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ماموریتهایمعاونت

توسعهعلم

توسعهفناوری

توسعهاقتصاد
دانشبنیان
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فعالیتهایسازمانی

دستیابیبهمرجعیت
علمیجهانی

وهمکاریبامتخصصان
رجکارآفرینانایرانیخا

ازکشور

کریدورخدمات
تجاریسازی

ریستادهایتوسعهفناو
شبکهآزمایشگاهی
فناوریهایراهبردی

کانونپتنتایران

نمایشگاهساختایران
حمایتازشرکتهای

دانشبنیان
کریدورصادرات

حمایتازطراحیو
ساختمحصوالت

پیشرفته

حمایتازدانشگاهها
برایتوسعهفناوریو

تجاریسازی
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:دستیابیبهمرجعیتعلمیجهانی

اهداف-فدراسیونسرآمدانعلمیایران

پرورشمحققانسرآمدعلمیهمترازبادانشمندانبرترجهان

داشتنمراکزسرآمدهمترازبامراکزبرترجهان

انتشارمقاالتعلمیدرمجالتمعتبر

داشتنبرندگانجوایزمعتبرعلمیجهانی

نظریههایمعتبرعلمیدرترازجهانی
www.isef.ir
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:جهانیدستیابیبهمرجعیتعلمی

حمایتها–فدراسیونسرآمدانعلمیایران
:حمایتاز

انتشارمقالهدرمجالتبرتر

شرکتدرکنگرههایمعتبر

حضوردردورههایمطالعاتیمعتبر

بکارگیریمحققانپسادکتری

برگزاریرویدادهایمعتبرداخلی

جذبگرنتهایبینالمللی

www.isef.ir
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کانونپتنتایران

Patentoffice.ir
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تربیتنیرویانسانیمتخصصدرحوزهمالکیتفکری

ناوریایجاددفاترمالکیتفکریدردانشگاههاوموسساتپژوهشیوف

درصدیازثبتاختراعاتبینالمللی90حمایت

درصدیازشرکتهایدانشبنیانجهتثبتدرکشور50حمایت
(چین)دوم



کانونپتنتایران
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ایجاددفترتجاریسازیدرکشورهایآسیایی

بروکریفناوری•

درصدیازهزینههایثبتعالئمتجاری50حمایت

برایشرکتهایدانشبنیان•

درصدیازهزینههایتحلیلپتنت80حمایت

برایشرکتهاینانویی•

Patentoffice.ir



کانونپتنتایران
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(EP, US)آمارثبتاختراعاتمنتشرشدهبینالمللیایران

2017تا2006ثبتاختراعاز753•

Patentoffice.ir
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شبکهآزمایشگاهیفناوریهایراهبردی
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1396درسال

خدمت2,200,000بیشاز

میلیاردتومان116بیشاز

مشتری68,000بیشاز

www.Labsnet.ir



اطالعات آزمایشگاه ها در پایگاه اینترنتی شبکه

آزمون32,808

تجهیز10,991

آزمایشگاه500

شهر67

استان31

www.labsnet.ir



تنوع سازمانی اعضای شبکه

39,1%

وزارت علومبخش خصوصی

3۴,3%

سایر سازمان ها

26,6%

%5.1وزارت بهداشت

%5.3وزارت جهاد کشاورزی

%3.8دانشگاه آزاد

%3وزارت نفت

%2.3وزارت نیرو

%۴.3جهاد دانشگاهی

%1.5وزارت صنعت

%1وزارت ارتباطات

%0.3دانشگاه پیام نور



تنوع حوزه فعالیت اعضای شبکه

, فناوری نانو

29.0%

ی فناوری زیستی و سلول ها

%36.0, بنیادی

آب خاک و محیط 

%18.0, زیست

%17.۴, سایر

%۴.6, گیاهان دارویی

%5.2, انرژی

%2.6, الکترونیک و مخابرات

%2.6, علوم شناختی

%2.1, حمل و نقل پیشرفته

%0.3, نرم و هویت ساز



در مراکز عضو شبکهISO/IEC 17025استقرار استاندارد 

در حال آموزش و پیاده سازی

60

دریافت اعتبارنامه استاندارد

55



ایجاد کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری

وراتصادتوسعهکریدوربنیان،دانششرکتهایصادراتیتوانمندسازیضرورتبهتوجهبا
تبادل

.نمودآغازراخودفعالیت1393سالدرفناوری



خدمات کریدو توسعه صادرات و تبادل فناوری
.خدمات کریدور با توجه به نیاز بخش بخصوصی هر سال یکبار مورد بازنگری قرار می گیرد

ابزارهای تبلیغاتی عالمت تجاری تحقیقات بازار آموزش و مشاوره 
صادرات

مجوز و استانداردهای  
بین المللی

ارزیابی آمادگی صادراتی



خدمات کریدو توسعه صادرات و تبادل فناوری
.خدمات کریدور با توجه به نیاز بخش بخصوصی هر سال یکبار مورد بازنگری قرار می گیرد

حضور در نمایشگاه 
های خارجی

تسهیل تامین مالی  
صادرات

اعزام و پذیرش هیات  
تجاری

حضور در پاویون ایران  
در نمایشگاه های 

معتبر

جایزه صادراتی

ارزیابی آمادگی صادراتی



صادراتکریدورتبادلفناوریوتوسعه
www.tesc.ir
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میزانحمایت نوعحمایت

رایگان ارزیابیآمادگیصادرات
رایگان مشاورهصادرات
70% آموزشبازرگانیوصادرات
70% اطالعرسانیتهیهابزارهایتبلیغاتیو
%(70)محصولی اخذگواهینامههاومجوزها
70% تحقیقاتبازاروطرحکسبوکارصادراتی
50% وعالئمتجاریثبتمحصوالت،داروها

%80تا50 اعزاموپذیرشهیاتتجاری�
70% شرکتدرنمایشگاههایبینالمللی
70% پاویونملیدرنمایشگاههایخارجی

ارزشصادراتی5% صادراتازطریقواسطهتجاری
%(50)کامل،(رایگان)مقدماتی تبادلفناوریمشاورهقراردادهای
%(50)،جامع%(70)مقدماتی خدماتتبادلفناوری



علموفناوریپارکهای
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فناوریاطالعاتوارتباطات

فناوریاطالعاتونرمافزار•

ارتباطات•

الکترونیک•

تجهیزاتپزشکی•

فناوریهایجدید

نانوفناوری•

بیوتکنولوژی•

مکانیکواتوماسیون

خدماتفناوریباال

:علموفناوریپارکهایتعدادکل
علموفناوریدرکشورمشغولپارک40بیشازدرحالحاضر

وزارتی،فعالیتهستندکهبراساسوابستگیسازمانی،بهچهاربخش
.ددانشگاهی،جهاددانشگاهیونهادریاستجمهوریتقسیمشدهان

پارکعلموفناوریپردیس



راهبردیفناوریهایستادهایتوسعه
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زیستفناوریفنارینانو
لواقتصاددیجیتا

هوشمندسازی

انرژی
علوموفناوریهای

شناختی
فناوریسلولهای

بنیادی

موادفتونیک،لیزر،
ختپیشرفتهوسا

فضاییوحملو
نقلپیشرفته

فناوریفرهنگی



رانهتجاریسازیدستاوردهایفناوبرایدانشگاههاتشویق

.محصولدانشبنیانداشتهباشد

.داراینوآوریفناورانهباشد

.ارزشافزودهفراوانداشتهباشد

.یکیازاعضاءهیأتعلمیدانشگاهسهامدارشرکتباشد

20

5%
متناسببامیزان

شرکتهایفروش
گاهازدانشبرخواسته



(Hi-Tech)پیشرفتهساختمحصوالتحمایتازطراحیو

اعطاءتسهیالتبدونبهرهمتناسببانوعمحصول

فرآیندطراحیوساخت•

آزمونهایتأییدعملکردوکیفیت•

دریافتمجوزهاواستانداردهایمربوطه•

تجاریسازی•

%50یارانه

فروشنمونهمحصوالتباهدفایجاداعتمادمشتریانوبازارسازی•
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شرکتهایدانشبنیانحمایتاز

بهمدتپانزدهسال...،عوارض،حقوقگمرکیومعافیتازپرداختمالیات

...،عرضه،بکارگیرینوآوریوفناوریوهزینهتولیدبرایاعطاءتسهیالت

...وهایعلموفناوریبنیاندرمحلپارکاولویتاستقرارمؤسساتدانش

اولویتواگذاریسهاممؤسساتپژوهشیدولتیقابلواگذاریبهمؤسساتدانشبنیان

(برترِفنّاوردانشآموختگان)تسهیالتنظاموظیفهتخصصی

22www.daneshbonyan.ir



http://daneshbonyan.isti.ir/
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(97تابستان )تعداد شرکتهای دانش بنیان 

230
بیوتکنولوژی

558
لیزر و

فوتونیک

699
نرم افزار و

فناوری
اطالعات

372
همواد پیشرفت

760
تجهیزات  
پیشرفته



(97تابستان )تعداد شرکتهای دانش بنیان 

197
داروهای
پیشرفته

351
ماشین آالت

پیشرفته

147
تجهیزات
پزشکی

43
مهندسی و

مشاوره مدیریت

3900
کل شرکتهای
دانش بنیان

97تابستان 



شرکتهایدانشبنیانآمار

3900

شرکت

میلیارد33000

انهتومانفروشسالی

نیروی127000

انسانیفعال
(اشتغال)
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رانایساخت آزمایشگاهی و مواد تجهیزات نمایشگاه 

27www.iranlabexpo.ir



97سالآمارنمایشگاهساختایران
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شرکت

350

موادآزمایشگاهی

221

دستگاهآزمایشگاهی

9000

www.iranlabexpo.ir



97سالآمارنمایشگاهساختایران

29www.iranlabexpo.ir



ایرانآماریازنمایشگاهساخت

30www.iranlabexpo.ir

1392 1393 1394 1395

120
195

300
366

385

912
857

1050

تعداد شرکت های حاضر در نمایشگاه (میلیارد ریال)حجم قراردادهای منعقد شده 



(ص)فناوریجایزهمصطفیوعلمیحوزههای
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علوموفناورینانو

علوموفناوریزیستی

علوموفناوریارتباطاتواطالعات

شورهاحوزههایفوقوسایرعلوموفناوریبرایمسلمانانمقیمسایرک



علموفناوری،ویژهاعطاءجایزهبهصاحباثر
برزندگیمردمتأثیرگذار
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دورهزمانی

دوساالنه•

زمانمراسم

(ربیعاالول17الی12)مقارنباهفتهوحدت•

جایزه

میلیوندالرجایزهویژه0.5،لوحتقدیروتندیس•



تشکر از توجه شما
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