
تسهیالت نظام وظیفه تخصصی در شرکت های 
دانش بنیان و فناور

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
98زمستان 



حمایت از المپیادی ها، رتبه های برتر کنکور، ثبت اختراعی ها
ستاد کل نیروهای مسلح/ تعامل بنیاد ملی نخبگان 

از سال 
1387

از سال 
1394

از سال 
1397

حمایت از نخبگان فناور در شرکت های دانش بنیان

مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان/ ستاد کل نیروهای مسلح / تعامل بنیاد ملی نخبگان 

بازی حمایت از اعضای کلیدی و بنیانگذاران شرکت های دانش بنیان برای انجام خدمت سر

در قالب امریه و انجام پروژه جایگزین خدمت در شرکت دانش بنیان

تاریخچه نظام وظیفه تخصصی

از سال 
1396

ناور حمایت از نخبگان فناور در شرکتهای مستقر در پارک ها و مراکز رشد و نخبگان ف

معرفی شده از صندوق های پژوهش فناوری، صندوق های جسورانه و شتابدهنده ها

ع به کارگیری نخبگان در رف)
نیازهای کلیدی کشور در 

(صنایع دفاعی و دولتی

در به کارگیری نخبگان فناور
راستای توسعه اقتصاد 

دانش بنیان



انواع فرایندهای نظام وظیفه تخصصی جاری در معاونت علمی و فناوری

در شرکت دانش بنیان( وظیفه مامور)امریه 
(نفر500سهمیه ساالنه )تفاهم نامه معاونت علمی و فناوری 

در شرکت دانش بنیان با تایید و نظارت معاونتحضور تمام وقت * 
(  ماه دوره آموزشی2+ماه22)علمی و فناوری 

دانششرکتبرایمنافع
:بنیان

توسعهبراینخبگانکارگیریبه
دانش بنیانشرکت های

:متقاضیفردبرایمنافع
شرکتدرخودفعالیتهایادامه

افراد دارای غیبت–متقاضیان رشته پزشکی



انواع فرایندهای نظام وظیفه تخصصی جاری در معاونت علمی و فناوری

پروژه جایگزین خدمت در شرکت دانش بنیان
(نفر100سهمیه ساالنه )تفاهم نامه معاونت علمی و فناوری 

لمی و در شرکت دانش بنیان با تایید معاونت عاجرای پروژه تحقیق و توسعه * 
(  ماه14حداقل )فناوری 

:بنیاندانششرکتبرایمنافع
محصوالتتوسعهبراینخبگانکارگیریبه

دانش بنیان

:متقاضیفردبرایمنافع
شرکتدرخودفعالیتهایادامه

نخبگانویژهنظامیآموزشدورهدرحضور



یانواع فرایندهای نظام وظیفه تخصصی جاری در معاونت علمی و فناور

پروژه جایگزین خدمت در صنایع دفاعی و کشوری
تفاهم نامه بنیاد ملی نخبگان

ل مورد نیاز یکی از سازمان های دفاعی یا دولتی کشور با معرفی ستاد کاجرای پروژه پژوهشی * 
(ماه14حداقل )

نیروهایکلستادبرایمنافع
:مسلح

مسائلحلبراینخبگانکارگیریبه
کشورنیازموردکاربردیوتحقیقاتی

:متقاضیفردبرایمنافع
تشرکدرخودفعالیتهایوتحقیقاتیپروژههمزمانانجام

طوربهشرکتدرکاروتحصیلیپروژهانجامهمانند)
(همزمان
نخبگانویژهنظامیآموزشدورهدرحضور

.  با توجه به لزوم توان انجام پروژه تحقیقاتی در فرد متقاضی، افراد داری مدارک کارشناسی ارشد و دکتری خواهد بود* 



شرایط فرد متقاضی
شرکت های دانش بنیان و فناور

، ارشد و دکتری(کارشناسی)

تشرکدروقتتمامصورتبهحاضرحالدروبودهشرکتدرکلیدیعضوفرد*
باشدمشغولفعالیتبهنظر،موردبنیانِدانش

ت ، دارای سابقۀ بیمۀ پرداختی تمام وقت در شرکسه ماه اخیربرای دست کم •
باشد

کسب امتیاز علمی و فناورانه الزم



شرایط و سهمیه شرکت
شرکت های دانش بنیان و فناور

شرایط

دارای اظهارنامه مالیاتی* 
ش بر اساس اطالعات اظهارنامه مالیاتی دارای فروش بی)

ر از یک میلیارد ریال باشد صرفا برای پروژه و امریه د
(شرکت دانش بنیان

(:در صورت نداشتن اظهارنامه)امریه +
میلیون ریال500فروش فصلی حداقل -

یا
نفر20لیست بیمه شرکت حداقل -

سهمیه

یک نفر به عنوان سهمیه اولیه* 
یا هر ( بر اساس اظهارنامه)میلیارد ریال فروش 6به ازای هر ( امریه)•

یک نفر( بر مبنای فهرست بیمه شدگان)نفر 10

:حداکثر سهمیه ساالنه شرکت ها
نفر10:  سهمیه شرکت ها برای صنایع دفاعی

ریک نف: سهمیه شرکت ها برای پروژه جایگزین خدمت در شرکت
نفر3: سهمیه شرکت ها برای امریه در شرکت



امتیاز فناورانه

 (مدیر عامل)سابقه بیمه فرد

حضور تمام وقت فرد در شرکت
 (مدیر عامل، هیئت موسس، رئیس هیئت مدیره و )سمت فرد در شرکت...

امتیاز علمی

معدل
رتبه علمی کشور
مقاله
نگارش یا ویرایش کتاب

نحوه کسب امتیاز



امتیاز بندی افراد

اکسل محاسبه 
امتیاز فناورانه

پیوست/امتیاز_فناورانه (3).xlsx


حداقل امتیاز الزم

پروژه جایگزین خدمت در صنایع دفاعی و کشوری
(امتیاز دکتری120-امتیاز کارشناسی ارشد110)

(امتیاز300)پروژه جایگزین خدمت در شرکت های دانش بنیان 

(امتیاز80)امریه در شرکت های دانش بنیان 



شیوه ارسال تقاضا

12

ارسال تقاضای 

فناور در سامانه 

Sina.bmn.ir

بررسی شرایط شرکت دارای 

صالحیت و امتیازبندی افراد

Sina.bmn.ir

تعریف فعالیت در شرکت 

ودریافت تعهدات از آن

4

3
در پروژه جایگزین خدمت 

سامانهشرکت دانش بنیان

http://social.tinet.ir

3
در ( وظیفه مامور)امریه 

شرکت دانش بنیان سامانه

http://social.tinet.ir

معرفی متقاضی به ستاد کل

درصورت تایید نهایی

5

3
پروژه جایگزین خدمت

(دانشگاه دفاع ملی)

ا به تعریف پروژه با معرفی داع

صنایع دفاعی و کشوری

4

تعریف پروژه در شرکت 

ودریافت تعهدات از آن

4

اجرای پروژه با نظارت معاونت 

علمی و فناوری و داعا

5

اجرای پروژه با نظارت داعا

5



سامانه امتیازبندی افراد و احراز صالحیت



اطالع رسانی عمومی از طریق سایت دانش بنیان



اطالع رسانی عمومی از طریق سایت دانش بنیان



پاسخگویی تلفنی و مکتوب

:نیانافراد متقاضی می توانند برای کسب اطالعات بیشتر با مرکز مشاوره دانش ب

CRM.Daneshbonyan.irمکاتبه با سامانه 

Alobiz.comتماس از طریق سامانه الوبیزنس 

02183534شماره مرکز مشاوره دانش بنیان 

عضویت در کانال تلگرامی
amriye_fanavar
projeh_fanavar



پاسخگویی مکتوب

Crm.daneshbonyan.irورود به سامانه 
ایجاد پرسش جدید

انتخاب گروه تسهیالت نظام وظیفه تخصصی



پاسخگویی تلفنی 

(Alobiz.com)نصب اپلیکیشن الوبیزنس و یا ورود به وب اپ 
(گروه دانش بنیان)جستجوی مشاور 

تماس در ساعت کاری مشاور و یا رزرو وقت مشاوره



1700

200

500

آمار افراد استفاده کننده از تسهیالت

94پروژه در صنایع دفاعی و کشوری از 

پروژه در شرکت دانش بنیان

اندر شرکت دانش بنی( وظیفه مامور)امریه 



به امید توسعه اقتصاد دانش بنیان
www.Daneshbonyan.ir


