگاهفناور با سازمانط واحد ارتبا

 ود.شمربوط در پارک علم و فناوری و با امضای رئيس پارک صادر و يا تمديد می ارگروهتأييد شورای فناوری يا ك پس از

ای كه پرديس علم و فناوری يا عناوين مشابه(: Science and Technology Zoneپرديس علم و فناوری )

ای از اراضی با محدوده مشخص اطالق مفهوم عملياتی يک پرديس علم و فناوری را در بر داشته باشند، به پهنه

 های حوزه فناوریتوانمند در چارچوب توسعه فعاليتعلمی، دانشگاهی، تحقيقاتی، فناوری شود كه موسسات می

 هایبنيان و شركتها و موسسات دانشكنند و زمينه استقرار واحدهای فناور و شركتو نوآوری خود تاسيس می

موسسه علمی، دانشگاهی، تحقيقاتی و فناوری تواند متعلق به كنند. اين محدوده از اراضی میبزرگ را فراهم می

 باشد يا ناحيه نوآوری همجوار موسسه و مورد توافق موسسه با مديريت شهری باشد. موسس پرديس

ای شهری يا مشابه آن با محدوده مشخص جغرافيايی در مجاورت ناحيه(: Innovation Zoneناحیه نوآوری )

های فناور دواح اقتصادی است كه در آن-يا با مركزيت يک موسسه علمی، دانشگاهی، تحقيقاتی، فناوری يا صنعتی

ای های علمی، فناوری و توسعهبرداری از ظرفيتبنيان رشديافته و توانمند با هدف بهرهها و موسسات دانشو شركت

  شوند.آن مركز مستقر می

 فناور هایهسته همچنين وها، مؤسسات، واحدهای تحقيق و توسعه و يا ساير اشخاص حقوقی منظور شركت :فناور واحد

 وطهمرب ضوابط چارچوب در كه هستند پارک به وابسته هایبخش ساير يا رشد مراكز يا پارک در مستقر يا پوشش تحت
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 ساير اي و اساسنامه به توجه با فناور واحدهای. دارند پارک از مستقلو هويت حقوقی  انديافته استقرار و پذيرفته پارک در

ای، طراحی توسعه وقيقات كاربردی تح از مستخرج يا و نو ايده يک محوريت با كار و كسب زمينه در خود قانونی اسناد

)از فناوری تا بازار( به منظور  ارائه خدمات تخصصی كسب و كار يامهندسی، مهندسی معكوس، انتقال و مديريت فناوری و 

 ساتمؤس و هات. اين تعريف با رعايت قوانين و مقررات مربوط، شامل شرككنندیكردن نتايج تحقيقات فعاليت متجاری

 .شودمی نيز خارجی

 واحدهایو توسعه  يجاداز ا يتی،با ارائه خدمات حما كه شودمی محسوب فناوری و پژوهشی نهادی رشد: مركز

 فعاليت نوآورانه و فناورانه هایزمينه در یاهداف اقتصاد با كه نوآورانو  ينانتوسط كارآفر يستازه تاس يافناور نوپا 

 رشد هایدوره و مقدماتی رشد هایدوره ی،شتابده یهابرنامه ينی،كارآفر يدادهایرو یقالب اجرا در كنند،می

 .كندمی يبانیپشت

 بخش منظور(: Research and Development Department/Unit/Center) توسعه و تحقیق واحد

 محصوالت توسعه مسئوليت كه است بزرگ سازمان يا شركت يک از ایمشابه واحد يا فناوری توسعه و پژوهش

 .دارد بعهده را آنها مانند و جاری محصوالت فناوری رسانی روزبه جديد،

 :كه شودیم صادر یفناور واحد برای فناوری مجوز -2ماده 

 وابسته به سازمان مادر( وی هویت حقوقی مستقل یا واحدهاهویت حقوقی مشخص دارند )واحد فناور با  -الف

های سازی برای توسعه فعاليتیا ارائه خدمات تجاری دانشیآن( )حداقل نيمی از آنها  فعاليتاصلی  بخش

 ؛است فناورانه

آدرس پارک مستقر و فضاهای کالبدی دارای قرارداد اجاره و استقرار با پارک است و بطور کامل در  -ب

 ؛واحد( در پارک است تو یا بخش اصلی فعاليت آن )حداقل نيمی از فعاليبوده آن در پارک رسمی 

 ؛پارک شرکت داشته باشد و واجد حداقل عملکرد قابل قبول باشدای دورهارزیابی در  -ج

 .ماه از زمان استقرار آن در پارک گذشته باشد 6که حداقل  -د

 

 شود.مول دريافت مجوز فناوری نمیمش : هسته فناوری مستقر در مرحله رشد مقدماتی1تبصره

 ،گيردمی انجام پارکكه در  هااز فعاليت یتحقيق و توسعه صرفاً بخشو واحدهای  وابستهفناور : برای واحدهای 2تبصره 

 يابد.های شركت مادر تسری نمیبه همه فعاليتشود و مشمول دريافت مجوز می

 شوند.نمی د، مشمول بند مستقر در پارک  بنيانهای دارای مجوز دانش: شركت3تبصره 

 شود.ربط )نظير مجوز از سازمان غذا و دارو، استاندارد و ...( نمیاين مجوز جايگزين مجوزهای رسمی نهادهای ذی :4تبصره 
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 :باشد زير شرايط واجد بايد فناور واحدهای از پارک ارزيابی امنظ -3ماده 

 ؛ای با فواصل حداکثر یک ساله برگزار شودبه صورت دوره -الف

)مطابق با شاخصهای ارزیابی در دستورالعمل  از استانداردهای الزم و مورد قبول وزارت برخوردار باشد -ب

 ؛پيوست(

 توسعه فناوری، توسعه و نوآوری سازمانی، و انسانی نيروی توسعه: حوزه 4 در را فناور واحدهای عملکرد -ج

 ؛دهد قرار ارزیابی مورد ،مناسب هایاثربخشی و دستاوردها و اقتصادی

توسط تيم داوری خبره، ها و بازدیدهای حضوری اظهاری، بررسی مستندات و مصاحبهبر پایه سه روش، خود -د

 ؛انجام گيرد

 ؛نتایج ارزیابی به صورت مستند به واحد فناور اعالم شود -ه

 .ده باشدبينی شپيشسازوکار الزم برای اعتراض واحد فناور نسبت به نتيجه ارزیابی و امکان ارزیابی مجدد  -و

 

 شده از طرف وزارت عتف یوزارت عتف قرار گرفته باشند و در سامانه معرف تاييد مورد بايدپارک  یكالبد فضاهای -4ماده 

 :باشند داشته قرار يرز گروه سهاز  يكیدر  وثبت شده 

  است یا واحدهای فناور مستقر در اراضی پارک فضاهایی که مالکيت آنها متعلق به پارک -الف

ال( و در قالب یک س 3برای یک مدت زمان معين )حداقل برداری از آن فضاهایی که مدیریت و بهره -ب

 ؛نامه، به پارک واگذار شده استقرارداد اجاره یا توافق

های علم و فناوری، پهنهو  هادارای مجوز )مراکز رشد، پردیسمراکز فناوری یا در اختيار فضاهای متعلق  -ج

ه وابست، در وزارت عتف های فناوری و مانند آنها( که در چارچوب ضوابط تدوین شدهنواحی نوآوری، شهرک

 .شوندپارک محسوب میبه 

 

 :باشد زير مشخصات واجد يدشده با يد/تمدصادر فناوری مجوز -5ماده 

 ؛شده باشدواحد فناور صادر زمينه تخصصی در ارتباط با  -الف

 ؛درج شده باشد حداکثر دو یا سه محور کاری مرتبط در آن -ب

 ؛ای تمدید شودمدت اعتبار آن حداکثر تا پایان سال صدور باشد و در صورت نياز بصورت دوره -ج

در سامانه معرفی شده از طرف وزارت عتف ثبت در فرمت اعالم شده از طرف وزارت تنظيم شده باشد و  -د

 .باشد شده

 هر واحد فناور صرفا مجاز به دریافت یک مجوز فناوری است؛ :1تبصره 

 شود و الزاماً اختصاص به محصول یا خدمت خاص ندارد؛مجوز فناوری برای زمينه تخصصی صادر می :2تبصره 

االمکان بر مبنای زیردسته دوم تخصصی واحد فناور برای درج در مجوز فناوری حتی انتخاب زمينه :3تبصره 

 انجام گيرد. بنياندانش خدمات و کاالها فهرستبه بعد 
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 :قانونی تاخدم از مندیبهره جهت فناوریاستفاده از مجوز  شرايط -6ماده 

 .زم()شرط ال منوط به دریافت مجوز فناوری استبينی شده در قانون، استفاده واحد فناور از مزایای پيش -الف

 بينی شده در قانون و مقرراتمندی از مزایای پيشمجوز فناوری جایگزین تایيدیه رئيس پارک برای بهره -ب

 های مورد نظر از رئيس پارک نيز الزم است؛مربوط نبوده و حسب مورد دریافت تایيدیه

دی منهای مربوطه، از صالحيت شرکت برای بهرهالزم و ارزیابی پارک موظف است با برقراری سازو کارهای-ج

 .و تسهيل قانونی اطمينان حاصل کنداز خدمت 

 

 

 اجرا فرايند -7ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاييد

 طيعدم احراز شرا

 عدم تاييد

 مجوز فناوری صدور/تمديد تکمیل و ارسال فرم درخواست

 

درخواست  یبررس

توسط كارشناس 

 واحد مربوطه

 یدر شورا یبررس

پارک و   یفناور -یعلم

 يا كمیته مربوطه

 اعالم نواقص مدارک

 ابالغ كتبی به متقاضی

صدور مجوز فناوری و تحويل مجوز به 

 شركت

 ثبت در سامانه وزارت عتف


