بسمه تعالی
با هدف کاهش زمان ارزیابی درخواستهای دانشبنیان و افزایش شفافیت معیارهای ارزیابی شرکتهای دسته فناوری اطالعات
و ارتباطات و نرمافزارهای رایانهای ،آن دسته از شرکتهایی که محصوالتشان در لیست اعالم شده در جدول یک قرار دارند (بر
اساس سطح چهارم فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان) و حایز شرایط ذکر شده در این جدول هستند ،میتوانند برای ارزیابی
سریع اقدام نمایند؛ این ارزیابی به صورت غیرحضوری بوده و صرفا با ارائه مدارک خواسته شده انجام خواهد شد .ارزیابی سریع برای
شرکتهای نوپا است و تنها قابلیت تایید به عنوان «نوپای نوع  »2را دارد .برای این منظور متقاضی باید پس از تکمیل مدارک در
سامانه دانش بنیان و یا در زمان تماس نمایندگان کارگروه ارزیابی با شرکت ،آمادگی خود را برای ارزیابی سریع اعالم نمایند .الزم به
ذکر است که این نوع ارزیابی داوطلبانه بوده و الزامی نیست و برای شرکتهایی توصیه میشود که تمایل دارند فرآیند دانشبنیانی
آنها در زمان کوتاهتری انجام شود یا بر اساس فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان در دسته فناوری اطالعات و ارتباطات و نرمافزارهای
رایانهای ،صرفا میتوانند به صورت نوع  2ارزیابی شوند.
شرکت دانشبنیان نوپا به شرکتهای گفته میشود که در سال مالی گذشته اظهارنامه مالیاتی ندارند یا درآمد عملیاتی آنها در
اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشتهشان صفر است .شرکت دانشبنیان نوع دو نیز به شرکتهایی گفته میشود که هیچ کدام از
محصوالتشان حایز شرایط معافیت مالیاتی نیستند.

محصوالت قابل ارزیابی سریع
در جدول یک لیست محصوالت قابل ارزیابی سریع و معیارهای ارزیابی مربوط به هر دسته از محصوالت ارائه شده است .متقاضی
قبل از درخواست ارزیابی سریع باید از قرار داشتن محصول خود در این لیست و برخورداری از شرایط ذکر شده در ستون معیارهای
ارزیابی اطمینان حاصل کند .این لیست در بازههای زمانی مختلف بروزرسانی میشود ،لذا الزم است همواره به آخرین لیست که از
طریق سایت  http://daneshbonyan.irمنتشر میگردد ،رجوع شود.
جدول یک :لیست محصوالت قابل ارزیابی سریع و معیارهای ارزیابی مربوطه
ردیف

لیست محصوالت
مورد قبول (از
سطح  ۴فهرست
کنونی)

.1

فناوریهای
حوزهی  OTTو
VoD ،OVP

معیارهای ارزیابی (غیرحضوری) برای
دریافت مجوز دانشبنیانی نوپای نوع 2
(برخورداری از یکی از معیارهای زیر کافی
است)

مثالها

نرمافزارهای مدیریت محتوای چندرسانهای شامل:
پلتفرمهای ویدیو OTT/TV ،و جریانسازی تصویر
( ،)Video Streamingشبکههای تحویل محتوا،
نرمافزارهای آنالیز ویدئو و تصویر شامل :ابزار
تشخیص و استخراج اطالعات از تصویر و ویدیو.
پیش پردازش تصاویر ،تبدیل تصویر به متن قابل
خواندن برای ماشین ( )OCR, ICRو استخراج
هوشمند محتوا ،نظارت تصویری
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 .1دارای تعداد  1۱۱۱۱نصب (تجمیع
تعداد دانلودها در  ۴اپاستور بزرگ
ایرانی)؛
 .2دارای مجوز  UGC/VODاز وزارت
ارشاد و فرهنگ اسالمی یا  IPTVاز
صداوسیما؛

ردیف

لیست محصوالت
مورد قبول (از
سطح  ۴فهرست
کنونی)

.2

سامانههای
تجارت ،یادگیری،
سالمت ،بانکداری
و دولت
الکترونیک

.3

.۴

معیارهای ارزیابی (غیرحضوری) برای
دریافت مجوز دانشبنیانی نوپای نوع 2
(برخورداری از یکی از معیارهای زیر کافی
است)

مثالها

خدمات دولت هوشمند
فعالیتهای کارگزاری دولت و ارائهی خدمات دولت
الکترونیک

 .1دارای تعداد  1۱۱۱۱نصب (تجمیع
تعداد دانلودها در  ۴اپاستور بزرگ
ایرانی)؛
نرمافزارهای تولید و عرضه محتوای با قابلیت واقعیت
 .2دارای مجوز  UGC/VODاز وزارت
مجازی ( )VRو واقعیت افزوده ()AR
ارشاد و فرهنگ اسالمی یا  IPTVاز
صداوسیما؛
سامانههای
تجارت ،یادگیری،
سالمت ،بانکداری
و دولت
الکترونیک

 .1دارای مجوز سازمان فنی-حرفهای یا
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی؛
 .2دارای تعداد  2۱۱۱۱نصب (تجمیع
تعداد دانلودها در  ۴اپاستور بزرگ
ایرانی)؛

پلتفرمهای یادگیری الکترونیکی

.۰
سامانههای
تجارت ،یادگیری،
سالمت ،بانکداری
و دولت
الکترونیک

.6

 .1دارای تاییدیه از سازمان فناوری
اطالعات ایران؛
 .2دارای تعداد  ۰۱۱۱نصب (تجمیع
تعداد دانلودها در  ۴اپاستور بزرگ
ایرانی)

 .1دارای تاییدیه از وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی؛
 .2دارای قرارداد با بیمارستانهای رتبه
 1در خصوص ارائه خدمات
بیمارستانی ،پذیرش بیماران،
اطالعرسانی و ...؛
 .3دارای تعداد  1۱۱۱۱نصب (تجمیع
تعداد دانلودها در  ۴اپاستور بزرگ
ایرانی)؛

خدمات سالمت هوشمند
بهداشت و سالمت الکترونیک

انواع ورتیکالهای
سامانههای مرتبط
راهکارهایی شامل ورتیکالهای  ،IoTاجزایی از
با اینترنت اشیاء
پلتفرم و شبکه
IoT
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 .1دارای تعداد  1۱۱۱۱نصب (تجمیع
تعداد دانلودها در  ۴اپاستور بزرگ
ایرانی)؛

شرح معیارهای ارزیابی
 .1مجوزها یا تاییدیهها قابل قبول :مجوزهای که توسط نهادهای تخصصی در کشور صادر میشود ،به عنوان معیار جایگزین ارزیابی
محصوالت و خدمات دانشبنیان نوع  2مورد قبول است.
 .1-1چنانچه یک شرکت بزرگ و دارای سابقه مجوزی را از نهادهای مرتبط اخذ کرده باشد و اجراییسازی را آن ذیل یک
قرارداد واگذاری انحصاری حق بهرهبرداری به یک شرکت نوپای واجد شرایط ذکر شده واگذار کرده باشد ،این مجوز برای
آن شرکت نوپا قابل قبول خواهد بود.
 .2-1در برخی موارد شرکتهای ارائهدهندهی خدمات پیشرفته به صورت ارائهدهنده ی یک خدمت برای نهادها یا سازمانها
فعال هستند .در این صورت تاییدیهی صادر شده توسط آن نهاد میتواند جایگزین مجوز تلقی شود.
 .3-1در خصوص مواردی که سازمانهای دولتی تاییدیههایی در خصوص ارائه خدمات ویژه ،خارج از «لیست محصوالت مورد
قبول جدول یک» صادر مینمایند ،الزم است متقاضی اسناد و دالیل خود را برای اضافهکردن این محصوالت به لیست
فوق به دبیرخانه کارگروه ارزیابی شرکتها و موسسات دانشبنیان ارائه نماید.
 .2تعداد کاربران :رسیدن به حد نصاب مشخصشده از کاربران مخصوص خدمات آنالینی است که دارای برنامهکاربردی موبایل
هستند.
 .1-2مبنای تشخیص تعداد مشخص شده کاربران اپلیکیشن ،برابر است با تجمیع تعداد نصبهای اعالم شده در  ۴اپاستور
بزرگ ایرانی
 .3قراردادها با نهادهای مرجع یا اصناف خاص :در برخی از حوزههای فعالیت که مجوز مشخص وجود ندارد ،قراردادهای فعالیت
قابل احصاء مبنای تشخیص است .این قراردادها باید منطبق با لیست تعیین شده در جدول یک باشد.
 .۴الزم است متقاضی در زمان ثبت تقاضای دانشبنیانی خود کلیه مستندات مربوط به معیارهای فوق به همراه اطالعات الزم برای
دسترسی به سایت یا اپلیکیشن محصول خود (اعم از آدرس اپلیکیشن در تمامی اپاستورها و سایتها) و آدرس دانلود نرمافزار
به همراه کد کاربری دمو یا رایگان مدت دار) در سامانه دانشبنیان بارگزاری گردند.
 .۰شرکت در خصوص تعهد می کند که در اظهار وضعیت محصول خود نسبت به معیارهای ارزیابی صداقت داشته و شرایط الزم
برای راستی آزمایی اظهارات خود توسط کارشناسان و کارگزاران ارزیابی مورد اعتماد کارگروه ،فراهم میکند .در نقض این تعهد
یا از بین رفتن شرایط ،کارگروه مجاز است امتیاز دانشبنیان شدن شرکت و محصول را از یک سال تا همیشه تعلیق نماید.
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