
برنامه های ملی پیشنهادی توسعه زیست بوم نوآوری
در راستای اشتغال افراد تحصیلکرده

1400قانون بودجه سال 18تبصره ( الف)ذیل بند

(  انشرکت های دانش بنی)نباید اجازه دهید موانع پیش پای جوانان فعال 
ایجاد شود، هرچه می توانید در این خصوص تالش کنید، من نیز هر چه 

.بتوانم کمک خواهم کرد

1398بیانات از نمایشگاه شرکت های دانش بنیان و فناوری های برتر، 

معاونت علمی و فناوری رییس جمهور
1400شهریور





کشورسطحدربنیاندانشهایشرکتتعدادتوزیع

درصد از کلتعداد شرکتنام استان 

331352.82تهران

5679.04اصفهان

3325.29خراسان رضوئ

2734.35البرز

2043.25فارس

1923.06آذربایجان شرقی

1061.69قم

1041.66یزد

1011.61مرکزئ

951.51مازندران

891.42قزوین

871.39خوزستان

711.13گیالن

691.1زنجان

681.08سمنان

610.97کرمان

درصد از کلتعداد شرکتنام استان 

590.94کرمانشاه

540.86همدان

470.75گلستان

420.67آذربایجان غربی

410.65هرمزگان

380.61چهارمحال وبختیارئ

380.61خراسان جنوبی

370.59کردستان

350.56اردبیل

350.56بوشهر

290.46لرستان

280.45خراسان شمالی

250.4انسیستان وبلوچست

220.35ایالم

100.16حمدکهگیلویه وبویرا

6272



دسته بندی کاالها و خدمات دانش بنیان 



 تجهیزات و خدمات آزمایشگاهی، زیستی و ماشین آالت تولید

حوزه تجهیزات و خدمات نفت، گار و پتروشیمی

قطعات حوزه ملزومات پزشکی، مواد پیشرفته فلزی، سرامیکی، پلیمری، شیمیایی و

حوزه درمانی ، داربست و مهندسی بافت و کیت های تشخصی

ورده های حوزه سنتز و فرموالسیون داروهای پیشرفته شیمایی و فرآورده های گیاهی، فرآ
نوترکیل و بیولوژیک 

حوزه کشاورزی، دامپروری و غذایی

دسته بندی کاالها و خدمات دانش بنیان 



سطح بندی کاالها و خدمات دانش بنیان 



سطح بندی کاالها و خدمات دانش بنیان 



سطح بندی کاالها و خدمات دانش بنیان 



سطح بندی کاالها و خدمات دانش بنیان 



اشتغالبرنامه های معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در راستای 

دستورالعمل 6با ماده دارای اولویت مطابقهای طرحبرنامه
1400قانون بودجه ( 18)تبصره ( الف)بند 

طرح های کالن ملی اولویت دار1برنامه 

و راهبردیتولید و تامین کاالهای اساسی.1

رسته های اولویت دار فناوری . 2

استان های با نرخ بیکاری باالتر.3

واحدهای تولیدی پیشرران و شررکت هرای .4

دانش بنیان 

واحدهای تولیدی نیمه تمام.5

واحدهای تولیدی صادرات محور.6

هزینه پایین ایجاد فرصت شغلی.7

متقاضی سرمایه در گردش.8

2برنامه 
تقای ارتقای تاب آوری ملی به منظور دستیابی به دانش فنی و ار

توانمندی فناورانه کشور

ارتقای فناوری های کلیدی در حوزه سالمت و امنیت غذایی 3برنامه 

توسعه فناوری های راهبردی4برنامه 

5برنامه 
ه و ارتقای توان داخلی در حوزه ماشین آالت و تجهیزات پیشرفت

خدمات آزمایشگاهی

حمایت از توسعه صنایع خالق و نوآور6برنامه 

7برنامه 

توسعه زیست بوم استارتاپی از طریق ایجاد مراکز  نوآوری و
کارخانه های نوآوری تخصصی در استانهای منتخب با همکاری

از و خارجشرکتهای بزرگ صنعتی، نخبگان و متخصصان داخل
کشور



طرح های کالن ملی فناوری و نوآوری-1برنامه 

ی کلیودی بوا یکی از مواردی که مفهوم اقتصاد دانش بنیان را تکمیل می کند، رسوو  ننوایری در اونایس س وا 

ت هوای دانوش این معاینت با شناخت توانمندی شورک. هدف ارتقای رقابت پذیری ی بهره برداری این انایس است

نی ی همکاری این بنیان قصد دارد تا ضمن شناسایی تقاضای موجود برای محصوالت دانش بنیان، نرایند به هم رسا

. شرکت ها با بدنه االی اقتصاد کشور را از طریق طرح های کالن ملی ننایری ت هیل نماید

:مهمترین سوزه هایی که در این برنامه مورد نظر می باشد شامل

یمی امیرکبیور، در تعامل با شرکت های پتریشویمی موارین، پتریشویمی شویراز، پتریشو: پتروشیمیحوزه •

پتریشیمی شازند ی پتریشیمی اافهان

در تعامل با شرکت مادرتخصصی برق سرارتی کشور:صنایع برق و نیروگاهی•

با همکاری یاگن سازی ی شرکت متری ایرانساخت واگن ملی •



طرح های کالن ملی فناوری و نوآوری-1برنامه 

:نوع حمایت •
کمک بالعوض.  1
تکمیلی/ توسعه ای / تسهیالت ایجادی . 2

درصد مناطق کمتربرخوردار10درصد مناطق برخوردار ،  12: نرخ سود تسهیالت •
حمایت درخواستی % 20: میزان آورده متقاضی •
طی دو مرحله: نحوه پرداخت •
ماه بازپرداخت36ماه تنفس و  12حداکثر :نحوه بازپرداخت •
روز کاری مشروط به کامل بودن مدارک20حداکثر: مدت زمان ارزیابی طرح •
روزکاری منوط به کامل بودن مدارک و تایید طرح درکمیته مربوطه20حداکثر : مدت زمان پرداخت تسهیالت •

هدفگذاری میزان تولید یا 
خدمت

فرصت اشتغال 
(نفر)مستقیم 

کمک 
(میلیارد ریال)

یارانه سود
(میلیارد ریال)

تسهیالت
(میلیارد ریال)

جمع کل
(میلیارد ریال)

طرح کالن ملی 45سمایت از سداقل 
لسمل ی نقهایننایری مانند ننایری

، انایس پیشرنته، تجهیزات نیریگاهی
... پیشرنته نفت ی 

40005500-1500نفر2200



نش فنی و ارتقای تاب آوری ملی به منظور دستیابی به دا-2برنامه 
ارتقای توانمندی فناورانه کشور



نی و تاب آوری ملی به منظور دستیابی به دانش فارتقای -2برنامه 
ارتقای توانمندی فناورانه کشور



ی و ارتقای تاب آوری ملی به منظور دستیابی به دانش فنارتقای -2برنامه 
توانمندی فناورانه کشور



قای تاب آوری ملی به منظور دستیابی به دانش فنی و ارتارتقای -2برنامه 
توانمندی فناورانه کشور

ات ی دی چالش ااولی اقتصواد ایوران بسویی پذیری در مقابول شووخ های خوارجی ی بودم رقابت پوذیری بین المللوی خودم•
یووران  پیاموودهای مخوورر تحریم هووای یسشوویانه ی کینه توزانووه سووام های اخیوور بمریکووا بوور اقتصوواد ا. کاالهووای ایرانووی اسووت

حوران کرینوا کوه بالیه بر این، همزمانی این تحریم ها با ب. بسیی پذیری در مقابل تحریم را بیش از پیش نمایان کرده است
قوی ی ان وانی را بور یکی از بزرگترین بالیای طبیعی در بصر ساضر بود، نشان داد که تحریم کنندگان هیچ خو  قرمور اخال

مواجهوه بوا این اتفاقات لوزیم مقایم سوازی اقتصواد ملوی در. نمی تابند ی تحریم ها در این زمان از همیشه سخت تر شده است
مبودم شوخ های خارجی را پر رنگ تر کرده ی انزایش تار بیری را به یکی از بزرگتورین اهوداف ملوی در بصور ساضور

. نموده است
خلی نشان گزارش های بین المللی ی ارزیابی های دا. از سوی دیگر، بیماری های مزمن اقتصاد ایران سام هاست که ادامه دارد•

، کیفیوت می دهد، بلی رغم پیشرنت های قابل توجه در بلووم ی ننایری  هوای پیشورنته، نور  رشود اقتصوادی کشوور انودخ
ت ی محصوالت ایرانی ن بت به رقبای خوارجی نوازم تر ی سوهم اغلوی محصووالت ایرانوی در بازارهوای جهوانی نواچیز اسو
شوورهای بلی رغم اینکه از نظر تنوع محصوالت جزی کشورهای متنوع مح ور می شویم، در زمینه اادرات در جرگوه ک

خارجی هیچ گواه این ها در سالی است که تجربه سالیان گذشته به ما نشان می دهد که کشورهای. منبس محور قرار می گیریم
ودری بوه ایوران ساضر به انتقام ننایری های اساسی به ییژه در بخش های س ا  مانند  نفت، پتریشیمی، امنیت غوذایی ی خو

بنوابراین بایود . دارنودکشور در این زمینه از یاب تگی رنج می برد ی بنگاه های داخلی به ننایری هوای ریز دسترسوی ن. نی تند
:اذبان داشت که

اد دانش بنیوان بوه ییژه تنها راه برین رنت از جنگ اقتصادی ی دستیابی به رشد اقتصادی پایدار،  جهش تولید ی گذار به اقتص•
ه ای و بین المللیی ارتقای تاب آوری ملی و رقابت پذیری منطق»برنامه . در انایس کلیدی اقتصاد کشور می باشد

«در صنایع کلیدی اقتصاد کشور



انمندی تاب آوری ملی به منظور دستیابی به دانش فنی و ارتقای توارتقای -2برنامه 
فناورانه کشور در خوشه  های اولویت دار

سرمایه درگردش/تکمیلی/توسعه ای/ایجادی: نوع تسهیالت •
درصد مناطق کمتربرخوردار10درصد مناطق برخوردار ،  12: نرخ سود تسهیالت •
تسهیالت درخواستی% 20: آورده متقاضی میزان •
طی دو مرحله: نحوه پرداخت •
-ماه بازپرداخت24ماه تنفس و حداکثر تا12تسهیالت ایجادی، توسعه ای و تکمیلی حداکثر : نحوه بازپرداخت •

ماه بازپرداخت12تسهیالت سرمایه در گردش 
روز کاری مشروط به کامل بودن مدارک20حداکثر: مدت زمان ارزیابی طرح •
روزکاری منوط به کامل بودن مدارک و تایید طرح درکمیته مربوطه20حداکثر : مدت زمان پرداخت تسهیالت •

هدفگذاری میزان تولید یا 
خدمت

فرصت اشتغال 
(نفر)مستقیم 

کمک 
(میلیارد ریال)

یارانه سود
(میلیارد ریال)

تسهیالت
(میلیارد ریال)

جمع کل
(میلیارد ریال)

بمنظور ارتقای طرح  400سمایت از 
3500--نفر1750کشورتوانمندی ننایرانه 

4000
5تامین مالی زنجیره ارزش سداقل

500--نفر250کاالی اساسی



ارتقای فناوری های کلیدی در حوزه سالمت و امنیت غذایی-3برنامه 

:ارتقای فناوری های کلیدی در حوزه امنیت غذایی

. ه بن اشاره شده اسوتتأمین امنیت غذایی یکی از ایلویت هایی است که در اسناد باالدستی نظیر برنامه ششم توسعه نیز ب

این معاینوت در راسوتای تحقوق اهوداف بوالی کشوور در ایون سووزه ی بوا هودف کواهش میوزان ارزبوری در سووزه ایون 

ا برناموه محصوالت ی همچنین کاهش یاب تگی به کشورهای خارجی به ییژه در سوزه محصوالت اساسی، سوعی دارد تو

:ای مدین شامل موارد ذیل را در این راستا اجرا نماید

ایی در تولیید کودهیای زیسیتی بیرای کیاهش مصیرا کودهیای شییمی)تولید نهاده های کشاورزی و دامپروری •

هیای روغنیی و سیایر ههای کشت بافتی برای احیای باغات کشور، تولید بذور باکیفییت دانیکشاورزی، تولید نهال

(محصوالت غذایی

تولید مواد اولیه مورد استفاده در صنایع غذایی نظیر انواع آنزیم ها•

، افیزایش تولیید تأمین امنیت غذایی و افزایش تولید گوشت قرمز و شییر)توسعه محصوالت اولویت دار حوزه غذا •

(ترهای دامی و انسانی، پروبیوتیک و استارمحصوالت دریایی با استفاده از فناوری های زیستی و تولید پروتئین

(های خوراک دام و طیور و بهبود سالمت دام و طیورتولید افزودنی)ارتقای سالمت •



ارتقای فناوری های کلیدی در حوزه سالمت و دارو-3برنامه 



ارتقای فناوری های کلیدی در حوزه سالمت و دارو-3برنامه 



ارتقای فناوری های کلیدی در حوزه سالمت و دارو-3برنامه 



ارتقای فناوری های کلیدی در حوزه سالمت و دارو-3برنامه 



ارتقای فناوری های کلیدی در حوزه سالمت و دارو-3برنامه 

چالش های اصلی حوزه داروهای پیشرفته



ارتقای فناوری های کلیدی در حوزه امنیت غذایی-3برنامه 



ارتقای فناوری های کلیدی در حوزه امنیت غذایی-3برنامه 
اهم برنامه ها در حوزه نان



ارتقای فناوری های کلیدی در حوزه امنیت غذایی در حوزه شیالت -3برنامه 



مرغ ارتقای فناوری های کلیدی در حوزه امنیت غذایی در حوزه مرغ و تخم-3برنامه 



دامی ارتقای فناوری های کلیدی در حوزه امنیت غذایی در حوزه پروتیئن-3برنامه 



نیات   ارتقای فناوری های کلیدی در حوزه امنیت غذایی در حوزه شیر و لب-3برنامه 



ارتقای فناوری های کلیدی در حوزه سالمت و امنیت غذایی-3برنامه 

سرمایه درگردش/تکمیلی/توسعه ای/ایجادی: نوع تسهیالت •
درصد مناطق کمتربرخوردار10درصد مناطق برخوردار ،  12: نرخ سود تسهیالت •
تسهیالت درخواستی% 20: آورده متقاضی میزان •
طی دو مرحله: نحوه پرداخت •
تسهیالت -ماه بازپرداخت36ماه تنفس و حداکثر تا12تسهیالت ایجادی، توسعه ای و تکمیلی حداکثر : نحوه بازپرداخت •

ماه بازپرداخت12سرمایه در گردش 
روز کاری مشروط به کامل بودن مدارک20حداکثر: مدت زمان ارزیابی طرح •
روزکاری منوط به کامل بودن مدارک و تایید طرح درکمیته مربوطه20حداکثر : مدت زمان پرداخت تسهیالت •

هدفگذاری میزان تولید یا 
خدمت

فرصت اشتغال 
(نفر)مستقیم 

کمک 
(میلیارد ریال)

یارانه سود
(میلیارد ریال)

تسهیالت
(میلیارد ریال)

جمع کل
(میلیارد ریال)

طرح های سوزه داری ی 120سمایت از  
یاک ن نهاده های کشایرزی ی 

سوزه انایس غذایی در دامپریری  ی 
سوزه های ملی 

2000-49004900



توسعه فناوری های راهبردی -4برنامه 

هوای اساسوی معاینوت بلموی  ی  ننوایری ریاسوت جمهووری بوه بنووان دسوتگاهی یکی از ایلویوت•
هوای راهبوردی گذاری، ت هیل گری، سمایت  ی هماهنگی برای توسعه ننایرینراسازمانی، سیاست

یرانوه کشوور بر اسا  ایلویت های نقشه جامس بلمی کشور ی با در نظر گورنتن نیازهوا ی م وافل ننا
ی نوبیر، می تووان در نهایت با شکل گیری شرکت های دانش بنیان توانمند در ب تر زی ت بوم. است

ی از رهوای. به رنس چالش ها ی ایلویت های ملی از طریق اجرای طرح های راهبردی ننایرانه پرداخت
ماتی کوه در یاب تگی ی توسعه توانمندی های ننایرانه از طریق تولید محصوالت، تجهیوزات ی خود

داخل کشور یجود ندارد، هدف طرح های راهبردی ننایری است
یون طرسهوای ا. نمووده اسوتتشکیل ستادهای توسعه فناوری در این راستا، معاینت اقدام بوه •

های نقشه جامس بلمی کشور های مرتب  با ایلویتتوسعه ننایری با رییکرد تجاری سازی در سوزه
.مرید سمایت قرار میگیرند



توسعه فناوری های راهبردی -4برنامه 

سرمایه درگردش/تکمیلی/توسعه ای/ایجادی: نوع تسهیالت •
درصد مناطق کمتربرخوردار10درصد مناطق برخوردار ،  12: نرخ سود تسهیالت •
تسهیالت درخواستی% 20: آورده متقاضی میزان •
طی دو مرحله: نحوه پرداخت •
تسهیالت -ماه بازپرداخت24ماه تنفس و حداکثر تا12تسهیالت ایجادی، توسعه ای و تکمیلی حداکثر : نحوه بازپرداخت •

ماه بازپرداخت12سرمایه در گردش 
روز کاری مشروط به کامل بودن مدارک20حداکثر: مدت زمان ارزیابی طرح •
روزکاری منوط به کامل بودن مدارک و تایید طرح درکمیته مربوطه20حداکثر : مدت زمان پرداخت تسهیالت •

هدفگذاری میزان تولید یا خدمت
ل فرصت اشتغا

(نفر)مستقیم 
کمک 

(میلیارد ریال)
یارانه سود

(میلیارد ریال)
تسهیالت

(میلیارد ریال)
جمع کل

(میلیارد ریال)

طوورح در زمینووه 500سمایووت از سووداقل 
توسووعه ننووایری هووای راهبووردی ماننووود 
، ننایری های سوزه مخابرات ی ارتباطوات
ری الکترینیک خوودری، زیرسواخت ننوای

اقتصووواد دیجیتوووام، لیوووزر ی اطالبوووات،
...نوتونیک، سلولهای بنیادی، نانو ی

1170--46004600



ارتقای توان داخلی در حوزه ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته -5برنامه 
و خدمات آزمایشگاهی

. ی ی معودنی موی باشودانعت ماشین سازی، یکی از انایس س ا  ی راهبردی ی گلوگاه توسعه سایر بخش ها ی رشته نعالیتهای انعت

اد دانوش بنیوان برناموه یاب تگی در این انعت یکی از مهم ترین موانس توسعه انعتی در هر کشور است ی لذا کشورهای پیشری اقتصو

میلیارد دالر ماشین بالت اونعتی بوه 6تا 4براسا  بربیردهای انجام شده ساالنه بین . های ییژه ای برای توسعه این انعت داشته اند

ان این یضعیت نش. دراد از کل یاردات ساالنه کشور را به خود اختصاص داده است15تا 10کشور یارد می شود که سهمی بالغ بر 

اشتغام کشوور بوه می دهد که انایس کشور در این سوزه بسیی پذیر است ی با تحریم بخشی از تجهیزات، ممکن است سطح تولید ی

.شدت تحت تأثیر قرار گرنته ی چالش های بزرگ اقتصادی ایجاد شود

ن در چارچوب این برنامه ضم

حمایت از ساخت بیش از 

ه ماشین آالت پیشرفت100

جدید، صدور گواهی 

ان ساخت داخل برای سازندگ

یز ماشین آالت پیشرفته ن

.صورت می پذیرد

:حمایت از ساخت ماشین آالت پیشرفته موردنیاز صنایع 



ارتقای توان داخلی در حوزه ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته -5برنامه 
و خدمات آزمایشگاهی

ر مدم بزموون شوده این برنامه در یاقس یک مکان بازار بوده که تاکنون هشت دیره از بن با مونقیت برگزار شد ی با تمرکز ب

نوایری ی هوم از این مکان بازار، بالیه بر شناسایی شرکت های توانمند، محصوالت با کیفیت داخلی که هم از نظور سوطح ن

وح بواالیی قورار در سط( ساخت داخل به مفهوم یاقعی)نظر میزان ت ل  شرکت ها ی متخصصان داخلی به دانش ننی مربوطه 

.  دارند، مورد سمایت قرار گرنته اند

:خت ایرانحمایت از بازار محصوالت شرکتهای دانش بنیان از طریق برگزاری نمایشگاه مواد و تجهیزات سا



ه و ارتقای توان داخلی در حوزه ماشین آالت و تجهیزات پیشرفت-5برنامه 
خدمات آزمایشگاهی

توسعه بازار/ سرمایه درگردش/تکمیلی/توسعه ای/ایجادی: نوع تسهیالت •

درصد مناطق کمتربرخوردار10درصد مناطق برخوردار ،  12: نرخ سود تسهیالت •

تسهیالت درخواستی% 20: آورده متقاضی میزان •

طی دو مرحله: نحوه پرداخت •

-ماه بازپرداخت24ماه تنفس و حداکثر تا12تسهیالت ایجادی، توسعه ای و تکمیلی حداکثر : نحوه بازپرداخت •
ماه بازپرداخت12تسهیالت سرمایه در گردش 

روز کاری مشروط به کامل بودن مدارک20حداکثر: مدت زمان ارزیابی طرح •

روزکاری منوط به کامل بودن مدارک و تایید طرح درکمیته مربوطه20حداکثر : مدت زمان پرداخت تسهیالت •

هدفگذاری میزان تولید یا 
خدمت

فرصت اشتغال 
(نفر)مستقیم 

کمک 
(میلیارد ریال)

یارانه سود
(میلیارد ریال)

تسهیالت
(میلیارد ریال)

جمع کل
(میلیارد ریال)

ماشین 100سمایت از ساخت بیش از 
3000--1000بالت پیشرنته موردنیاز انایس

3500
شرکت 300بازار محصوالت سمایت از

شگاه دانش بنیان از طریق برگزاری نمای
مواد ی تجهیزات ساخت ایران

200--500



و نوآورخالقنرم،حمایت از توسعه صنایع-6برنامه 

مایوت از های خالق در ایجواد ی رینوق اشوتغام کشوور ی نقودان یوک برناموه من وجم ی متمرکوز بوه منظوور سظرنیت باالی شرکت

رتقوای شرکتهای نعام در سوزه انایس خالق، معاینت بلمی ی ننایری ریاست جمهوری را بر بن داشوت، توا در راسوتای ایجواد ی ا

یمتی ی تودابیر مقوام زی ت بوم نوبیری ی کاربنرینی به منظور توسعه اقتصاد دانش بنیان در چارچور سیاست های کلوی اقتصواد مقوا

ش از پیش توجوه بوه ، بی«برنامه توسعه زی ت بوم شرکت های خالق»ای با بنوان معظم رهبری، با برنامه ریزی، ارایه ی تصویی برنامه

.قرار دهداین سوزه از انایس را در دستور کار خویش

ی بوام داشوته ی های اقتصادی که ریشه در نوبیری، خالقیت، مهارت، استعداد ی بوه معنوانایس خالق ی نرهنگی بن دسته از نعالیت

امل سوزه های ذیل های نکری داشته ی شبرداری از داراییپتان یل مناسبی برای ایجاد شغل ی ثریت از طریق تولید، خدمات ی بهره

:است
در حیییال حاضیییر 

1091بیییییییش از 
خیییالق شیییرکت

ه کیشناسایی شیده 
ود شیبینی میپیش

ان پاییاین تعداد تا 
، بیییه 1400سیییال 

شییییییرکت 2000
.برسد

انایس دیداری ی شنیداری؛•
هنرهای تج می ی هنرهای نمایشی؛•
بازی ی سرگرمی؛بازی، اسبار•
طراسی  معماری؛•
چاپ  نشر؛•
....گیاهان دارییی ی طی سنتی ی •



و نوآورحمایت از توسعه صنایع خالق-6برنامه 

سرمایه درگردش/تکمیلی/توسعه ای/ایجادی: نوع تسهیالت •
درصد مناطق کمتربرخوردار10درصد مناطق برخوردار ،  12: نرخ سود تسهیالت •
تسهیالت درخواستی% 20: آورده متقاضی میزان •
طی دو مرحله: نحوه پرداخت •
تسهیالت -ماه بازپرداخت24ماه تنفس و حداکثر تا12تسهیالت ایجادی، توسعه ای و تکمیلی حداکثر : نحوه بازپرداخت •

ماه بازپرداخت12سرمایه در گردش 
روز کاری مشروط به کامل بودن مدارک20حداکثر: مدت زمان ارزیابی طرح •
روزکاری منوط به کامل بودن مدارک و تایید طرح درکمیته مربوطه20حداکثر : مدت زمان پرداخت تسهیالت •

هدفگذاری میزان تولید یا خدمت
ل فرصت اشتغا

(نفر)مستقیم 
کمک 

(میلیارد ریال)
یارانه سود

(میلیارد ریال)
تسهیالت

(میلیارد ریال)
جمع کل

(میلیارد ریال)

شرکت خوالق در 500سمایت از سداقل 
انی ی اسووتانها مبتنووی بوور ظرنیووت هووای اسووت

ت ظرنیووت ایوون شوورکتها در ایجوواد نراوو
نوورم ی شووغلی در سوووزه هووای نوووبیری،

ن، بازی های رایانه ای، انیمیشخالق مانند
اریییانایس دستی ی نرهنگی ی گیاهان د

2000--20002000



خانه های توسعه زیست بوم استارتاپی از طریق ایجاد مراکز  نوآوری و کار-7برنامه 
عتی، نوآوری تخصصی در استان های منتخب با همکاری شرکت های بزرگ صن

نخبگان و متخصصان داخل و خارج از کشور

ک وی ی کوار معاینت بلمی ی ننایری، به منظور ارتقای ک ی ی کار شرکت های دانش بنیان ی تشویق دانشجویان بوه راه انودازی

ی بوا پارخ هوا ی همچنوین شوتابدهنده هوای نووبیرمبتنی بر ننایری، مبادرت به سمایت از ایجاد ی راه انودازی مراکوز نووبیری

.موده استی با همکاری بخش خصوای نی پارکهای بلم ی ننایری همکاری دستگاه های اجرایی کشور به ییژه دانشگاه ها 

ی کاری مشوترخ، ها، نضاهاکارخانه نوبیری، ب تری قابل گ ترش از بازیگران مختلف براه نوبیری است، شامل شتابدهنده

نوراهم رییکورد سواکم ایون اسوت کوه بوراییهاهای تخصصی مختلف ی خدمات تخصصی استارتاپمراکز نوبیری در سوزه

ومی بالنوده ی پور بوکردن شرای  ایجاد ی رشد پایای ک ی ی کار نوپا، نیاز به نراهم کردن امکانات تخصصی ی جامس در زی وت

.جنی ی جوش یجود دارد

مرکز نوبیری تخصصی در سوزه نفوت، 20، کارخانه نوبیری 10تعداد راه اندازی در کل کشور برای معاینت بلمی ی ننایی 

در هدف گوذاریمطوابق بوا . اسوتنمووده ریوزی برنامهشتابدهنده تخصصی در کل کشور 40ی سداقل ...  سالمت، کشایرزی ی

منان ی س،خراسان رضوی، نار ، یزد، قزیین، بذربایجان غربی، اافهان، استان بوشهر، البرز6کارخانه نوبیری در 10کشور، 

منان، بذربایجان غربی، اردبیل، اافهان، البورز، چهارمحوام بختیواری، سوتهران، استان 15نوبیری در مرکز 20تعداد یمرکزی

.ندباشکردستان، گل تان، لرستان، مرکزی در سام پیگیری ی اقدام می،سی تان ی بلوچ تان، قم، کرمانشاه 



خانه های توسعه زیست بوم استارتاپی از طریق ایجاد مراکز  نوآوری و کار-7برنامه 
عتی، نوآوری تخصصی در استان های منتخب با همکاری شرکت های بزرگ صن

نخبگان و متخصصان داخل و خارج از کشور

سرمایه درگردش/تکمیلی/توسعه ای/ایجادی: نوع تسهیالت •
درصد مناطق کمتربرخوردار10درصد مناطق برخوردار ،  12: نرخ سود تسهیالت •
تسهیالت درخواستی% 20: آورده متقاضی میزان •
طی دو مرحله: نحوه پرداخت •
تسهیالت -ماه بازپرداخت24ماه تنفس و حداکثر تا12تسهیالت ایجادی، توسعه ای و تکمیلی حداکثر : نحوه بازپرداخت •

ماه بازپرداخت12سرمایه در گردش 
روز کاری مشروط به کامل بودن مدارک20حداکثر: مدت زمان ارزیابی طرح •
روزکاری منوط به کامل بودن مدارک و تایید طرح درکمیته مربوطه20حداکثر : مدت زمان پرداخت تسهیالت •

هدفگذاری میزان تولید یا 
خدمت

فرصت اشتغال 
(نفر)مستقیم 

کمک 
(میلیارد ریال)

یارانه سود
(میلیارد ریال)

تسهیالت
(میلیارد ریال)

جمع کل
(میلیارد ریال)

کارخانه 10از راه اندازی سمایت
300--100نوبیری استانی

1000
مرکز نوبیری تخصصی20از  سمایت

300--300...در سوزه نفت، سالمت، کشایرزی ی

شتابدهنده های 40سمایت از سداقل
400--400تخصصی



برنامه های معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در راستای اشتغال

عنوان برنامه
هدفگذاری 

د یا میزان تولی
خدمت

ل فرصت اشتغا
(نفر)مستقیم 

کمک 
(میلیارد ریال)

یارانه سود 
(میلیارد ریال)

تسهیالت 
(میلیارد ریال)

طرح های کالن فناوری و نوآوری1برنامه 
طرح ی 45

5500-1500نفر2200شرکت

فنی ارتقای تاب آوری ملی به منظور دستیابی به دانش2برنامه 
کشورو ارتقای توانمندی فناورانه 

طرح 405
4000--نفر2000ی شرکت

3برنامه 
ارتقای فناوری های کلیدی در حوزه سالمت و امنیت

غذایی 
طرح ی 120

4900-نفر2000شرکت

توسعه فناوری های راهبردی4برنامه 
طرح ی 500

4600--1280شرکت

5برنامه 
و تجهیزاتارتقای توان داخلی در حوزه ماشین آالت

پیشرفته و خدمات آزمایشگاهی
طرح ی 400

3500--نفر1200شرکت

حمایت از توسعه صنایع خالق6برنامه 
طرح ی 500

2000--نفر2000شرکت

7برنامه 

ز  توسعه زیست بوم استارتاپی از طریق ایجاد مراک
کارخانه های نوآوری تخصصی در استان هاینوآوری و

گان منتخب با همکاری شرکت های بزرگ صنعتی، نخب
و خارج از کشورو متخصصان داخل

1000--نفر800مرکز70

150025500نفر11370جمع کل 
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نام استانردیف
سهم استان 

(درصد)

درصد سهم 60
استان

ت استانی شرکتوزیع
های دانش بنیان 
شاخص تخصصی

درصد شاخص 40
تخصصی

سهم نهایی هر
استان

نسهم ریالی استا
(میلیارد ریال)

نرخ سود 
تسهیالت

%3.051.830.560.222.0641910اردبیل1
%3.792.279.043.625.89120212اصفهان 2
%3.492.094.351.743.8378212البرز3
%2.511.510.350.141.6533610ایالم4
%3.161.893.061.223.1263612آذربایجان شرقی5
%4.082.450.670.272.7155410آذربایجان غربی6
%1.911.140.560.221.3727910بوشهر7
%4.112.4652.8221.1323.59481312تهران8
%4.312.580.610.242.8357610چهارمحال و بختیاری9
%2.771.660.610.241.9138910خراسان جنوبی10
%3.782.275.292.124.3889412خراسان رضوی11
%3.121.870.450.182.0541810خراسان شمالی12
%3.972.381.390.552.9459910خوزستان13
%2.461.471.100.441.9139012زنجان 14
%2.021.211.080.431.6433512سمنان15
%4.342.600.400.162.7656410سیستان و بلوچستان16
%3.081.853.251.303.1564312فارس 17
%2.611.561.420.572.1343512قزوین18
%3.081.851.690.682.5251512قم19
%4.062.440.590.242.6754510کردستان20
%3.041.830.970.392.2245210کرمان21
%4.482.690.940.383.0762610کرمانشاه22
%3.051.830.160.061.9038710کهگیلویه و بویراحمد23
%3.502.100.750.302.4048910گلستان24
%3.071.841.130.452.3046812گیالن25
%3.902.340.460.182.5351510لرستان26
%2.811.681.510.612.2946712مازندران27
%2.061.241.610.641.8838312مرکزی28
%2.921.750.650.262.0141110هرمزگان29
%2.841.700.860.342.0541812همدان30
%2.661.591.660.662.2646012یزد31
%510012ملی32

10060.00100.0040.00100.0025500مجموع




