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 بسمه تعالی

فناوری اطالعات  دستههای شرکت ارزیابی یت معیارهایشفاف افزایش بنیان وهای دانشابی درخواستکاهش زمان ارزی با هدف

ر )ب قرار دارند یکجدول  لیست اعالم شده درشان در که محصوالت هاییآن دسته از شرکت، ایرایانه افزارهایو ارتباطات و نرم

 ارزیابی ایرب توانند، میو حایز شرایط ذکر شده در این جدول هستندبنیان( سطح چهارم فهرست کاالها و خدمات دانشاساس 

رای ب سریعرزیابی ا نجام خواهد شد.ا با ارائه مدارک خواسته شده و صرفا  بوده غیرحضوری  این ارزیابی به صورت ؛اقدام نمایند سریع

پس از تکمیل مدارک در متقاضی باید  ای این منظوربر .را دارد« 2نوپای نوع »تایید به عنوان  قابلیت های نوپا است و تنهاشرکت

الزم به  .بنیان و یا در زمان تماس نمایندگان کارگروه ارزیابی با شرکت، آمادگی خود را برای ارزیابی سریع اعالم نمایندنه دانشاسام

بنیانی تمایل دارند فرآیند دانششود که ی توصیه میهایو برای شرکت بی داوطلبانه بوده و الزامی نیستذکر است که این نوع ارزیا

ارهای افزعات و ارتباطات و نرمدر دسته فناوری اطال بنیانکاالها و خدمات دانش فهرستیا بر اساس  انجام شود تریر زمان کوتاهدآنها 

 ارزیابی شوند. 2نوع توانند به صورت صرفا  می ای،رایانه

ها در ند یا درآمد عملیاتی آنشود که در سال مالی گذشته اظهارنامه مالیاتی ندارهای گفته میبه شرکت بنیان نوپاشرکت دانش

دام از شود که هیچ کهایی گفته مینیز به شرکت بنیان نوع دودانش شرکت شان صفر است.اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته

 محصوالتشان حایز شرایط معافیت مالیاتی نیستند.

 محصوالت قابل ارزیابی سریع
ای ارزیابی مربوط به هر دسته از محصوالت ارائه شده است. متقاضی معیاره در جدول یک لیست محصوالت قابل ارزیابی سریع و

داشتن محصول خود در این لیست و برخورداری از شرایط ذکر شده در ستون معیارهای  قبل از درخواست ارزیابی سریع باید از قرار

ود، لذا الزم است همواره به آخرین لیست که از شهای زمانی مختلف بروزرسانی میاین لیست در بازه ارزیابی اطمینان حاصل کند.

 گردد، رجوع شود.منتشر می http://daneshbonyan.irطریق سایت 

 جدول یک: لیست محصوالت قابل ارزیابی سریع و معیارهای ارزیابی مربوطه

محصوالت لیست  ردیف

مورد قبول )از 

 فهرست ۴سطح 

 کنونی(

برای  ارزیابی )غیرحضوری( معیارهای هامثال

 2بنیانی نوپای نوع دریافت مجوز دانش

)برخورداری از یکی از معیارهای زیر کافی 

 است(

1.  

 هایفناوری

 و OTT یحوزه

OVP، VoD 

شامل: ای افزارهای مدیریت محتوای چندرسانهنرم

سازی تصویر و جریان OTT/TV، های ویدیوپلتفرم

(Video Streaming) ،های تحویل محتواشبکه، 

ابزار  :افزارهای آنالیز ویدئو و تصویر شاملنرم

تشخیص و استخراج اطالعات از تصویر و ویدیو. 

پیش پردازش تصاویر، تبدیل تصویر به متن قابل 

راج ( و استخOCR, ICRخواندن برای ماشین )

 هوشمند محتوا، نظارت تصویری

 تجمیع) نصب 1۱۱۱۱ تعداددارای  .1

 بزرگ استوراپ ۴ در دانلودها تعداد

 ؛ (ایرانی

 وزارت از UGC/VOD مجوزدارای  .2

 از IPTV یا اسالمی فرهنگ و ارشاد

 صداوسیما؛
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محصوالت لیست  ردیف

مورد قبول )از 

 فهرست ۴سطح 

 کنونی(

برای  ارزیابی )غیرحضوری( معیارهای هامثال

 2بنیانی نوپای نوع دریافت مجوز دانش

)برخورداری از یکی از معیارهای زیر کافی 

 است(

های سامانه  .2

تجارت، یادگیری، 

سالمت، بانکداری 

و دولت 

 الکترونیک

 هوشمند دولت خدمات

ی خدمات دولت های کارگزاری دولت و ارائهفعالیت

 الکترونیک

 فناوری سازمان از تاییدیهدارای  .1

  ایران؛ اطالعات

 تجمیع) نصب ۰۱۱۱ تعداددارای  .2

 بزرگ استوراپ ۴ در دانلودها تعداد

 (ایرانی

3.  

 
یت واقعافزارهای تولید و عرضه محتوای با قابلیت نرم

 (AR( و واقعیت افزوده )VRمجازی )

 تجمیع) نصب 1۱۱۱۱ تعداددارای  .1

 بزرگ استوراپ ۴ در دانلودها تعداد

 ؛ (ایرانی

 وزارت از UGC/VOD مجوزدارای  .2

 از IPTV یا اسالمی فرهنگ و ارشاد

 صداوسیما؛

های سامانه  .۴

تجارت، یادگیری، 

سالمت، بانکداری 

و دولت 

 الکترونیک

 الکترونیکی یادگیری هایپلتفرم

 یا ایحرفه-فنی سازمان مجوزدارای  .1

  اجتماعی؛ رفاه و کار تعاون، وزارت

 تجمیع) نصب 2۱۱۱۱ تعداددارای  .2

 بزرگ استوراپ ۴ در دانلودها تعداد

 ؛(ایرانی

۰.  

های سامانه

تجارت، یادگیری، 

سالمت، بانکداری 

و دولت 

 الکترونیک

 خدمات سالمت هوشمند

 بهداشت و سالمت الکترونیک

 بهداشت، وزارت از تاییدیه دارای .1

 پزشکی؛ آموزش و درمان

 رتبه هایبیمارستان با قرارداد دارای .2

 خدمات ارائه خصوص در 1

 بیماران، پذیرش بیمارستانی،

  ؛... و رسانیاطالع

 تجمیع) نصب 1۱۱۱۱ تعداددارای  .3

 بزرگ استوراپ ۴ در دانلودها تعداد

 ؛(ایرانی

6.  
مرتبط های سامانه

 با اینترنت اشیاء

 IoTهای انواع ورتیکال

اجزایی از ، IoTهای کارهایی شامل ورتیکالراه

 پلتفرم و شبکه

 تجمیع) نصب 1۱۱۱۱ تعداددارای  .1

 بزرگ استوراپ ۴ در دانلودها تعداد

 ؛(ایرانی

 

www.ipwna.ir



3 

 شرح معیارهای ارزیابی
 یجایگزین ارزیابمعیار به عنوان شود، صادر می کشورمجوزهای که توسط نهادهای تخصصی در قابل قبول:  هایا تاییدیه مجوزها .1

 است. مورد قبول  2بنیان نوع دانشمحصوالت و خدمات 

سازی را آن ذیل یک کرده باشد و اجرایی قه مجوزی را از نهادهای مرتبط اخذچنانچه یک شرکت بزرگ و دارای ساب .1-1

این مجوز برای واگذار کرده باشد، به یک شرکت نوپای واجد شرایط ذکر شده  برداریقرارداد واگذاری انحصاری حق بهره

 بل قبول خواهد بود.قاشرکت نوپا آن 

ها ی یک خدمت برای نهادها یا سازماندهندهی خدمات پیشرفته به صورت ارائهدهندههای ارائهدر برخی موارد شرکت .1-2

  تواند جایگزین مجوز تلقی شود.ی صادر شده توسط آن نهاد میفعال هستند. در این صورت تاییدیه

لیست محصوالت مورد »هایی در خصوص ارائه خدمات ویژه، خارج از تاییدیههای دولتی در خصوص مواردی که سازمان .1-3

کردن این محصوالت به لیست الزم است متقاضی اسناد و دالیل خود را برای اضافهنمایند، صادر می« جدول یکقبول 

 . بنیان ارائه نمایدها و موسسات دانشفوق به دبیرخانه کارگروه ارزیابی شرکت

کاربردی موبایل از کاربران مخصوص خدمات آنالینی است که دارای برنامه شدهمشخص: رسیدن به حد نصاب تعداد کاربران .2

 هستند.

استور اپ ۴های اعالم شده در نصبتجمیع تعداد با  برابر استکاربران اپلیکیشن، مشخص شده مبنای تشخیص تعداد  .2-1

 بزرگ ایرانی

، قراردادهای فعالیت وجود نداردمجوز مشخص  کههای فعالیت : در برخی از حوزهقراردادها با نهادهای مرجع یا اصناف خاص .3

 در جدول یک باشد.تعیین شده باید منطبق با لیست قابل احصاء مبنای تشخیص است. این قراردادها 

رای طالعات الزم ببنیانی خود کلیه مستندات مربوط به معیارهای فوق به همراه االزم است متقاضی در زمان ثبت تقاضای دانش .۴

افزار ها( و آدرس دانلود نرماستورها و سایت)اعم از آدرس اپلیکیشن در تمامی اپدسترسی به سایت یا اپلیکیشن محصول خود 

 بنیان بارگزاری گردند.دمو یا رایگان مدت دار( در سامانه دانشبه همراه کد کاربری 

کند که در اظهار وضعیت محصول خود نسبت به معیارهای ارزیابی صداقت داشته و شرایط الزم شرکت در خصوص تعهد می .۰

کند. در نقض این تعهد فراهم می آزمایی اظهارات خود توسط کارشناسان و کارگزاران ارزیابی مورد اعتماد کارگروه،برای راستی

 د.تعلیق نماییک سال تا همیشه  ازبنیان شدن شرکت و محصول را ست امتیاز دانشیا از بین رفتن شرایط، کارگروه مجاز ا
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