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بسم اهلل الرحمن الرحیم
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و نامه هاآیین با آشنایی 
حمایت های پارک

نرمین داودی

سرپرست معاونت مرکز رشد جامع
1400تیرماه 
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باالدستیقوانین 

قوانین خاص-1

قانون برنامه چهارم توسعه47ماده *
قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان* 

قوانین عام -2

قانون تجارت *
........قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی مورخ *
قانون کار جمهوری اسالمی ایران* 
قانون مالیاتهای مستقیم* 
قانون مالیات بر ارزش افزوده* 
قانون تامین اجتماعی* 
قانون تجمیع عوارض  *
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:قانون برنامه چهارم47ماده 

مللیالبینهایهمکاریتقویتوبنیاندانششرکتهایتوسعهوایجادمنظوربه
وعلمدرپارکهایمستقرمهندسیوفناوریوپژوهشیواحدهایشودمیدادهاجازه

خصوصدرآزادمناطققانونیمزایایازمحولههایماموریتانجامجهتدرفناوری
ینبمالیمبادالتوخارجیگذاریعوارض،سرمایهومالیاتیهایمعافیتکار،روابط
گردندبرخوردارالمللی



قانون برنامه چهارم ( 47)نامه اجرایی ماده آیین 2ماده 

توسعه

چگونگیقانون(13)ازتاریخصدورمجوزتوسطمدیریتپارکازمعافیتموضوعمادهمذکورفعالیتهایواحدهایفناوریکهدرپارکبهفعالیتاشتغالدارند،نسبتبه-2ماده
.بودبرخوردارخواهند-1372ادارهمناطقآزادتجاریصنعتیمصوب

اشخاصحقیقیوحقوقیکهدرمنطقهبهانواعفعالیتهایاقتصادیاشتغالدارند،نسبتبههرنوعفعالیتاقتصادیدر-قانونچگونگیادارهمناطقآزادتجاریصنعتی(13ماده
بیستخواهندبودوپسازانقضاءقانونمالیاتهایمستقیممعافسالازپرداختمالیاتبردرآمدوداراییموضوعبیستمنطقهآزادازتاریخبهرهبرداریمندرجدرمجوزبهمدت

.تابعمقرراتمالیاتیخواهندبودکهباپیشنهادهیأتوزیرانبهتصویبمجلسشورایاسالمیخواهدرسیدسال

.باشندمعمولکشورمعافمیعوارضهرگونهکلیهواحدهایفناوریکهدرپارکهافعالیتمینمایند،ازپرداخت-3ماده

رداتوخدماتدرچارچوبماموریتهایمحولشدهوقانونمقرراتصادراتوواکاالهاصادراتواحدهایفناوریمیتوانندباموافقتمدیریتپارکنسبتبهوارداتو-14ماده
.اقدامنمایند

.مبادالتمذکورازپرداختهرگونهعوارضورودوصدورمعافمیباشند-تبصره

.دراینآییننامهنیزاعمالخواهدشدمتناسباآزادـهرگونهتغییراتآتیدرمقرراتمناطق15مقرراتمتفرقهماده-فصلششم

نمایدفراهمپارکهاایندرراالزمتسهیالتایرانگمرک-16ماده
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:قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان9ماده 

وهاشرکتازحمایتقانونتصویبوتوسعهچهارمبرنامهاتمامبهتوجهبا
9مادهاسالمیشورایمجلستوسط1389/08/05تاریخدربنیاندانشموسسات
.گردیدتوسعهچهارمبرنامهقانون47مادهجایگزین

وتهاشرکتوسعهوایجادمنظوربه-بنیاندانششرکتهایازحمایتقانون9ماده
دهایواحمیشوددادهاجازهالمللیبینهمکاریهایتقویتوبنیاندانشمؤسسات
انجامجهتدرفناوریوعلمپارکهایدرمستقرمهندسیوفناوریوپژوهشی

کار،روابطخصوصدرآزادمناطققانونیمزایایازمحولهمأموریتهای
یبینالمللمالیمبادالتوخارجیسرمایهگذاریعوارضومالیاتیمعافیتهای
.گردندبرخوردار
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:آندرمندرجهایحمایتوقانونبامرتبطمفادوهانامهآیین
توسعهچهارمبرنامهقانون47مادهاجرایینامهآیین-1

1391/08/21مورخبنیاندانشموسساتوهاشرکتازحمایتقانوناجرایینامهآیین-2

1391/10/17مورخالذکرفوقنامهآییناصالحیه-3

صنعتیوتجاریآزادمناطقادارهچکونگیقانون13ماده-4

صنعتیوتجاریآزادمناطقدرانسانینیرویاشتغالمقررات-5

94/12/17مورخوزیرانمحترمهیاتمصوب47مادهاجراییآییننامهمادهاصالحیه-6
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:شرایط اصلی برخورداری از مزایای قانون

ته به و مراکز رشد وابس)استقرار در یکی از پارکهای دارای مجوز از وزارت علوم،تحقیقات و فناوری-1

(این پارکها

فعالیت در پارك-2

پژوهشی،فناوری و مهندسی: نوع واحد-3

ارائه مجوز توسط مدیریت پارك-4

زمینه فعالیت در راستای مجوز صادره از سوی مدیریت پارك-5
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چهارمبرنامهقانون47مادهاجرایینامهآیین2مادهاستنادبه:پارکمدیریتسویازمجوزاخذ-1

توسعه

فناوریهایشهرکوفناوریوعلمپارکهایدرمستقرمهندسیوفناوری،پژوهشیواحدهای:2ماده

یادواحدهایدرشاغلکارکنانوپارکمدیریتتوسطمجوزصدورتاریخازمذکورهایفعالیتبهنسبت

بعدیاصالحاتو1372مصوبصنعتی-تجاریآزادمناطقادارهچگونگیقانون13مادهمعافیتازشده

بودخواهندبرخوردارآن

تکالیف مالیاتی
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:مالیاتیاظهارنامهارسال-3

مستقیممالیاتهایقانون110مادهاستنادبه-

توسعهپنجمبرنامهقانون119ماده2تبصرهاستنادبه-
مستقیممالیاتهایقانون132مادهتبند-

كشورمناطقسایروآزادمناطقدرفعالحقوقیوحقیقیاشخاصبرایمالیاتیمعافیتهرگونهازبرخورداریشرط-ت
زیانوودسحسابوترازنامهشاملحقوقیاشخاصمالیاتیاظهارنامه.استقانونیمقررموقعدرمالیاتیاظهارنامهتسلیم
.میشودتهیهمالیاتیامورسازمانتوسطكهاستنمونهایطبق
:مکرر146ماده1تبصره-

كهترتیبیبهمقررموعددرقانوناین(۹۵)مادهموضوعمداركواسنادیاودفاتر،مالیاتیاظهارنامهارائه-1تبصره
برخیالحاققانون۸۵مادهمطابقكهقانوناین(1۳۹)ماده(ح)بندموردبهجزمینمایداعالمكشورمالیاتیامورسازمان

وصفرنرخازبرخورداریشرط.میشودعمل4/1۲/1۳۹۳مصوب(۲)دولتمالیمقرراتازبخشیتنظیمقانونبهمواد
میباشدقوانینسایروقانونایندرمندرجمالیاتیمشوقیامعافیتهرگونه

تکالیف مالیاتی
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مشوقها و جرایم مالیاتی

:م .م.ق189ماده 

وانزیوسودحسابوترازنامهمتوالیسالسهطیچنانچهحقیقی،اشخاصهمچنینوحقوقیاشخاص
ونبداظهارنامهتسلیمسالدرراسالهرمالیاتوباشدگرفتهقرارقبولموردآنانمدارکودفاتر

السسهمالیاتاصلدرصدپنجمعادلباشندکردهپرداختمالیاتیاختالفحلهیأتهایبهمراجعه
محلازحسابیخوشجایزةبعنوانقانوناین(1۹۰)مادةدرمقررمزایایازاستفادهبرعالوهمذکور

.شدخواهدمنظورآنانبعدسنواتحسابدریاپرداختجاریوصولیهای
بودخواهدمعافمالیاتپرداختازمزبورجایزة





دهای اجرایی تعیین اعتبار واحد های مستقر در مرکز رشد جامع واحدستورالعمل
فناور پارک علم و فناوری آذربایجان غربی

ماه6میلیـونریـالبرایمدت225حمایتـیشـرکتهایپذیرفتهشـدهدرمرحلـهپیـشرشـدمبلغاعتبـار.1
.ودرصـورتتمدیـدمرحلهپیشرشـد،اعتبـارشـرکتمزبـورافزایـشمییابد.میباشد

میلیـونریـالدرهرسـالاستقرار2۰۰۰حمایتـیشـرکتهایپذیرششـدهدرمرحلـهرشـدمبلغاعتبـار.2
رداددرمرکزرشدمیباشدکـهدرصـورترضایتمدیـرمرکزازعملكردشـرکتهادرهرسـالبـاعقـدقـرا

.یستاعتباراستفادهنشدهدرهرسالقابلانتقالبهسالهایبعدن.بهشـرکتهااختصاصدادهمیشود

.میلیونریالدرهرسالاستقراردرمرکزرشدمیباشد25۰۰حمایتیشرکتهایدانشبنیانمبلغاعتبار.3



سقفحمایتمستقیممالی

(میلیون ریال)حداکثر مبلغ حمایت مالی مستقیم

2یا 1نوع دانش بنیانرشدپیش رشد

15010001000امتیازبندی

A100%100%100%کالس 

B60%60%100%کالس 

C40%40%80%کالس 

D-20%60%کالس 



نوعحمایتبراساسروندرشد

نوع حمایتروند رشدوضعیت واحد فناور

Bو Aکالس 

طالییمثبت

نقرهایصفر

برنزمنفی

Cکالس 

نقرهایمثبت

برنزصفر

-منفی

Dکالس 

نقرهایمثبت

-صفر

-منفی



نكاتحمایتی

ماهوبرایمرحله۹زمـاناسـتفادهازاعتبـارحمایتـیبهشرکتهابرایمرحلهپیشرشدحداکثرمدت
.سالخواهدبود5رشدحداکثر

راردادبایدمصرفشدهحمایتیبهصورتوامبدونکارمزدبودهوشرکتسهسالبعدازتاریخهرقاعتبار
.بصورتیكجاویادرصورتموافقتمدیرمرکزبهصورتاقساطدوسالهبازپرداختنماید

اازبرابراعتبارحمایتیجهتبازپرداختاعتبارهزینهشدهر1.2موظفاستتضمینالزمبهمیزانمرکز
.شرکتاخذنماید

واندحداکثرشرکتمستقراعتبارحمایتیرایكجابازپرداختنماید؛شورایمرکزرشدمیتدرصورتیكه
.اعتبارمصرفشدهرابهعنوانتخفیفدرنظربگیرد2۰%

2۰%اعتبارمصرفشدهتوسطشرکتهایدانشبنیانبهعنوانتخفیفدرنظرگرفتهمیشود.



عناوینخدمات

ف
عنوان خدمات و حمایت های مرکزردی

سطح حمایت

برنزنقره ایطالیی

1
حمایتازثبتاختراع

داخلی
اسقفهایثبتپتنتداخلیتپرداختهزینه

%50%70%100میلیونریال20

للیثبتپتنتبینالم2
میلیونریال500تسهیالتتاسقف

100%70%50% 100هایثبتپتنتتاسقفپرداختهزینه
میلیونریال

3
ثبتعالمتتجاریو
طرحصنعتیدرداخل

کشور

هایثبتعالمتتجاریتاپرداختهزینه
میلیونریال20سقف

100%70%50%

4
ثبتعالمتتجاریو
طرحصنعتیدرخارجاز

کشور
%50%70%100میلیونریال1000تسهیالتتاسقف

5
حضوردردورههای

آموزشی

ازحضوردردورههای%100حمایت
آموزشیاجباری

---

پرداختهزینههایشرکتدردورههای
آموزشیاختیاری

100%70%50%

6

(  FS)تهیهطرحتوجیهی

وطرحکسبوکار
(BP )وتهیهگزارش

تحقیقاتبازارداخلیو
بینالملل

پرداختهزینههایتهیهطرحتوجیهیو
ارطرحکسبوکاروگزارشتحقیقاتباز

میلیونریال30بینالمللتاسقف
100%70%50%



ادامهعناوینخدمات

7
-اخذمجوزهاوپروانه

هایتولید

هایاخذمجوزهاوهزینهپرداخت
هایتولیدازسازمانصنعت،پروانه

معدنوتجارتوجهادکشاورزیتا
میلیونریال15سقف

100%70%50%

8
اخذاستانداردها،

-مههاوگواهیناتأییدیه
هایملی

هایاخذاستانداردوپرداختهزینه
میلیونریال15هایملیتاسقفتاییدیه

100%70%50% میلیون150پرداختتسهیالتتاسقف
ریال

9
اخذاستانداردها،
امهتأییدیههاوگواهین
هایبینالمللی

میلیونریال1000تسهیالتتاسقف
100%70%50% اردهایفراینداخذاستاندپرداختهزینه

میلیونریال50بینالمللیتاسقف

10
خدماتحسابداریو

مپیادهسازیسیست
مالیوحسابداری

میلیونریال200تسهیالتتاسقف
100%70%50% تمهایپیادهسازیسیسپرداختهزینه

میلیونریال30حسابداریتاسقف
%100%100%100بهرهمندیازخدماتمشاوره11

12
اعزامتورهایفناوری

داخلی
332تور3حداکثر



ادامهعناوینخدمات

13
اعزامتورهایفناوری

خارجی
-21تور2حداکثر

14
حضوردرنمایشگاه
هایتجاریداخلی

322نمایشگاه3حدااکثر

15
حضوردرنمایشگاه
هایتجاریخارجی

-21نمایشگاه2حداکثر

16
استفادهازابزارهای

تبلیغاتی

یتاهایتبلیغاتیمحیطپرداختهزینه
میلیونریال30سقف

100%70%50%

هایمربوطبهطراحیپرداختهزینه
تا Digital Marketingسایتو
میلیونریال20سقف

100%70%50%

17
استفادهازخدمات
آزمایشگاهیو

کارگاهی

درصدهزینهآزمایشگاهو70پرداخت
میلیونریال30کارگاهتاسقف

100%70%50%

اخذکارتبازرگانی18
هایمربوطبهاخذکارتپرداختهزینه

میلیونریال7بازرگانیتاسقف
100%70%50%



هاوواحدهایفناورنامهارزیابیونظارتبرهستهآیین

رشدرشدبهارزیابیانتقالازدورهپیش

ماه6ماههپیشرشدیابهدرخواستنمایندهتیمدرکمتراز6بااتمامدوره

ارزیابیواحدهایفناور

سالاستقرار،چندینباروبراساسدورهیاستقرارخودتوسطمرکز3واحدهایفناوردرطولمدت
گیرندموردارزیابیقرارمی



شاخصهایارزیابی

نیرویانسانی. (اختارسازمانیمدارکتحصیلی،بیمه،توسعهمنابع،توسعهمهارتنیرویانسانی،ارتقایس)1

شاخصعلمیوفناوری. عضویتدراتحادیههاو،آزمایشگاهیاخذمجوزها،استانداردهاوتاییدیههای)2
دادافزایشتع،بازارجایگاهمحصولدر،محصولبرنامهتوسعه،صنعتمشارکتبا،علمیانجمنهای

(دورهمحصولنمونهدرطی

بازار،. ،مالیانجاممطالعات،بازارانجاممطالعات)سالهبرنامهكسبوكاربارویکردحداقلسه/مدل/بوم3
(فنینجاممستندسازیومطالعات

وجود. نتدوی،محلیشناختترندجهانی،کشوریو،صنعتشناختاز)بازارمطالعاتوبرنامهاولیه4
(وشفرتدوینبرنامه،بازاریابیتدوینبرنامه،بازارتدویناستراتژیورودبه،قیمتاستراتژی

ساختارسازمانی،. کوبایگانیمدار،استفادهازاندیكاتوربراینامههاخروجیوورودی)مستندسازی5
(اجرایسیستممدیریتدانشدرپروژهها،مستندسازی،مستندات

21



شاخص های ارزیابی

تجاریثبت عالمت .6

اداریملزومات . 7

خدمات/محصوالتوضعیت معرفی . 8

جایگاه مجازی. 9

نمایشگاه. 10

محوریفروشمحصوالتمرتبطباایدهمیزان.11

دانشفنی،درآمدهایپژوهشیفروش.12

آموزشیدوره .13

مشاوره . 14

ه مسئولیت تشریک مساعی داوطلبانه، مشارکت در برگزاری رویدادها، کارگروهی، توجه ب)با بخش اداریتعامل . 15
(  اجتماعی

22



شاخصهایتشویقی

شركت. خارجیدرنمایشگاههای1

(دکترادکترایادانشجوی)انسانینیروی2.

صادرات. 3

ارائهمقالهوكسب. جوائز4

كسبجوائزورتبهدرجشنواره. ها5

ثبت. اختراع6

دانشبنیان. 7

23



امتیازارزیابی

امتیازنهاییارزیابیواحدفناور(R)هایاصلیبرمبنایصددرهردورهحاصلجمعشاخص(X)باضریب
:گرددبصورتزیرمحاسبهمی۰.3باضریب(Y)هایتشویقیبرمبنایصدوشاخص۰.7

𝑅 = 0.7 ∗ 𝑋 + 0.3 ∗ 𝑌



طرحدرشورایمرکزرشد

گرددنتایجارزیابیدرمواردیبهشرحزیردرشورایفناوریمطرحمی:

رشدبهرشدانتقالواحدفناورازدورهپیش

تمدیداستقراردردورهپیشرشدویاخروجازمرکز

ادامهاستقرارواحدفناوردردورهرشد

تمدیداستقرارواحدفناوردردورهرشدبرایدوسالدیگرویاخروجازمرکز

انتقالواحدفناورازدورهرشدبهموسساتپارک



طبقهبندیامتیازات

(R)امتیاز ارزیابی وضعیت واحد فناور

A85-100کالس 

B60-85کالس

C35-60کالس

D0-35کالس



نكاتارزیابی

هایفناوریکهدرارزیابیدورهپیشرشددرکالسواحدهای(الفAیاBتوانندبانظرقرارگیرندمی
.شورایفناوریدردورهرشدپذیرششوند

*باتوجهبهشاخصهایارزیابیدردورههایپیشرشدورشد،کالسAوBبراساسشاخصهای
.درارزیابیدورهرشددرنظرگرفتهمیشودCارزیابیدورهپیشرشدمعادلباکالس

واحدهایفناوریکهدردورهپیشرشددرکالس(بCگیریدرخصوصتمدیددورهقرارگیرند،تصمیم
.باشدپیشرشدیاانتقالبهدورهرشد،بانظرشورایفناوریمی

واحدهایفناوریکهدردورهپیشرشددرکالس(جDگیریدرخصوصتمدیددورهقرارگیرند،تصمیم
.باشدپیشرشدیااخراجازمرکزرشد،بانظرشورایفناوریمی



روندرشدواحدفناور

همیباشدروندرشدواحدفناورازمقایسهنمرهارزیابیانجامشدهدرسالجاریباسالگذشتهقابلمحاسب.

R1:نمرهارزیابیسالگذشتهR2/R1=P

R2:نمرهارزیابیسالجاری

Pروند رشد

1<مثبت

1صفر

1<منفی



یاوتقراراسادامهدرخصوصگیریتصمیمباشد،منفیرشددارایمتوالیدورهدرفناورواحدصورتیكهدر
.باشدمیفناوریشوراینظربارشدمرکزازاخراج

یتهکمدرراهكارارائهجهتموضوعباشد،داشتهصفررشدمتوالیدورهدودرفناورواحددرصورتیكه
.گیردمیقراربررسیموردارزیابیونظارت

اسبراساندگرفتهقرارارزیابیمورددورهیکتنهاکهفناوریواحدهایازرشدمرکزهایحمایتتمامی
وعلمارکپجامعرشدمرکزدرمستقرهایشرکتاعتبارتعییناجراییدستورالعملطبقوارزیابینمره

.گیردمیانجامغربیآذربایجانفناوری



نحوهدرخواستخدمات

30



31



32



33



34



35



36



سپاس از شما
با آرزوی موفقیت
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