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 صادرات حوزه در انیبندانش یشرکتها از تیحما نامهنییآ

 :مقدمه

 جمهور سیرئ یفناور و یعلم معاونت یمحوراز اهداف  یکي انیبندانش اقتصاد یالزم برا یبسترها توسعهو  جاديا

 بازار هتوسع و انیبندانشصادرات محصوالت  یهانهیزم در لی. تسهشودیم دنبال یمختلف یهابرنامه قيرط از که است

 شکل 1393در سال  انیبنخدمات صادرات محصوالت دانش دوريکر جاديا با که هاستبرنامه نيا جمله از آنها

 .است گرفته خود به یترمنسجم

و  توانمند انیبندانش یهاشرکت از تيحما با که است یامجموعه انیبنخدمات صادرات محصوالت دانش دوريکر

 یهاامهبرن نيتدو ،خدمات مشاوره هيارا. بخشدیم لیتسه را باال یفناور با محصوالت صادرات دارای پتانسیل صادراتی،

 دوريکارگزاران توسعه صادرات کر قيکه از طر باشدیمخدمات  نياز ا یبخش یمال یهاتيانجام حما و یصادرات

  .شودیم ارائه (در هر حوزه متخصص یخدمات یهاشرکت)

 نیانبدانش صادراتخدمات  دوريکر یسو ازارائه  قابلخدمات  حيبه تشر آن وستیپ یهاو دستورالعمل حاضر نامهنيیآ

 .باشدیم بنیاندانش یهاشرکت به

 فیتعار -1 ماده

 .شودیاستفاده م آن یهاوستیپ و نامهنيیآ نيبه صورت اختصار در ا ريز یهاواژه از

 .باشدیم جمهور سیرئ یفناور و یعلم معاونت منظور: معاونت

 .باشدیجمهور م سیرئ یو فناور یوابسته به معاونت علم انیبنخدمات صادرات محصوالت دانش دوريکر منظور: دوريکر

 .باشدیم هادستورالعمل نيا موضوع التیتسه از استفاده یمتقاض انیبندانش موسسات و هاشرکت منظور: یمتقاض

 

 شمول دامنه -2 ماده

 یابيکارگروه ارز»مجوز از  یدارا انیبندانشو موسسات  هاشرکت یبرا آن یهاوستیو پ نامهنيیآ نيموضوع ا خدمات

صادرات مورد تايید معاونت علمی و  های مديريت، شرکت«انیبنها و موسسات دانششرکت تیصالح صیو تشخ

 .باشدیقابل استفاده ممعاونت  طرف های معرفی شده ازشرکتنیز ساير  و فناوری

های دارای تايیديه بعد از مراجعه به کريدور مورد ارزيابی و نیازسنجی قرار گرفته و پس از دريافت شرکت  :1تبصره 

 شوند.مند میهای کريدور بهرهحمايتنسخه صادراتی و مطابق با آن، از خدمات و 

 :ارزیابی آمادگی صادرات

شد و بینبنیان به منظور ورود به بازارهای بینهای دانششرکت سپری کردن يک دوره ر شدن  المللیالمللی نیازمند 

شالمللی شدن و رسیدالمللی تبديل گردند. بینهای آماده جهت صادرات و تعامالت بینهستند تا به بنگاه رکت به ن 

صورت حرفهسطحی که در فرآيندهای بین ضور پايدار در بازارهای المللی بتوانند ب ای و قوی عمل بکنند از الزامات ح

المللی و رستتیدن به بلو  ها در فضتتای بینالمللی استتت. کريدور صتتادرات به منظور توستتعه گام به گام شتترکتبین

دهد. در همین راستتتا و به منظور ها ارايه میمین راستتتا به شتترکتريزی نموده و خدماتی را در هصتتادراتی برنامه

شناخت بهتر از نقاط ضعف شرکت و نیز رسیدن به يک برنامه توانمندسازی برای هر شرکت، کريدور صادرات میزان 

بر  هاشرکت نمايد. ارزيابی صادراتیهای ارزيابی آمادگی صادراتی ارزيابی میها را بر مبنای مدلبلو  صادراتی شرکت
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بنیان و های دانشبا هدف ترستتیم جايگاه صتتادراتی شتترکت  Export Readiness Assessmentاستتام مدل

 پذيرد.الملل صورت میشناسايی نیازها و ارايه راهکارهای عملیاتی جهت توانمندی در بازار بین

و تحلیل قرار گرفته و به شرکت ارايه  ها موارد ذيل مورد ارزيابیدر فرآيند ارزيابی میزان آمادگی صادراتی شرکت

 گردد:می

 ارزيابی سازمانی و ساختاری شرکت 

 المللیهای بازرگانی بینارزيابی توانمندی 

 ارزيابی طراحی صنعتی محصول 

 ارزيابی فنی و استاندارد محصول 

 

 ارائه قابل خدمات -3 ماده

قالب  در هاشرکت به معاونت توسط افتهي اختصاص یهاتيحما زانیم وصادرات  دوريکر قيارائه از طر قابل خدمات

 :است ريز یهادستورالعمل

 ؛از خدمات مشاوره صادرات تيحما دستورالعمل -1

 ؛و اطالع رسانی یغاتیتبل ابزارهای هیاز ته تيحما دستورالعمل -2

 ؛یخارج یهاشگاهيها در نماشرکتمستقل از حضور  تيحما دستورالعمل -3

 ؛هاشرکت ازیمورد ن یالمللنیب یها و مجوزهانامهیاز اخذ گواه تيحما دستورالعمل -4

 ؛و يا طرح کسب و کار صادراتی یالمللنیبازار ب قاتیگزارش تحق هیاز ته تيحما دستورالعمل -5

 ؛هاو صادرات شرکت یبازرگان یهااز آموزش تيحما دستورالعمل -6

 ؛انیبنمحصوالت دانش یصنعت یاز طراح تيحما دستورالعمل -7

 ؛یتجار یهااتیه رشيپذ و اعزام از تيحما دستورالعمل -8

 ؛یخارج یهاشگاهيدر نما ايران انیبندانشمحصوالت  ملی ونيپاو یاز برگزار تيحما دستورالعمل -9

 ؛خارجی ئمعال محصوالت، داروها و دستورالعمل حمايت از ثبت -10

 ؛ارسال موقتی نمونه محصول دستورالعمل حمايت از -11

 ؛تجاریهای واسطهصادرات از طريق از دستورالعمل حمايت  -12

 .تخصصیبازرگانی  جذب نیروی انسانی دستورالعمل حمايت از  -13

 

گردد، پس از تايید معاونت در های مورد نیاز که از سوی کريدور به معاونت پیشنهاد میساير دستورالعمل :2تبصره 

 باشد.نامه قابل اجرا میپیوست اين آيین

بنیان متقاضی دريافت خدمات از کريدور قبل از دريافت خدمات مورد ارزيابی آمادگی های دانششرکت -3تبصره 

 گردد.ها توسط معاونت پرداخت میگیرند و هزينه اين ارزيابیقرار می (ERA)صادرات 
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 یتیحما یهاو دستورالعمل خدمات هئارا یمجر -4 ماده

 یربرونسپا قياز طر خود ديصالحد بهکه  باشدیم سهماده  درمذکور  یهاو دستورالعمل حاضر نامهنيیآ یمجر دوريکر

 .دينمایاقدام م تیتوانمند و صاحب صالح کارگزارانبه 

 رانکارگزا جذب یعموم نامهنيیآ»در  مندرج یعموم طيشرا یدارا کارگزار که یصورت در ،یرونیب کارگزاران از استفاده

 .است ريپذامکان دوريکر توسط کارگزار تیصالح ديیتااز  پسباشد،  «دوريکر

 

 هاتیحما یاعطاکار و  گردش -5 ماده

 ندتوانیم انیمتقاضاز خدمات قابل ارائه در دستورالعمل مربوط درج شده است.  کيهر  یاياز مزا یمندکار بهره گردش

 دوريکر ینترنتيا گاهيمربوطه که در پا یهاهر حوزه به دستورالعمل یهاتيحما زانیو م يیروال اجرا افتيدر یبرا

 . نديمنتشر شده است مراجعه نما www.tesc.irصادرات به آدرم 

 

 ديیبه تا 01/01/95 خيتار در وستیپدستورالعمل  13 تبصره و 2 وماده  6مقدمه و  کيدر  نامهنيیآ نيا -6 ماده

 اجرا قابل خيو از همان تار دیرس رياست جمهوری یو فناور یمعاونت علم یفناور تبادل و المللنیب امور معاون

  .باشدیم



 33 از 6

 1 وستیپ

 صادرات مشاورهاز خدمات  تیحما دستورالعمل

 (صادراتحوزه  در انیبندانش یهااز شرکت تیحما نامهنییآ 3 ماده 1 بند موضوع)

 

 :مقدمه

گردد. لذا نخستین گام بنیان نیازمند تعريف فرآيندی کارآمد است که در چارچوب مشخصی محقق میصادرات دانش

ها به منظور پر رنگ شدن و مشخص شدن چارچوب نیازهای صادراتی و مرتفع ساختن آنصادراتی شناخت پیش

سب المللی و کبا حضور در بازارهای بین يابی و تدوين نسخه صادراتی امريست کهباشد. عارضهفرآيند صادراتی می

المللی بنیانی که در برنامه ورود به بازارهای بینهای دانشکه اين مهم برای شرکتباشد و از آنجايیپذير میتجربه امکان

مايد. نبراست کريدور بخشی از اين موضوع را در قالب تدوين نسخه صادراتی تسهیل میبر و هزينهرا دارند، روندی زمان

 یسترسدصادرات محصوالت و  یندهايو فرآ یالمللنیب یابيبازارتجارت،  نیبا قوان يیآشناهمچنین با توجه به اينکه 

. ستا صادرات توسعه ریمس در انیبندانش یهاشرکت هیاول یازهاین جمله از هاحوزه نيا با مرتبط یاطالعات منابع به

نظر  دراطالعات را بصورت جامع در بخش مشاوره صادرات  نيا نیتام ها،شرکت صادرات توسعهمنظور  به معاونت

 . است گرفته

معاونت از  تينحوه حما نیهمچن و خدمت نيااز  انیبندانش یهانحوه استفاده فناوران و شرکت دستوالعمل، نيا در

 ارائه شده است.استفاده از خدمات مشاوره  درها شرکت

 

 مشاوره صادرات عبارتند از: یهاشخوانیقابل ارائه در پ یهاسرفصل -1 ماده

 نیازهای متقاضی به منظور تهیه نسخه صادراتی مبتنی بر نیازسنجی؛مشاوره و ارزيابی پیش -1-1

 ؛مختلف کشورهای وارداتی و صادراتی ترکیب اعالم -1-2

 ؛مختلف یکشورها به کاال ورود تعرفه اطالعات ارائه -1-3

 ؛هدف یبازارها یمقدمات يیشناسا -1-4

 ؛المللیبین معتبر هاینمايشگاه اطالعات ارائه -1-5

 ؛صادراتی هایيارانه و هاکمک از استفاده نهیزم در یيراهنما -1-6

 ؛صادرات با مرتبط مقررات و قوانین نهیزم در یمقدمات مشاوره ارائه -1-7

 ؛هدف یکشورها در نظر مورد یکاال واردکنندگان یمعرف -1-8

 ؛یصادرات هدف یبازارها در معتبر یاطالعات منابع یمعرف -1-9

 ؛صادرات رهیزنج مختلف یها حلقه در فعال مجرب یحقوق و یقیحق اشخاص یمعرف -1-10

نامه بیمه صادراتی، ضمانت المللی، نقل و انتقاالت مالی، حمل و نقل بین المللی،مشاوره عقد قراردادهای بین -1-11

 ؛استانداردها و مجوزها و مشاوره تامین مالی صادرات، طراحی صنعتی، تحقیقات بازارصادراتی، 

 ؛انیبندانش محصوالت صادرات با مرتبط یازهاین با مرتبط موضوعات ريسا -1-12
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 تیحمانحوه  و زانیم -2 ماده

دستورالعمل  نيمذکور در ا طيشرا با انیبندانش یهاشرکت یبرا کي مادهدر  مذکور یامشاورهخدمات  نهيهز -2-1

 .گرددیم نیتام عاونتم یاز سو

ساعت  20 معادل ان،یبندانش یهاشرکت یبرا صادراتمشاوره  شخوانیاز خدمات پ گانيساالنه استفاده را سقف -2-2

 دوريکر دیبه تائ منوط ،انهیسال ساعت 20 از فراتر مشاوره خدمات از استفاده .است( الير ونیلیم 40 معادل حداکثر)

 .است ريپذامکانالمشاوره با پرداخت حق صرفاً وصادرات 

 

 کار گردش -3 ماده

 .شودیم ارائه یمتقاض درخواست اسام بر و ینترنتيا اي و یتلفن ،یحضور صورت به مشاوره خدمات -3-1

با مسئول  ی( بصورت تلفنمشاوره مورد مسئله در یاجمال حیتوض)با  رادرخواست خود  ديبا یمتقاض -3-2

نموده  مطرح( 63106410 شماره بهفکس  ارسال قيطر از ايو  63103115شماره  با)مشاوره  یهاشخوانیپ

 .ديشده از خدمات استفاده نما نییدر زمان تع تواندیم یمتقاض .دينما نییمشاوره را تع زمانو 

 لذا. باشدینم یبعد یهایریگیپ و يیاجرا مباحث شامل و بوده یامشاوره سطوح در تنها مشاوره خدمات -3-3

 یازهاین ريسا رفع اي و بازار قاتیتحق گزارشات نيتدو به ازین صورت در توانندیم انیبندانش یهاشرکت

 .ندينما استفاده دوريکر خدمات ريسا از شرکت، ازین اعالم اي و مشاور صیتشخ به بنا خود، یصادرات

 الملل و تبادل فناوریمعاون امور بینبه تايید  01/01/95در تاريخ ماده،  4 در يک مقدمه، دستورالعملاين  -4 ماده

 باشد.معاونت علمی و فناوری رسید و از همان تاريخ قابل اجرا می
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 2 وستیپ

 انیبندانش یهاشرکت و اطالع رسانی یغاتیتبل ابزارهای هیاز ته تیحما دستورالعمل

 (صادرات حوزه در انیبندانش یهااز شرکت تیحما نامهنییآ 3ماده  2)موضوع بند 

 

 :مقدمه

 یهانهياز هز یبخش د،يجد یصادرات یبه بازارها انیبندانش یهاشرکت محصوالت ورود از معاونت تيحما یدر راستا

  آن مانند، وبسايت و یغاتیتبل CD ،شامل کاتالوگ، بروشور المللنیب یابيو بازار ی، اطالع رسانیغاتیتبل بزارهایا هیته

 نیتام منظور هبها و شرکت یهایتوانمند جاديا یدر راستا تيحما ني. اگرددیپرداخت م انیبندانش یهابه شرکت

 . است شده گرفته نظر در یالمللنیب یابيبازار و غاتیتبل هیاول الزامات

 

 تیخدمات مشمول حما -1 ماده

 در و وبسايت یغاتیتبل CD ،مانند کاتالوگ، بروشور انیبندانش یهاشرکتو اطالع رسانی  یغاتیتبل ابزارهای هیته

 :ريز خدمات قالب

 ؛)بخش غیر فارسی( بروشور و کاتالوگ و چاپ یطراح  و محصوالت یصنعت یعکاس ،با مشاوره مرتبط یهانهيهز 

  ؛)بخش غیر فارسی( هاطراحی و ايجاد وبسايت شرکتثبت دامنه، میزبانی و هزينه 

 یهاتيمحصول در وبسا غاتیدرج و تبل نهيهز B2B  ياB2C ؛معتبر 

 

 تیحما زانیم -2 ماده

 :است ريز صورت به الذکرفوق خدمات خصوص در معاونت یهاتيحما شرح

  باشد:بر اسام امتیاز ارزيابی به صورت جدول زير می میزان حمايت از هزينه تولید کاتالوگ و وبسايت 

 سقف حمایت )ریال( میزان حمایت امتیاز ارزیابی

 100،000،000 درصد 70 10-8

 90،000،000 درصد 60 8-6

 80،000،000 درصد 50 6-4

 

  یهاتيمحصول در وبسا غاتیدرج و تبل یهانهيهزمیزان حمايت از B2B   وB2C باشد:به صورت زير می 

 های سقف حمايت برای وبسايتB2B  وB2C  میلیون  70های خارجی میلیون ريال و برای وبسايت 30داخلی

 باشد.ريال می

 سال سوم سال دوم سال اول امتیاز ارزیابی

 درصد 30 درصد 50 درصد 70 10-8

 درصد 25 درصد 45 درصد 60 8-6

 درصد 20 درصد 40 درصد 50 6-4
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رويکرد صادراتی که  مورد تايید کريدور داخلیخارجی و  B2C يا B2Bهای وبسايتهزينه ترويج در  - 1تبصره 

 باشد.مورد حمايت می داخلی و يک وبسايت خارجی وبسايت يکبنیان حداکثر های دانشبرای شرکتداشته باشند، 

باشد و در ها برای ترويج در سال دوم منوط به ارايه گزارش عملکرد در سال اول میحمايت از شرکت – 2تبصره 

 توانند از اين خدمات استفاده نمايند.صورت تايید گزارش توسط کريدور می

 گیرد.به ابزارهای تبلیغاتی تک زبانه فارسی، حمايتی تعلق نمی -3تبصره 

 

 تیحما یاعطا طیشرا -3 ماده

 برخوردار تيحما از ،ارزيابی یهاشاخص یمبنا بر ،ابزارهای تبلیغاتی خدمات افتيدر یمتقاض یهاشرکت -3-1

 .گردندیم

 المللی استفاده شود.استانداردهای بینهای صنعتی در طراحی کاتالوگ و بروشور در سطح از عکس -3-2

 د،ينما ابزارهای تبلیغاتی هیتهاقدام به  دوريکر ديیتا موردشرکت بطور مستقل و بدون استفاده از کارگزاران  راگ -3-3

 .دينما افتيدر تيبه عنوان حمامطابق جداول ارزيابی خدمات را  یهانهياز هز یبخش تواندیم شرکت

 .شودیها مطرح هیشرکت سبب انسجام کل کي ابزارهای تبلیغاتیدر سبد  کسانياز تم  استفاده -3-4

 

 گردش کار -4 ماده

کارگزار صاحب  یمعرف با راخدمت  نيبر استفاده از ا یخود مبن درخواست ستيبایم یمتقاض یهاشرکت -4-1

 :ندينما ارائه دوريکر به ريزهمراه مستندات  به تیصالح

 ؛کارگزار با منعقده قرارداد اي فاکتورشیپ -

 بروشور؛ ايکاتالوگ  یکیطرح گراف نمونه -

 ؛اتیمال اداره یابالغ فرمت طبق تولید ابزار تبلیغاتی یرسم فاکتور -

 دور؛يدر کر یغاتیتبل یااستفاده یبرا بروشور و کاتالوگ نسخه کي -

 داماق تيحما مبلغ پرداختبه  تنسب د،یمستندات، در صورت تائ لیاز تکم پسهفته  کيحداکثر  دوريکر -4-2

 .دينمایم

 

الملل و معاون امور بینبه تايید  01/01/95در تاريخ ، تبصره 2و  ماده 5در يک مقدمه و  دستورالعملاين  -5 ماده

 باشد.رسید و از همان تاريخ قابل اجرا می رياست جمهوری معاونت علمی و فناوری تبادل فناوری

 

  



 33 از 10

 3 وستپی

 یخارج یهاشگاهینما در انیبندانش یهاشرکت مستقل حضور از تیحما دستورالعمل

 (صادرات حوزه در انیبندانش یهااز شرکت تیحما نامهنییآ 3ماده  3)موضوع بند  
 

 :مقدمه

های حضور بخشی از هزينه د،يجد یصادرات یبازارها به انیبندانش یهاشرکت محصوالت ورود از تيحما یدر راستا

 یمعرف یدر راستا تيحما ني. اگرددیمرداخت پ معاونت توسطخارج از کشور  یهاشگاهيدر نما هاشرکت نيا

 االهاک بازار سهم گسترش ،انیبندانش یهاشرکتتوسعه بازار صادرات محصوالت  منظور هبها و شرکت یهایتوانمند

در  انیبنهای دانششرکت مناسب ورود یبراسازی مینهز و باال یبا فناور یهاکشور در حوزه یصادرات خدمات و

 شده است.  نيتدوالمللی بین یبازارها

 

 تیاستفاده از حما طیشرا -1 ماده

 :که ردیگیم تعلق یانیمتقاض بهدستورالعمل  نيا موضوع یهاتيحما

 مانند  یستمیس یالمللنیب یمجوزها(ISO, GMP و مجوزها و تائ ).. محصول )مانند  یالمللنیب یهاهيدیو

CE  وCoC ؛نموده باشند افتيو ... ( را در 

 ؛...( و یپزشک لوازم دارو، حوزه در بهداشت وزارت مجوز)مثل  باشند نموده اخذ را الزم اتمجوز 

 ؛باشد شده عرضه داخل بازار در محصول 

 ؛باشد شرکت یصادرات برنامه چهارچوب در شگاهينما در حضور 

 بروشور و کاتالوگ به زبان بازار هدف و ... را  ت،يساوب دمانن یالمللنیجهت ورود به بازار ب هیاول یهارساختيز

 .دارا باشد

 باشد.و شرکت توسط کريدور میها در نمايشگاه منوط به تايید نمايشگاه حمايت از حضور شرکت 

 اسام بر شگاهينما طيشرا و تياولو به توجه با هاشرکت انتخاب ون،يپاو بصورت دوريکر حضور صورت در -1 تبصره

 .رديپذیم صورت هاشرکت یتوانمند

نسبت به تزئین و آراستن غرفه/ بخش خود به نحو شايسته اقدام نموده و در اين راستا  است موظف شرکت -2 تبصره

 از حداکثر امکانات خود استفاده نمايد.

 

 تیحما مبلغ -2 ماده

برای  اليرمیلیون  200تا سقف  ساالنه یشگاهينما یساخت غرفه و حمل و نقل کاال ،اجاره نهيدرصد هز 70 -2-1

های میلیون ريال برای شرکت 500میلیارد ريال و تا سقف  20بنیان دارای صادرات کمتر از های دانششرکت

  .شودیپرداخت مبصورت بالعوض میلیارد ريال  20بنیان دارای صادرات باالتر از دانش

ها بر مبنای نتايج ارزيابی آمادگی صادرات ها در نمايشگاه و يا حضور در پاويونحضور به صورت مستقل شرکت -2-2

(ERA) .خواهد بود 
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که  هايیحمايت از شرکت ،داشته باشدحضور  ايران ونيپاو در نمايشگاهی به عنوان دوريکر که یدر صورت -3 تبصره

 باشد.پذير نمیايران هستند، امکان خواهان حضور در نمايشگاه خارج از پاويون

 یزيربرنامه دوريمشخص )که توسط کر یخارج شگاهينما کيبار قصد حضور در  دواز  شیکه ب یشرکت -4 تبصره

 100تا سقف  هانهياز هز %20 زانیبه م یدفعات بعد یو برا %30به  مدوبار  یبرا هاتيحما زانی( را دارد، مشودیم

 .شد خواهد محاسبهمیلیون ريال 

 یبرگزار از شیپ تا یخارج یهاشگاهينما در شده منعقد یهاقرارداد و هانامهتفاهم به که يیهاشرکت -5 تبصره

 لمشمو ،یبعد یخارج شگاهينما در حضور یبرا شود،/خدمات کاال صادرات به منجر که نموده عمل بعد سال شگاهينما

 .بود خواهند دستورالعمل سقف نسبت به شتر،یب تيحما 20%

 

 کار گردش -3 ماده

 بر یمبن را خود مکتوبدرخواست  یخارج شگاهينما یبرگزار از شیپ ماه 4 حداقل ستيبایم یمتقاض شرکت. 3-1

 .دينما ارسال دوريکر به شگاهيو سوابق نما تیاز اهم یاخالصه همراهبه شگاهيحضور در نما

 ازگشتب شگاه،يدر نما یمتقاض حضورپس از  هاتيحما زانیماز شرکت،  تيبر حما یمبن دوريکر دیصورت تائ در -3-2

 پرداخت خواهد شد. دور،يکر توسط یبررس و ريزمستندات و مدارک  هيارا و

 ؛پرواز کارت اي مایهواپ طیبل -

 ؛شگاهينما در حضور یگواه -

مالی مبنی بر پرداخت وجوه )در صورت پرداخت اينترنتی وجوه، ارائه رسید معتبر از مرجع  مثبتهاسناد  -

  ؛(یکیدريافت کننده وجه به صورت تفک

 ر؛دويکر رد شده نییتع قالب اسام بر شگاهينما اتمام از پس ماه کي حداکثر شگاهينما یلیگزارش تفص ارائه -

 .دوريشده توسط کر نییها بر اسام قالب تعشرکت یاطالعات و آمار صادرات فرم لیتکم -

-  

الملل و معاون امور بینبه تايید  01/05/95در تاريخ تبصره،  5ماده و  4 در يک مقدمه، دستورالعملاين  -4 ماده

 باشد.رسید و از همان تاريخ قابل اجرا می رياست جمهوری معاونت علمی و فناوری تبادل فناوری
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 4 وستیپ

 انیبندانش یهاشرکت ازیمورد ن یالمللنیب یها و مجوزهانامهیاز اخذ گواه تیحما دستورالعمل

 (صادرات حوزه در انیبندانش یهااز شرکت تیحما نامهنییآ 3ماده  4)موضوع بند 
 

 :مقدمه

 یاز ابزارها یکي نیو همچن یجهان یورود به بازارها یازهاینشیپ نياز مهمتر یالمللنیب یهاهيديیو تا هانامهیگواه

 یازسبا هدف توانمند وراستا  نیدر هممحصوالت است.  تیفیکو  یمنيا ،يیکارا شيافزابه  انيمشتر بیمهم در ترغ

 هاهيديیتا افتيدرهای بخشی از هزينه د،يجد یصادرات یبازارها به انیبندانش یهاشرکت محصوالت ورود وها شرکت

از  تيدر قالب حما معاونت. گرددیمرداخت پ معاونتصادرات توسط  نديفرآ لیتسه یبرا یالمللنیب یو مجوزها

 ،یسازادهیخدمات مشاوره، پ نهيشامل هز هانامهیاخذ مجوزها و گواه یهانهياز هز یبخش ان،یبندانش یهاشرکت

 . دهدیقرار م تيرا مورد حما صالحياز مراجع ذ نامهیصدور گواه نیخارج از شرکت و همچن یهاانجام آزمون

 صیتخص یچگونگ نیهمچن و یالمللنیب یهاهيديیتا و هانامهیگواه اخذ خدمات هيارا نحوه ،دستورالعمل نيا

 .دينمایم مشخص را انیبندانش هيديیتا یدارا یهاشرکت به معاونت یهاتيحما

 

 تیمشمول حما یهانامهیمجوزها و گواه -1 ماده

 :است ريز موارد شامل تيحما مورد یهانامهیگواه و مجوزها فهرست

 ؛...( و ISO(s), GMP ری)نظ یتيريمد یهاستمیس یهانامهیگواه انواع -1

 ايو  (Certificate of Compliance)انطباق محصول  یهانامهیگواه انواع -2

 یهاو نشان هانامهیگواه ريسا ايو  GOST هیمحصول روس استاندارد  ؛(CE Mark)محصول اروپا  یگواه

 .و تايید کريدور هدف یصادرات یبازارها ازیمحصول بنابر ن

 

 تیحما زانیم -2 ماده

 با مرتبط یهانامهیگواه صدور و شرکت از خارج یهاآزمون انجام ،یسازادهیپ مشاوره، یهانهيهزدرصد  50 -2-1

 ک؛يماده  1 بند

 .کي ماده 2 بند با مرتبط یهانامهیگواه نهيدرصد هز 70 -2-2

 باشد.میلیون ريال می 1000المللی ها و مجوزهای بینحمايت برای هر شرکت در زمینه گواهینامهسقف  -2-3

 

 تیحما یاعطا طیشرا -3 ماده

 مشاوران نیهمچن و دوريکر ديیتا به یستيبا صادرات برنامه و شرکت یازهاین با یدرخواست یهانامهیگواه تناسب -3-1

 کتشر محصول یصادرات برنامه یراستا در که يیهاهيديیتا و مجوزها از صرفا راستا نيا در. برسد دوريکر وثوق مورد

 .شد خواهد تيحما باشد
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 خدمات از استفاده ضمن توانندیم ندارند خود محصول صادرات یبرا یمشخص یصادرات برنامه که يیهاشرکت -3-2

 .نديمان اقدام خود یمجوز یازهاینشیپ نییتع و یصادرات برنامه نيتدو به نسبت دوريکر یهمکار با صادرات، مشاوره

مرجع  تیکه صالح ردیگیقرار م معاونت تيمشمول حما یتنها زمان 2ماده  یهانامهیاز گواه کيهر افتيدر -3-3

 قرار گرفته باشد. ديیمورد تا دوريو اعتبار آن قبال توسط کر نامهیصدور آن گواه

 ار خود همکار و ديیتا مورد کارگزارن قيطر از مذکور یهانامهیگواه افتيدر خدمات یتمام هيارا تیقابل دوريکر -3-4

 یخدمات شرکت آن از خدمات افتيدر ،یرونیب کارگزاران از استفاده به هاشرکت ليتما صورت در و وجود نيا با. دارد

 :است ريپذامکان ريز طيشرا شدن محقق صورت در

 ؛محصول مورد نظر در حوزه کارگزار یتناسب تجربه تخصص -

 ؛معتبر یهاNB قيشده و از طر یزیمجوز مورد نظر بصورت مم کي حداقلصدور  تجربه -

 ؛خاص مرجع صدور کيبا  یمعتبر و عدم انحصار همکار یهاCBها و NBو تعامل با  یهمکار تجربه -

 تیفیک یابيبا نظارت و ارز ،اخذ شده باشد ديیاز کارگزاران مورد تا ریغ یریکه قبال از مس يیهانامهیگواه -1 تبصره

خدمات اخذ  تیفیک که یدر صورت معاونت یهاتي. سقف حماشدخواهد  تيحما دور،يکر توسط مربوطه نامهیگواه

 ها پرداخت خواهد شد.به شرکت ،ردیقرار گ دوريکر ديیمورد تا ،اعتبار آن زانیشده اعم از مرجع صادرکننده و م

در صورت انعقاد قرارداد مستقیم با مراجع صدور گواهینامه و يا در صورت انعقاد قرارداد دوجانبه با کارگزاران  -2 تبصره

خذ مابین، با اای طبق توافق طرفین و براسام قرارداد فیمورد تايید کريدور، پرداخت مبلغ حمايت به صورت مرحله

 پذير خواهد بود.مستندات الزم امکان

 

 کار گردش -4 ماده

 به مکتوب درخواست هيضمن ارا توانندیم ازیدر صورت ن نامهنيیآ نيخدمات مرتبط با ا افتيدر یمتقاض یهاشرکت

)در صورت وجود( را به  امهنیگواه افتيدر جهت یخدمات یهاشرکت پروپوزال رینظ مرتبط مدارک ريسا دور،يکر

 قرارداد یط را معاونت یتيقرارداد، سهم حما یاجرا نیضمن نظارت در ح دورياست کر یهي. بدنديارسال نما دوريکر

 .دينمایم پرداخت جانبه سه

الملل و معاون امور بینبه تايید  01/01/95در تاريخ تبصره،  2ماده و  5در يک مقدمه و  دستورالعملاين  -5 ماده

 باشد.رسید و از همان تاريخ قابل اجرا می رياست جمهوری معاونت علمی و فناوری تبادل فناوری
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 5 وستیپ

 المللی و یا طرح کسب و کار صادراتیبین بازار قاتیتحق گزارش هیاز ته تیدستورالعمل حما

 (صادرات حوزه در انیبندانش یهاشرکت از تیحما نامهنییآ 3 ماده 5 بند)موضوع 
 

 :مقدمه

هدف  یاطالعات بروز و مدون از بازارها لیو تحل یدسترس ازمندین یالمللنیو ب یصادرات یاز بازارها کيورود به هر

کنندگان فصرم یالگو یابيرقبا، ارز یبندرقبا، بخش لیمحصول، تحل یگذارمتیورود به بازار، ق یاستراتژ نياست. تدو

 هیجهت صادرات موفق است. ته انیبناز محصوالت دانش کيهر یفروش در بازار هدف برا یهاستمیس نیو همچن

 یرنامه صادراتب نيتدو نیاطالعات و همچن نيبه ا یابیدست یابزارها نياز بهتر یکي یالمللنیبازار ب قاتیگزارشات تحق

از  یبخش د،يجد یصادرات یبه بازارها انیبندانش یهاتشرک ورود محصوالت هدف بامنظور و  نیکارا است. به هم

 . شودیم پرداخت انیبندانش یهاشرکت بهحوزه،  نيکارگزاران خبره ا قيگزاراشات از طر نيا هیته یهانهيهز

 

 المللنیبازار ب قاتیدر حوزه تحق تیخدمات مشمول حما -1 ماده

امل ش تواندیگزاراش م نيو هدف از تدو انیبندانش یهااز شرکت کيهر  ازیبازار بسته به ن قاتیگزارش تحق هیته

 باشد: یبرنامه صادات لیمنظور تکم به رياز موارد ز یبخش

 نفوذ به بازار یهاهدف و روش یبازارها شنهادیبازار، پ يیو شناسا یبررس -1-1

 محصول جهت ورود به بازار یو استاندادرها یمجوز یازهاینشیپ یو معرف نییتع -1-2

 بازار یبخش بند -1-3

 سهم هر يک از آن ها در بازار هدفشناسايی محصوالت مشابه، رقبا و  -1-4

 کنندگان در بازار هدفمصرف ديخر یالگو لیو تحل یابيارز -1-5

 یابيبازار یاستراتژ نيتدو -1-6

 محصوالت یگذارمتیق یاستراتژ نيتدو -1-7

 در بازار محصول موردنظر یو جهان یاتحوالت منطقه ریتاث ینیبشیو پ عيصنا لیتحل -1-8

 توسعه برند یاستراتژ نيتدو نیکارکرد برند و همچن یابيارز -1-9

 های توزيعهای واسط و کانالبررسی حلقه -1-10

 شناسايی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر فضای رقابت -1-11

 

 تیحما زانیم -2 ماده

گزارش  نيا هیشرکت در ته تيو اولو ازی، براسام نکيماده  موضوعاخذ خدمات  یهانهياز هز دوريکر تيدرصد حما

پرداخت  معاونتتوسط  ،جدولهای ذکر شده در يکی از روشصورت به  دور،يکر ديیمتفاوت بوده و در صورت تا

 .گرددیم
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 سقف حمایت میزان حمایت )درصد( خدمات مشمول حمایت

 میلیون ريال 300 درصد بالعوض 70 المللی تحقیقات بازار بینخريد گزارش 

 توسط يک شرکت خارجی المللیتحقیقات بازار بین

ها به صورت درصد هزينه 100

 درصد 10تسهیالت با نرخ بهره 
 میلیون ريال 1000

 میلیون ريال 300 ها به صورت بالعوضهزينه 30%

 

 ،یدفعات بعد یمتفاوت برا يیایدر حوزه جغراف ايو  ديگزارش جد نيشرکت به تدو کي ازیدر صورت ن -1 تبصره

 گزارش يیو در صورت عدم کارا زانیبه همان م یگزارش قبل نياز تدو یدر صورت صادرات موفق ناش تيحما زانیم

تا سقف  تيحمادرصد  50 زانیبه م ،یبازار در دفعات بعد قاتیقگزارش تح هیصادرات آن شرکت، ته یدر راستا یقبل

 .گرددیم نییتع اليرمیلیون  200

های تهیه شده داخلی جهت انجام تحقیقات بازار وجود ندارد و مالکیت گزارشامکان عقد قرارداد با شرکت  -2 تبصره

 باشد.با کريدور می

توانند از خدمات تحقیقات بازار مورد تايید کريدور می های مديريت صادراترکتشو  های صادراتیپايگاه -3تبصره 

 بنیان استفاده نمايند.های دانشبا شرايط ذکر شده برای شرکت

 

 تیحما افتینحوه در -3 ماده

 یهامحصول خود، شرکت یبرا يیایحوزه جغراف کيبازار در  قاتیگزارش تحق هیخدمات ته افتيمنظور در به

 افتيخود را جهت در یرسم یخدمت، تقاضا افتيبه در ازیضمن اعالم ن توانندیم / مديريت صادرات انیبندانش

 . نديارسال نما دوريگزارش به کر نيا هیاز ته تيحما

 

الملل و معاون امور بینبه تايید  01/01/95در تاريخ تبصره،  3ماده و  4 در يک مقدمه، دستورالعملاين  -4 ماده

 باشد.رسید و از همان تاريخ قابل اجرا می رياست جمهوری معاونت علمی و فناوری تبادل فناوری
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 6 وستیپ

 هاو صادرات شرکت یبازرگان یهااز آموزش تیحما دستورالعمل

 (صادرات حوزه در انیبندانش یهااز شرکت تیحما نامهنییآ 3ماده  6)موضوع بند  

 :مقدمه

 یبازرگان یهاحوزه در. است مختلف یهاحوزه در یاقتصاد فعال کي اي و سازمان کي ازین نيتریاهيبه عنوان پا آموزش

 یصادرات جهت در شرکت کي یتوانمند توسعه در مهم یازهاینشیپ از یکي و یاصل مباحث از آموزش زین صادرات و

 قلن و حمل با مرتبط مباحث ،یصادرات یبازارها به ورود یرهایمس از یآگاه. است المللنیب یاقتصاد تیفعال و شدن

 تجار ريسا اب ارتباط در یاساس ازین المللنیب تجارت ینولوژیترم و اتیادب با يیآشنا و یمال انتقاالت و نقل الملل،نیب

 ازین نیتام جهت در را یاژهيو یهاتيحما و ژهيو تالش ازین نيا درک با دوريکر. است المللنیب یاقتصاد نیفعال و

 استا،ر نیهم در. است گرفته درنظر هاشرکت نيا یبازرگان رانيمد و رانيمد باالخص و انیبندانش یهاشرکت یآموزش

 تيحما مورد بالعوض بصورت معتبر یآموزش یهاسازمان و موسسات قيطر از هيارا حال در و یعموم یهادوره از یبرخ

. است هيارا قابل تيحما تحت یهاشرکت ازین اعالم اي و دوريکر صیتشخ به بنا یتخصص یهادوره ريسا و گرفته قرار

 یگانبازر آموزش یهابسته به افتهي صیتخص یهاتيحما زانیم نیهمچن و هاتيحما نيا هيارا نديفرآ نامهنيیآ نيا در

 .است شده انیب لیتفص به انیبندانش هيديیتا یدارا یهاشرکت به

  تیحما مشمول خدمات -1 ماده

های زير که در موسسات و مراکز آموزشی مورد تايید کريدور برگزار های آموزشی مرتبط با سرفصلدوره -1-1

 گردند، مشمول حمايت خواهد بود:می

 ؛واردات و صادرات و یبازرگان آموزش یهادوره .1-1-1

 ؛المللنیب یابيبازار آموزش یهادوره .1-1-2

 ؛المللنیب یمال انتقاالت و نقل آموزش یهادوره .1-1-3

 ؛المللنیب یقراردادها آموزش یهادوره .1-1-4

 های آموزش استانداردها و مجوزها؛دوره .1-1-5

 های آموزش طراحی صنعتی؛دوره .1-1-6

 المللی؛ های بینهای آموزش حضور موثر در نمايشگاهدوره .1-1-7

 های آموزش مالکیت فکری؛دوره .1-1-8

 مورد تايید کريدور. یهای آموزشدورهساير  .1-1-9

 تیحما زانیم -2 ماده

 است: ريبه شرح ز 1ذکر شده در ماده  یهاها در دورهجهت حضور شرکت معاونت تيحما درصد .2-1

 ساالنه تیحما سقف تیحما درصد تیحما مورد موضوع

 اليرمیلیون  20 درصد 70 )داخلی( های مورد تایید کریدوردوره

 اليرمیلیون  50 درصد 70 کریدور دییتا مورد رانیا از خارج یحضور یهادوره
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 زانیشرکت باشد، م یبازرگان رانياز مد ايو  رهيمد اتیه یفرد شرکت کننده در دوره از اعضا که یصورت در -1 تبصره

 اضافه خواهد شد.   %10 دور،يتوسط کر ديیدر صورت تا تيحما

 ازین با دوره تناسب که ردیگیم قرار ديیتا مورد یصورت در کشور از خارج یآموزش یهادوره از تيحما -2 تبصره

 از خارج در دوره نيا گذراندن به شرکت بودن ملزم نیهمچن و صادرات حوزه در یتوانمندساز خصوص در شرکت

 و ورهد مستندات ارسال به نسبت دوره در حضور از قبل یستيبا شرکت است یهيبد. گردد محرز دوريکر یبرا ران،يا

 .دينما اقدام دوريکر از دوره ديیتا استعالم

 تیحما یاعطا طیشرا -3 ماده

 مستندات و مدارک همراه به موردنظر دوره در تیموفق نامهیگواه افتيدر و دوره گذراندن از پس یتيحما مبلغ -3-1

 . گرددیم پرداخت شرکت به مربوطه یمال

توانند جهت برگزاری دوره آموزشی مورد تايید کريدور، مبلغ ها، موسسات و مراکز آموزشی میشرکت -3 تبصره

ها رکتنام شبنیان را با ارايه مدارک و مستندات مالی مربوط به پیش پرداخت ثبتهای دانشحمايتی مربوط به شرکت

 .، دريافت نمايندرا بصورت تجمعی در دوره آموزشی

 نظر، مورد یآموزش دوره در شرکت نامهیگواه افتيدر عدم و دوره گذراندن در تیموفق عدم صورت در -4 تبصره

  .رفتيپذ نخواهد صورت شرکت از یتيحما چگونهیه

 است. یدوره الزام ازیامت %70کسب حداقل  ،یکم ازیامت یدارا یهادوره در -5 تبصره

 کند.های برند افزايش پیدا میهای برندسازی سقف حمايت به تعداد شرکتبرای شرکت -6تبصره 

 گردش کار -4 ماده

جهت شرکت در دوره  یرسم اینامه تواندیباشد، م یاز دوره آموزش یکيحضور در  یشرکت متقاض کهیصورت در -4-1

 دوريه قصد حضور در آن دوره را دارند، به کرک یافراد ايمورد نظر و اعالم مشخصات کامل دوره مذکور و درج نام فرد و 

 . ديارسال نما

 اعالم شرکت به را تيحما افتيدر جهت الزم یهايیراهنما شرکت، از تيحما زانیم و دوره ديیتا از پس دوريکر -4-2

 :است ريز شرح به دوريکر از تيحما افتيدر یبرا الزم مستندات و مدارک. دينمایم

 ؛دوره زمان و مشخصات و دوره در کننده شرکت افراد اي فرد یمعرف نامه 

 ؛گرددیم صادر کننده شرکت بنام برگزارکننده موسسه توسط که شده پرداخت نهيهز فاکتور 

 ؛پرداخت مبلغ یزيوار یبانک شیف یکپ 

 ؛دوره در تیموفق نامهیگواه یکپ 

 دافرا جزء نامهنيیآ نيا یآموزش یهاتيحما از استفاده یبرا شرکت طرف از شده یمعرف فرد که کهیصورت در -4-3

 ستیل یکپ شرکت، طرف از نامه یمعرف هيارا ضمن است، الزم نباشد،( رعامليمد اي و رهيمد اتیه ری)نظ شرکت یاصل

 .شود ارسال دوريکر به ديیتا جهت شرکت آن مهیب

 و المللنیب امور معاون ديیبه تا 01/01/95 خيدر تار ،تبصره 6ماده و  5مقدمه و  کيدستورالعمل در  نيا -5 ماده

 .باشدیقابل اجرا م خيو از همان تار دیرس رياست جمهوری یو فناور یمعاونت علم یفناور تبادل

  



 33 از 18

7 وستیپ  

 انیبنمحصوالت دانش یصنعت یطراحساخت قالب و از  تیحما دستورالعمل

 (صادرات حوزه در انیبندانش یهااز شرکت تیحما نامهنییآ 3ماده  7)موضوع بند  

 

 :مقدمه

 تواندیم محصوالتبندی و بسته کیگراف ،یشکل ظاهر ،یعملکرد، ارگونوم ت،یفیدر ک ریبا تاث یصنعت یمقوله طراح

 بندیو بسته یصنعت یرو، طراح نیهمو از  دينما فايمحصول ا یابيبازار وکنندگان مصرف تيدر جلب رضا ینقش مهم

 زاتیتجه و محصوالتاست.  یالمللنیب یدر بازارها خصوصاًو توسعه بازار محصوالت  یابيدر بازار یمهم گاهيجا یدارا

 و انيترمش بیترغ در ،یمتیق و یفن یهاتيمز وجود با فیضع بندیو بسته یصنعت یطراح لیبدل عموماً داخل دیتول

 جهت انیبندانش یهاشرکت از معاونت تيحما به توجه لذا. ندارند یمناسب عملکرد مشابه یخارج محصوالت با رقابت

. است گرفته قرار کار دستور در دوريکر خدمات سبد در خدمات نيا هيارا خود، محصوالت یصادرات یبازارها توسعه

ذکر  روند یبر مبنا بندی صادراتیو بسته یصنعت یاز خدمات طراح توانندیم انیبندانش هيديیتا یدارا یهاشرکت

 . ندياستفاده نما نامهنيیآ نيشده در ا

 

 تیحما موردخدمات  -1 ماده

 باشد:شامل موارد زير می بندی صادراتیو بسته خدمات طراحی صنعتی -1-1

 ؛بندیو بسته مشاوره طراحی و ساخت قالب و محصول -1-1-1

 ؛بندیو بسته طراحی محصول -1-1-2

 ؛قالب سازی -1-1-3

 .بندیو بسته ساخت محصول -1-1-4

 

 تیحما زانیم -2 ماده

با  التیتسه صورت به 1 ماده با مطابق بندی صادراتیو بسته یصنعت یخدمات طراح یهانهيهز درصد 100 -2-1

 .ردیگیم قرار طيشرا واجد یهاشرکت اریاخت در درصد 10نرخ بهره 

صول، مح متیشامل دوره تنفس، تعداد اقساط و مبلغ هر قسط بر اسام ق يیاعطا التینحوه بازپرداخت تسه -1 تبصره

 .شودیم نییتع دوريکرصادرات موفق آن محصول توسط  زانیشرکت و م یدیتول راژیت

 تمعاون التیبوده و حداکثر تسه یصنعت یطراح یداور تهیبه طرح منوط به نظر کم التیپرداخت تسه -2 تبصره

 است. اليرمیلیون  1000 معادل هيديیتا یهر شرکت دارا یبرا

 ای بودن طراحی انجام شده،و حرفه يینها یطراح تیفیطرح و ک یعملکرد شرکت در اجرا ديیدر صورت تا -3 تبصره

 يابد.درصد کاهش می صفرنرخ بهره تسهیالت تا  دور،يکر توسط گرفته صورت یابيارز یمبنا بر
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 تیحما یاعطا طیشرا -3 ماده

 دوريرک ديیتا به یستيبا محصول و شرکت یازهاین با بندیو بسته یصنعت یطراح خدمات تياولو و تناسب -3-1

 .برسد
 

 گردش کار -4 ماده

 و یمتقاض نیب قرارداد عقد نیح در، 2 ماده موضوع یهاتيحما و التیتسه نامه،نيیآ نيا با مرتبطخدمات  مورددر 

پرداخت خواهد شد. لذا  کارگزار به شرکت ديیتا از پس مرحله هر در و قرارداد در مندرج یزمانبند اسام برکارگزار و 

نمودن مستندات الزم )شامل اسناد  مهیپس از ارسال درخواست و ضم توانندیم ط،يواجد شرا یمتقاض یهاشرکت

وع موض یهاتيو حما التیخدمات و ...( از تسه فاکتورشیپروپوزال کارگزار، پ ايو رزومه کارگزار، نمونه قرارداد  یتيهو

 .ندياستفاده نما نامهنيیآ نيا

 

الملل و معاون امور بینبه تايید  01/01/95در تاريخ تبصره،  3ماده و  5در يک مقدمه و  دستورالعملاين  -5 ماده

 باشد.رسید و از همان تاريخ قابل اجرا می رياست جمهوری معاونت علمی و فناوری تبادل فناوری
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 8 وستیپ

 یتجار یهااتیه رشیپذ و اعزام از تیحما دستورالعمل

 (صادرات حوزه در انیبندانش یهااز شرکت تیحما نامهنییآ 3ماده  8)موضوع بند  

 

 :مقدمه

. باشدیم خدمات و محصوالت صادرات و هاشرکت شدن یالمللنیب نديفرآ در هیاول الزمات از یکي یالمللنیب ارتباطات

 زین دوريکر مبنا نیهم بر و گرفته قرار تيحما مورد هادولت طرف از همواره یالمللنیب یتجار یهااتیه در حضور

 یراستا در یتجار یهااتیه رشيپذ و اعزام از ان،یبندانش محصوالت صادرات توسعه در معاونت يیاجرا یبازو بعنوان

 یهاهدف با تواندیم افراد اي و هااتیه نيا اعزام و رشيپذ. کندیم تيحما انیبندانش محصوالت صادرات توسعه

 یهامشترک؛ آموزش و کسب تجربه در حوزه یگذارهيمشابه، سرما یهایتوسعه بازار، رصد رقبا و فناور رینظ یمختلف

 و نفوذ ان،یبندانش خدمات و کاالها صادرات از تيحما یراستا در ومعاونت  اراتیلذا و بر اسام اخت مختلف باشد.

 یابيبازار ،یصادرات یهاأتیه" اعزام یهانهيازهز یبخش پرداخت موجود، بازار سهم شيافزا بازارها، در یصادرات حضور

 .باشدیم اقدام قابل نامهنيیآ نيا چارچوب در "انیبندانش محصوالت یگذارهيسرما و

 تیحما مورد خدمات -1 ماده

 از شکلت)م یتجار یهااتیه رشيپذ و مااعز یهانهيهز از یبخش ان،یبندانش یهاشرکت از تيحما قالب در دوريکر

 تيماح مورد باشد، انیبندانش محصوالت صادرات توسعه یراستا در که یصورت در را( دوريکر ديیتا مورد افراد اي فرد

 :باشند ريز لااشک از یکي به تواندیم دوريکر تيحما مورد یهااتیه. دهدیم قرار

 :یاعزام یهااتیه -الف

 یهاپارک از ديبازد اي و شگاهينما در مشابه یهایفناور رصد منظور به که انیبندانش شرکت از یاعزام یهااتیه -1

 .شوندیم اعزام یفناور

 :یتجار یهااتیه رشیپذ -ب

 راتمذاک اي و انیبندانش محصوالت یهاشگاهينما یسازیالمللنیب منظور به دوريکر که یالمللنیب یهااتیه -1

 .دينمایم دعوت کشور به یتجار

 تیحما زانیم -2 ماده

 تيحما صورت زير به 1 ماده در شده یمعرف یهااتیه از انیبندانش یهاشرکت ارتباط توسعه منظور به دوريکر -2-1

 :دينمایم

 

 اتیه نوع فیرد
 رفت طیبل نهیهز

 برگشت و
 هتل نهیهز ترنسفر نهیهز

 نفر هر یازاه ب نهیهز سقف

 (الی)ر

 40.000.000 %50 - %80  یاعزام یهااتیه 1

 40.000.000 %100 %100 - پذيرشی یهااتیه 2
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 ايو  انیبندانش یهاشرکت صیباشد که به تشخ یافراد ايشامل فرد  تواندیم یرشيو پذ یاعزام یهااتیه -1 تبصره

 نفر می باشد. 20سقف تعداد کل افراد اعزامی در هر هیات  اند.انتخاب شده دوريکر

 2 رشيپذ و نفر در هر هیات( 2)حداکثر  اتیه 2 اعزام به مجاز حداکثر انیبندانش یهااز شرکت کيهر  -2 تبصره

 یموفق، سقف تعداد یتجار تعامالت ايمستندات مرتبط با صادرات محصول  هيسال بوده و در صورت ارا در اتیه

 .ابديیم شيافزا دوريکر دیاسام تائ بر هااتیه

های مجری تورهای نمايشگاهی و تشريفات نیازی به رعايت های مديريت صادرات، بازرگانی و شرکتشرکت -3تبصره 

 گردد. سقف ذکر شده برای حداکثر تعداد افراد را نداشته و سقف افراد بر مبنای توافق قبلی با کريدور تعیین می

الزحمه به کارگزار ها به عنوان حقسقف حمايتهزينه  %20در هر دو خدمت اعزام و پذيرش هیات تجاری،  -4تبصره 

 گردد.مجری اعزام و پذيرش هیات تجاری پرداخت می

 

 تیحما یاعطا طیشرا -3 ماده

 هب یستيبا یفناور -یتجار داديرو اي شگاهينما در حضور جهت افراد گاهيجا نیهمچن و سمت ،اتیه تناسب -3-1

 هيراا به نسبت موردنظر، اتیه مشخصات یرسم اعالم ضمن یمتقاض شرکت است الزم لذا برسد، دوريکر ديیتا

 .دينما اقدام زین دوريکر به مربوطه یهایزمانبند و ديبازد برنامه

 دوريبوده و کر دوريکر ديیمورد تا گردد،یکه از طرف سازمان توسعه تجارت برگزار م یالمللنیب یهاشگاهينما -3-2

 نظر اعالم و یبررس کننده درخواست شرکت یصادرات برنامه با داديرو آن تناسب منظر از را شرکت درخواست تنها

 .دينمایم

 و هاشگاهينما شامل یتجار یهااتیه رشيپذ یبرا ديیمورد تا یفناور -یتجار یدادهايرو و هاشگاهينما -3-3

 زاتیتجه ؛یفناورستيز: ری)نظ انیبندانش محصوالت با مرتبط یهاحوزه در معاونت تيحما با که است يیدادهايرو

 وتر؛یکامپ و اطالعات یفناور ؛یشناخت علوم ؛يیدارو اهانیگ ؛ینانوفناور هوافضا؛ ؛یپزشک زاتیتجه ؛یشگاهيآزما

 .گرددیم برگزار کشور در( يیايدر علوم

 دوريکر کارگزاران از کيهر اي و دوريکر ان،یبندانش شرکت تواندیم یتجار یهااتیه تيريمد و یبرگزار یمجر -3-4

 .باشد یشگاهينما یتورها و شگاهينما برگزارکننده و یبازرگان یهاشرکت صادرات، تيريمد یهاشرکت از اعم

 

 گردش کار -4 ماده

 دمتخ درخواست نامه هيارا ضمن توانندیم ازین صورت در نامهنيیآ نيا با مرتبط خدمات افتيدر یمتقاض یهاشرکت

 به بتنس یزمانبند برنامه و یرشيپذ اي یاعزام اتیه مشخصات رینظ مرتبط مدارک ريسا دور،يکر به یرسم بصورت

 فتايدر و اتیه بازگشت از پس هانهيهز دور،يکر ديیتا صورت در است یهيبد. ندينما اقدام اتیه بودن ديیتا مورد

 .گرددیم پرداخت انیبندانش شرکت وجه در اتیه حضور جينتا از یگزارش و مربوطه یمال مستندات

 تيريمد یهاشرکت از اعم دورياز کارگزاران کر یکي یرشيپذ اي یتور اعزام یبرگزار یمجر کهیدر صورت :4 تبصره

 قرارداد کي بصورت تيحما پرداخت ،باشد یشگاهينما یتورها و شگاهينما برگزارکننده و یبازرگان یهاشرکت صادرات،

 .گرددیم پرداخت الزحمه مجریبا در نظر گرفتن حق 1-2 بند در شده ذکر یهاتيحما زانیم تيرعا با و یعیتجم

الملل و معاون امور بینبه تايید  01/01/95در تاريخ تبصره،  4ماده و  4در يک مقدمه و  دستورالعملاين  -4 ماده

 باشد.رسید و از همان تاريخ قابل اجرا می رياست جمهوری معاونت علمی و فناوری تبادل فناوری
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 9 وستیپ

 یخارج یهاشگاهینما در رانیا انیبندانش محصوالت ونیپاو در هاشرکت حضور از تیحما دستورالعمل

 (صادرات حوزه در انیبندانش یهااز شرکت تیحما نامهنییآ 3ماده  9)موضوع بند  

 

 :مقدمه

های بخشی از هزينه د،يجد یصادرات یبازارها به انیبندانش یهاشرکت محصوالت ورود از معاونت تيحما یدر راستا

 یمعرف یدر راستا تيحما ني. اگرددیمرداخت پ دوريکر توسطخارج از کشور  یهاشگاهيدر نما هاشرکت نياحضور 

ده ش نيتدو انیبندانش هيديیتا یدارا یهاشرکتتوسعه بازار صادرات محصوالت  بمنظورها و شرکت یهایتوانمند

 نيا مشمول دستورالعمل، نيشده در ا فيتعر طيشرا زياز معاونت و حا انیبندانش هيدیتائ یدارا یهااست. شرکت

 اشاره نمود: ليبه موارد ذ توانیدستورالعمل م نياهداف ا گري. از دباشندیم هاتيحما

 ؛باال یفناور با محصوالت دیتول حوزه در یمل برند یتوانمند و تيتقو -

 ؛انیبندانش یهاشرکت توسط معکوم یمهندس و مشابه یهایفناور رصد -

 ؛باال یفناور با یدیتول محصوالت تیفیک بهبود -

 ؛باال یفناور با یهاحوزه در کشور یصادراتو خدمات  کاالهاگسترش سهم بازار  -

 .المللی و صادراتبین یبازارهادر  انیبنهای دانششرکت مناسب ورود یبراسازی زمینه -

 

 هاتیاستفاده از حما طیشرا -1 ماده

 :که ردیگیم تعلق یانیمتقاض به دستورالعمل نيا موضوع یهاتيحما

 مانند  یستمیس یالمللنیب یمجوزها(ISO, GMP و مجوزها و تائ ).. محصول )مانند  یالمللنیب یهاهيدیو

CE  وCoC باشند؛ افتيدر حال در اينموده باشند و  افتيو ... ( را در 

 (؛ و یپزشک لوازم دارو، حوزه در بهداشت وزارت مجوز)مثل  باشند نموده اخذ را الزم مجوزات... 

 باشد؛ شده عرضه داخل بازار در محصول 

 باشد؛ شرکت یصادرات برنامه چهارچوب در شگاهينما در حضور 

 هدف، بازار زبان به کاتالوگ و بروشور ت،يساوب مانند یالمللنیب بازار به ورود جهت هیاول یهارساختيز 

 و ... را دارا باشد. یسیانگل زبان به مسلط ندهينما نفر کي حداقل داشتن

 شگاهينما طيشرا و تياولو به توجه با هاشرکت انتخاب لذا و بوده یمل یهاونيپاو بصورت دوريکر حضور نحوه -1 تبصره

 .رديپذیم صورت توسط کريدور هاشرکت یتوانمند براسام

 

 یپرداخت التیتسه زانیم -2 ماده

ساخت غرفه  یهانهيهز از %70 شامل معاونت طرف از شده اعالم یهاونيپاو یبرگزار ازمعاونت  تيحما زانیم -2-1

 یلزاما یهانهيهز ريو سا اتیمال ،یاجبار غاتیتبل ،برق ،شگاهينما نیزم یهانهي)شامل هز یشگاهينما یفضا نهيو هز
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 یهانهيهز یمابق نیتام به موظف خبتمن یهاو شرکت باشدیم ونيهر پاو یبراو همچنین حمل و نقل ( ونينام پاوثبت

 .هستند مرتبط

میلیون ريال  100ها تا سقف  showroomهزينه ارسال تجهیزات و محصوالت جهت نمايش در  %50  -2 تبصره

 گیرد.نیز مورد حمايت قرار می

 ،شگاهينما انهرخیدب شامل شگاهينما يیاجرا یهاتیفعال از یبرخ یبرونسپار به نسبت خود ديصالحد به بنا دوريکر -2-2

 .نمود خواهد اقدام ونيپاو يیبرپا جهت الزم یهاتيفعا انجام و يیاجرا یهایریگیپ

 شگاهينما در حاضر یهاشرکت نیهمچن و شگاهينما یمجر عملکرد یاجرا حسن بر نظارت به موظف دوريکر -2-3

 .باشدیم دستورالعمل نيا در شده ذکر اهداف تحقق جهت

 زهحو هر توانمند انیبندانش یهاشرکت انیم از شگاه،ينما یمجر شنهادیپ به بنا حوزه هر یهاشرکت انتخاب -2-4

 .رديپذیم صورت دوريکر ديیتا با و

 ،یتوسعه فناور یستادها یاز نظرات و رهنمودها ونيحاضر در پاو یهادر انتخاب شرکت دوريکر -3 تبصره

 هر حوزه استفاده خواهد نمود. انیمتول ريمرتبط، اصناف و سا یهاهياتحاد

 

 ونیپاو ینحوه برگزار -3 ماده

 .سدریم معاونت ديیتأ به هاونيپاو دوريکر توسط شگاهينما یمعرف و هیاول گزارش کي ارسال با اول مرحله در -3-1

 .رندیگیقرار م یآنها با ارائه پروپوزال مورد بررس یدر هر حوزه با توجه به سابقه کار شگاهينما یاحتمال انيمجر -3-2

 .گرددیصادرات انتخاب م دوريتوسط کر یو پروپوزال ارسال هایبا توجه به توانمند یمجر نيبهتر -3-3

 اقدام خواهد نمود. نیو اجاره زم هینسبت به ثبت نام اول یمجر قياز طر اي میبه طور مستق دوريکر -3-4

 یمجر یو معرف ونيبرنامه پاو یرساننسبت به اعالم و اطالع ون،يپاو یشدن برنامه برگزار يیپس از نها دوريکر -3-5

ال با ارس یستيحضور با یمتقاض یهااز شرکت کيتوانمند هر حوزه اقدام خواهد نمود. لذا هر یهابه شرکت شگاهينما

 .ندياقدام نما ونيست حضور در پاوو درخوا یشده، نسبت به اعالم آمادگ یمعرف یبه مجر ینامه رسم

 را خود درخواست ،یخارج شگاهينما در ونيپاو یبرگزار از شیماه پ 4حداقل  توانندیم یشرکت متقاض  -4 تبصره

 .دينما ارسال دوريکر به شگاهينما در حضور اهداف و برنامه همراه به شگاهيحضور در نما بر یمبن

 کريدور "لیست اقدامات مورد انتظار از مجری"شرکت متقاضی ملزم به ارائه خدماتی است که مطابق با  -5تبصره 

 کند.دريافت می

 .شودیارائه م دوريبه کر یشنهادیپ ستیو ل رندیگیقرار م یابيمورد ارز یمنتخب توسط مجر یشرکت ها -3-6

 .دشویارسال م دوريکردن به کر يیو نها یجهت بررس یشده از طرف مجر شنهادیمنتخب پ یهاشرکت ستیل -3-7

 .شودیارائه م یدر پروپوزال به مجر یها طبق اعالم قبلاز شرکت شگاهينما یهانهيهز افتيمجوز الزم جهت در -3-8

بت به نس یستيبا یمتقاض یهاشرکت دور،يتوسط کر ونيجهت حضور در پاو یمتقاض یهاشرکت ديیپس از تا -3-9

 .نديپرداخت نما شگاهينما یسهم خود به حساب مجرپرداخت 

امور مربوط به حمل و نقل  نطوریو هتل و هم طیگرفتن بل زا،يموظف است اقدامات الزم جهت اخذ و یمجر -3-10

 و به انجام برساند. یریگیرا پ
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 یهاتشرک هیتوج به نسبت یاجلسه یبرگزار به نسبت شگاهينما یبرگزار از قبل ماه کي است موظف یمجر -3-11

 .دهد صورت را الزم اقدامات یعلم معاونت نظر مورد اهداف از یآگاه و منتخب

 .دينما هیته انيتا پا یاز زمان شروع برگزار یموظف است گزارش کامل یمجر -3-12

 ندهيآن در سال آ یو انعکام آن به معاونت نسبت به برگزار یبرگزار انيو مجر هاشگاهينما یابيبا ارز دوريکر -3-13

 بازخورد خواهد داشت. یبعد یهاشگاهيها در نماحضور شرکت نیو همچن یبرگزار یبا مجر یبعد یهایو همکار

 

الملل و معاون امور بینبه تايید  01/01/95در تاريخ تبصره،  5ماده و  4در يک مقدمه و  دستورالعملاين  -4 ماده

 باشد.رسید و از همان تاريخ قابل اجرا می رياست جمهوری معاونت علمی و فناوری تبادل فناوری
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10 وستیپ  

 تجاری ئمعالمحصوالت، داروها و ثبت  از تیحما دستورالعمل

 (صادرات حوزه در انیبندانش یهااز شرکت تیحما نامهنییآ 3ماده  10)موضوع بند  

 

 مقدمه:

ها در بازار است. عالمت تجاری عالمت تجاری، تصوير ذهنی مشتريان و بازار يک محصول يا شرکت يا گروهی از شرکت

هايی درباره کیفیت، قیمت، سطح فناوری، قابلیت اعتماد و هر آن چیزی است که در بازار مربوطه منبع حاوی پیام

ی و انتزاعی در اقالمی نظیر نام و نشان تجاری، شعارها، ارزش بوده و حامل ارزش برای مشتری است. اين تصوير ذهن

ن المللی داشتاز آنجا که الزمه حضور مداوم در بازارهای بین کند.خارجی پیدا میالگوهای تبلیغاتی و نظاير آن نمود 

لی هدف الملعالمت تجاری معتبر و حفظ آن در بازارهای هدف است، کريدور از ثبت عالمت تجاری در بازارهای بین

اين دستورالعمل نحوه دريافت خدمات کريدور صادرات از ثبت عالمت تجاری در خارج از ايران را و  نمايد.حمايت می

 نمايد.های اختصاص يافته از طريق معاونت علمی و فناوری را تشريح میهمچنین میزان حمايت

 

 خدمات مورد حمایت -1ماده 

مختلف  (Clasification)های بندیاری در کشورهای خارجی، در طبقهعالمت تجمحصوالت، داروها و  ثبت -1-1

 المللیبر اسام معاهدات بین

 

 میزان حمایت -2ماده 

عالمت تجاری محصوالت، داروها و های ثبت بنیان، بخشی از هزينههای دانشکريدور در قالب حمايت از شرکت -2-1

عالمت تجاری خارجی، هزينه کارگزار و ... را مورد حمايت وها و محصوالت، دارهای ثبت در خارج کشور، شامل هزينه

 شرکتمیلیون ريال برای هر  500بنیان تا سقف های دانشدرصد برای شرکت 70دهد. اين حمايت به میزان قرار می

 است.

 3گیرد، حداکثر های تجاری در آنها مورد حمايت قرار میعالمتمحصوالت، داروها و تعداد کشورهايی که ثبت  -2-2

عالمت تجاری و لزوم حمايت از آن برای محصول، دارو و  3کشور است. لذا درخواست حمايت برای ثبت بیش از 

 کريدور صادرات برسد.تايید ها بايستی به شرکت

 

 شرایط حمایت از ثبت عالمت -3ماده 

 شود که مشمول موارد ذيل نباشد:در مواردی انجام میحمايت از ثبت عالمت تنها 

 برای محصول صندلی.« صندلی»اسامی عام مثل کلمه  -3-1

 برای پارچه.« نفیس»عبارات توصیفی:  -3-2

 برای محصوالت چرم نما« چرم طبیعی»عبارات گمراه کننده:  -3-3

 خالف موازين شرعی يا نظم عمومی يا اخالق حسنه -3-4
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 المللیهای بینو نماد سازمان پرچم کشورها -3-5

 های تجاری ثبت شدهتعارض با عالمت -3-6

 های تجاری معروف ثبت نشدهتعارض با عالمت -3-7

 

 نحوه دریافت حمایت -4ماده 

 گردد.ه اسناد مثبته مربوط به هزينه انجام شده پرداخت میبرند در ازای ارايمحصوالت، داروها و حمايت از ثبت 

 

 ئم تجاریعالمحصوالت، داروها و از ثبت  گردش کار حمایت -5ماده 

بنیان برای دريافت حمايت بايستی درخواست رسمی خود را مبنی بر دريافت حمايت از ثبت های دانششرکت -5-1

 عالمت خارجی به کريدور ارسال نمايند.محصوالت، داروها و 

به کارگزاران معتمد )ارزيابی و اعالم در صورت تايید لزوم ارايه خدمت و حمايت از شرکت، درخواست شرکت  -5-2

گیرد( ارجاع شده و در اين حالت، میزان حمايت پرداختی پس کارگزاران مورد تايید از طريق کانون پتنت صورت می

 گردد.بنیان پرداخت میعالمت به شرکت دانش محصوالت، داروها و از ثبت

 

الملل و تبادل فناوری به تايید معاون امور بین 01/01/95ماده، در تاريخ  6اين دستورالعمل در يک مقدمه و  -6ماده 

 باشد.معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری رسید و از همان تاريخ قابل اجرا می
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 11پیوست 

 ارسال موقتی نمونه محصولدستورالعمل حمایت از 

 بنیان در حوزه صادرات(های دانشنامه حمایت از شرکتآیین 3ماده  11)موضوع بند 

 :مقدمه

بخشی از هزينه خريد  ،خارجی یبازارها به انیبندانش یهاشرکت محصوالت ورود از معاونت تيحما یدر راستا

های های صادراتی و يا شرکتهای مديريت صادرات، پايگاهبنیان توسط شرکتهای دانشتجهیزات و محصوالت شرکت

در  تيحما ني. اگردداز طرف کريدور پرداخت می (Showroom)های دائمی بازرگانی جهت نمايش در نمايشگاه

الت توسعه بازار صادرات محصو بمنظورو  در کشورها و بازارهای هدف هاشرکت محصوالت تولیدی یمعرف یراستا

 شده است.  نيتدو انیبندانش هيديیتا یدارا یهاشرکت

 خدمات مورد حمایت -1 ماده

بنیان جهت بنیان از خريد تجهیزات و محصوالت دانشکريدور در راستای حمايت از صادرات محصوالت دانش -1-1

 کند.های دائمی حمايت مینمايش در نمايشگاه

جهت ارائه در نمايشگاه جهت دريافت حمايت بايد به تايید نمايشگاه دائمی، مجری نمايشگاه و محصوالت  -1-2

 کريدور برسد.

های های صادراتی و شرکتهای مديريت صادرات، پايگاههای دائمی اعم از شرکتهای مجری نمايشگاهشرکت -1-3

 مند گردند.توانند از اين حمايت بهرهبازرگانی مورد تايید کريدور می

ها و محصوالت دانش بنیان و کشورهای اونت و ستادهای فناوری شرکتکريدور با مشورت و هم انديشی مع -1-4

 نمايد.های دائمی را انتخاب میهدف جهت برگزاری نمايشگاه

میزان حمایت -2ماده   

های صادراتی و های مديريت صادرات، پايگاهبنیان توسط شرکتهزينه خريد تجهیزات و محصوالت دانش 50%

ها به اين شرکت درصد 10با نرخ بهره های دائمی به صورت تسهیالت های بازرگانی جهت نمايش در نمايشگاهشرکت

 گردد.پرداخت می

 باشد.میهای دائمی يکسال حداکثر مدت زمان حمايت از نمايش محصوالت در نمايشگاه -1تبصره 

 باشد.برای هر محصول دانش بنیان يک میلیارد ريال می مبلغ قابل پرداخت به عنوان حمايتسقف  -2تبصره 

 4در صورت صاردات موفق و يا داشتن سابقه مناسب که مورد تايید کريدور باشد، نرخ بهره تسهیالت تا  -3تبصره 

 يابد.درصد کاهش می

 

 گردش کار -3ماده 

 مجری نیب قرارداد عقد نیح در، 2 ماده موضوع یهاتيحما و التیتسه ،دستورالعمل نيا با مرتبطخدمات  مورددر 

پرداخت  مجری به شرکت ديیتا از پس مرحله هر در و قرارداد در مندرج یزمانبند اسام برو  بنیانشرکت دانش و
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نمودن مستندات  مهیو ضم یپس از ارسال درخواست کتب توانندیم ط،يواجد شرا مجری یهاخواهد شد. لذا شرکت

 .ندياستفاده نما نامهنيیآ نيموضوع ا یهاتيو حما التیو ...( از تسه فاکتورشی، پنمونه قراردادالزم )

 

الملل و به تايید معاون امور بین 01/01/95، در تاريخ تبصره 3و  ماده 4اين دستورالعمل در يک مقدمه و  -4ماده 

 باشد.ل فناوری معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری رسید و از همان تاريخ قابل اجرا میتباد
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 12پیوست 

 های تجاری داخلی و خارجیدستورالعمل حمایت از صادرات از طریق واسطه

 بنیان در حوزه صادرات(های دانشنامه حمایت از شرکتآیین 3ماده  12)موضوع بند 

 :مقدمه

محصوالت با فناوری باال و پیچیده عموما نیاز به صرف زمان بیشتر و پیگیری مداومی در بازار هدف داشته و صادرات 

صورت وجود مزيت صورت پیگیری اثربخش و نظامهای رقابتی کیفی و قیمتی صادرات موفق در  صوتنها در  رت مند 

های تواند از طريق واستطهدر مواردی می بنیانهای دانشپذيرد. پیگیری فرآيندهای صتادرات محصتوالت شترکتمی

سی ستر شنا به فناوری يا محصول و دارای د سطههای بینبازرگانی آ ست که وا صورت پذيرد. اين درحالی های المللی 

صوالت دانش صادراتی عموماً صادرات مح سک باالی  ضای اعتمابداليل مختلفی نظیر پیچیدگی و ري د بنیان، نبود ف

صادرات  صرف زمان و هزينه برای بازاريابی و  سب راغب به  صادراتی، و يا فقدان انگیزش منا سطه  شرکت و وا بین 

صادرات بهمحصوالت دانش ستند. لذا کريدور  ستبنیان نی سازی ظرفیت ا سطهمنظور فعال د  های تجاری موجوفاده از و

بنیان، اقدام به در ايران و يا ستتاير کشتتورها و همچنین بدلیل انگیزش ايشتتان در توستتعه صتتادرات محصتتوالت دانش

سطه سطهحمايت از اين وا شريح فرآيندهای حمايت از اين وا ضر به ت ست. دستورالعمل حا صادراتی نموده ا های های 

های صتتادراتی های کريدور صتتادرات را که در صتتورت صتتادرات موفق به واستتطهيتصتتادراتی پرداخته و میزان حما

 نمايد.پرداخت خواهد شد، تعیین می

 حمایت  موردخدمات  -1 ماده

تواند شخص حقیقی يا حقوقی فعال در حوزه بازرگانی با ملیت ايرانی و يا غیرايرانی اعم از های صادراتی میواسطه

شامل موارد  ،بنیانهای دانشبه شرکت تجاریهای خدمات قابل ارائه توسط واسطهباشد.  مقیم و غیر مقیم در ايران

 باشد:ذيل می

 معرفی و بازاريابی محصوالت در کشور مقصد -

 مذاکره با خريدار/خريداران در خصوص تامین و تحويل کاال -

 همراهی با شرکت در خصوص انعقاد قرارداد و فرآيندهای تکمیلی تا حصول نتیجه -

 میزان حمایت -2ماده 

ارزش  %5، به میزان بنیانهای تجاری به منظور فروش خارجی محصوالت دانشواسطههای حمايت از هزينه میزان

کريدور صادرات به واسطه صادراتی توسط باشد که می در سال هزار دالر 25تا سقف بنیان صادراتی محصول دانش

  گردد.پرداخت می

های صادراتی که قبال توسط معاونت علمی و فناوری های مديريت صادرات و پايگاهشامل شرکتاين حمايت  :1تبصره 

ها بر مبنای قراردادهای قبلی معاونت و گردد. لذا اين دسته از شرکترياست جمهوری مورد حمايت قرار گرفته نمی

 د شد.بنیان موفق خواهندر چهارچوب توافق شده قبلی در صورت صادرات محصوالت دانش
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بنیان بدون صادرات و يا با میزان صادرات صادرات محصوالت دانشراتی در راستای دهای صاحمايت از واسطه :2تبصره

صورت گرفته و اين حمايت در خصوص محصوالت با سابقه صادراتی قبلی  در سال گذشته دالر يک میلیونکمتر از 

عمل های اين دستورالباشد. الزم به ذکر است که فهرست محصوالت شامل حمايتدالر اجرايی نمی يک میلیونباالتر از 

 باشد. از طريق کريدور صادرات قابل ارايه می

 

 گردش کار -3ماده 

تواند ضمن اعالم نیاز به می واسطه تجاریهای تجاری، به منظور دريافت حمايت از صادرات از طريق واسطه -1

 تقاضای رسمی خود را جهت دريافت حمايت کريدور ارسال نمايد. ،حمايتدريافت 

در اينصورت و در صورت تايید کريدور آن شخص )اعم از حقیقی و حقوقی( بعنوان واسطه صادراتی، کريدور  -2

 نمايد. فهرستی از محصوالت مورد تايید خود جهت صادرات را به واسطه صادراتی معرفی می

و بر مبنای مستندات ارايه شده محاسبه و به حساب  پس از صادرات موفقطه میزان حمايت کريدور از واس -3

 گردد.واسطه واريز می

بدين منظور، واسطه صادراتی بايستی درخواست خود را مبنی بر دريافت مشوق صادراتی به همراه اسناد مثبه صادرات 

ت مرتبط با ورود ارز حاصل از صادرات به )اعم از برگه سبز گمرکی، فاکتور، گواهی مبدا )در صورت وجود(، مستندا

 کشور ( به کريدور ارسال نمايد.

 

الملل و تبادل فناوری به تايید معاون امور بین 01/01/1395تبصره، در تاريخ  2ماده و  4اين دستورالعمل در  -4ماده 

 باشد.معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری رسید و از همان تاريخ قابل اجرا می
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 13پیوست 

 بنیاندانش یهادر شرکت یتخصص یبازرگان یانسان یروینجذب از  تیحمادستورالعمل 

 بنیان در حوزه صادرات(های دانشنامه حمایت از شرکتآیین 3ماده  13)موضوع بند 

 :مقدمه

صی شرکت ص صاص نیروهای تخ صادراتی با اخت صی که  المللی وبازاريابی بینهای موفق  ص ايجاد يک دپارتمان تخ

نمايند. داشتتتن يک مند میوظیفه پیگیری فروش خارجی و صتتادرات را دارند، فرآيندهای صتتادرات را شتترکت نظام

بنیان تاثیر بسزايی در اقبال خريداران های دانشدپارتمان تخصصی صادرات و يا حداقل يک مدير صادرات در شرکت

شد. المللی در تعامالت و اعتمبین شته با صادرات دا شرکت در  شتريان بلقوهاد به توانمندی و انگیزه  تعريف  ،يافتن م

ست به يک مدل ساندن درخوا صادرات، پیگیری و ر ستندات الزم جهت  سال اطالعات و م های همکاری، تکمیل و ار

ستتت که يک مدير هايی اهای عملیاتی و اجرايی صتتادرات از جمله فعالیتفروش صتتادراتی موفق و همچنین پیگیری

بنیان گاها توانمندی جذب نیروهای تخصصی های دانشآنجايکه شرکت . ازصادرات بايستی پیگیری و مديريت نمايد

ريدور کای اين مباحث را پیگیری نمايند، لذا توانند بطور حرفهها نیز نمیبازرگانی پیگیر را نداشتتتته و ستتتاير بخش

شرکت صادرات شی از هزينهها در ايجابا هدف انگیزش  صادرات و يا جذب مدير بازرگانی، بخ ها را برای د دپارتمان 

صادرات معاونت نمايد. بنیان حمايت میهای منتخب دانششرکت ستورالعمل به نحوه ارايه حمايت کريدور  در اين د

 گردد.اشاره می هاحمايت علمی و فناوری از شرايط دريافت اين

 حمایت  موردخدمات  -1 ماده

اهه های سه مخت بخشی از حقوق و سهم بیمه کارفرما برای نیروهای بازرگانی توسط کريدور صادرات بصورت دورهپردا

 گیرد:و با شرايط زير مورد حمايت قرار می

 د؛های محصوالت هايتک باشهای برندساز و کنسرسیومبنیان، شرکتهای تولیدکننده محصوالت دانششرکت 

 اتی مورد تايید کريدور بوده و الزامات بازرگانی را داشته باشد؛شرکت از نظر توانمندی صادر 

 شرکت برنامه مدونی جهت صادرات محصوالت داشته و بازارهای هدف را شناسايی کرده باشد؛ 

 های صادراتی شامل اين حمايت نیستند؛های مديريت صادرات و پايگاهشرکت 

 های يا صادرات دارند شامل اين حمايت نبوده و شرکتهای صادرکننده توانمند که قبال بخش بازرگانی شرکت

 باشند.هزار دالر در سال مورد حمايت اين دستورالعمل می 500توانمند بدون صادرات و يا با صادرات کمتر از 

 های اين های مورد حمايت کريدور صادرات در اولويت استفاده از حمايتهای حاضر در پاويونشرکت

 دستورالعمل هستند.

 میزان حمایت و شرایط دریافت حمایت -2ده ما

درصد حقوق ماهیانه يک نیروی بازرگانی تا سقف پرداخت  50جذب نیروی انسانی تخصصی بازرگانی درصد حمايت از 

باشد. میزان حمايت محاسبه شده بر نفر برای هر شرکت می يکمیلیون ريال برای هر نیرو و حداکثر  30ماهیانه 

 های سه ماهه به شرکت بصورت بالعوض پرداخت خواهد شد.ر دورهمبنای دستورالعمل د
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 شرايط دريافت حمايت اين دستورالعمل به شرح زير است:

 :نیروی بازرگانی مورد نظر بايستی قبل از استخدام توسط کريدور بر مبنای شرايط زير مورد تايید قرار گیرد 

 سال باشد؛ 55-25محدوده سنی فرد بايستی بین  .1

 سال سوابق مرتبط با بازرگانی باشد؛ 5موردنظر بايستی دارای حداقل نیروی  .2

 ها باشد؛های زبان انگلیسی و يا ساير زباننیروی موردنظر بايستی دارای توانمندی .3

 نیروی موردنظر نبايستی تا قبل از تاريخ درخواست حمايت در شرکت فعالیت داشته باشد؛ .4

 

 ثابت و  سهم حق بیمه کارفرما بوده و اين حمايت شامل نیروهای  ها میزان حقوقمبنای محاسبه در پرداخت

 گردد. وقت و يا قراردادهای مشاوره نمیپاره

 های سه ماهه بوده و کريدور بنا به تشخیص خود نسبت به ارزيابی عملکرد اين فرد واريز مبلغ حمايتی در سرفصل

 هايی را بعمل خواهد آورد. بررسی

 المللی و پیگیری های بازاريابی بیننوط به عملکرد موفق کريدور در اجرای برنامهپرداخت مبالغ حمايتی م

فرآيندهای صادرات در شرکت بوده و در صورت عدم تايید عملکرد فرد توسط کريدور بر مبنای معیارهای زير، 

 پذيرد:صورت نمی حمايت

 المللیدريافت مجوزهای بین المللی شرکت اعم از ابزارهای تبلیغاتی وهای بینتکمیل نیازمندی .1

 بندی کشورهای صادراتی هدف بر مبنای معیارهای درنظرکرفته شده حوزه فناوری / محصولاولويت .2

 آنالیز قیمت محصول در بازار هدف و مقايسه با قیمت تولیدی شرکت .3

 يافتن فهرستی از مشتريان بلقوه و تعامل با ايشان .4

 اندن به نتايج صادراتیپیگیری تعامالت با مشتريان بلقوه تا رس .5

 المللیهای بینهای تجاری و نمايشگاهريزی حضور در هیاتبرنامه .6

  حقوق  %70در صورت عملکرد مناسب کارشنام / مدير بازرگانی و رسیدن به نتايج صادراتی، میزان حمايت تا

 میلیون ريال قابل افزايش است. 40ماهیانه و تا سقف ماهانه 

 

 حمایته گردش کار ارای -3ماده 

 حمايت از جذب نیروی انسانی تخصصی بازرگانی بايستی فرآيندهای زير را طی نمايند:های متقاضی دريافت شرکت

 حمايت برای نیروی انتخاب شدهدرخواست از کريدور در خصوص دريافت  -

 ارسال رزومه و سوابق تحصیلی و کاری فرد مورد نظر -

 انتظارات شرکت از فرد موردنظرای از اهداف جذب فرد و ارايه برنامه -

 قرارداد شرکت با فرد مورد نظر و اعالم تاريخ رسمی استخدام ايشانارايه پیش -

 دريافت تايیديه از کريدور مبنی بر تايید مورد حمايت بودن فرد -

ذيرد، پهای سه ماهه و پس از تايید اولیه توسط کريدور صورت میهای حمايتی در سرفصلجايیکه پرداختاز آن -

ها برای دريافت مبلغ حمايتی بايستی ضمن ارايه درخواست در هر دوره سه ماهه، گزارشی از عملکرد شرکت

 بخش بازرگانی در فرمت ارسال توسط کريدور به کريدور ارسال نمايند. 
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 ها، نسبت بهر پس از ارزيابی عملکرد بخش بازرگانی شرکت و در صورت تايید دستاوردها و برنامهکريدو -

 نمايد.اقدام میپرداخت مبلغ حمايتی به حساب شرکت 

الملل و تبادل به تايید معاون امور بین 01/01/1395ماده، در تاريخ  4اين دستورالعمل در يک مقدمه و  -4ماده 

 باشد.ی و فناوری رياست جمهوری رسید و از همان تاريخ قابل اجرا میفناوری معاونت علم

 

 


