بسمه تعالی
شيوهنامهانتخابوفعاليتکارگزاران

شرکتهاوموسساتدانشبنيان

بهمنظورانجام فرآيندارزيابي
ماده )1تعاريف
قانون :قانون حمايت از شركتها و موسسات دانشبنيان و تجاريسازي نوآوريها و اختراعات مصوب 9831
مجلس شوراي اسالمی.
سامانه :سامانه الكترونيكی متمركز «ارزيابی شركتها و موسسات دانشبنيان»
شرکت متقاضي :شركت يا موسسهاي كه ضمن ثبتنام و تكميل اطالعات و اسناد مورد نياز در سامانه،
متقاضی استفاده از تسهيالت مورد نظر قانون میباشند.
کارگروه :كارگروه «ارزيابی و تشخيص صالحيت شركتها و موسسات دانشبنيان و نظارت بر اجرا» موضوع
ماده ( )8آييننامه اجرايی «قانون حمايت از شركتها و موسسات دانش بنيان و تجاريسازي نوآوريها و
اختراعات».
کارگزار :آن دسته از نهادها ،شركتها و يا موسساتی كه وظيفه ارزيابی تخصصی شركتهاي متقاضی بهرهمندي
از تسهيالت قانون را برعهده دارند و بر اساس اين شيوهنامه توسط دبيرخانه كارگروه انتخاب میشوند.
سرارزياب :كارشناس ارزيابی مستقر در كارگزار كه مسئوليت اصلی ارزيابی شركتهاي متقاضی و ارائه و دفاع
از نتايج ارزيابی را بر عهده دارد.
ماده)2شرايطکارگزاران
كارگزاران بايد شرايط زير را داشته باشند:

 )9سابقه ارزيابی شركتها (فعاليت در زمينه فرايندهاي ارزيابی شركتها ،رتبه بندي و  )...را داشته باشند.
 )2در فرآيند ارزيابی شركتهاي متقاضی ارجاعشده ذينفع نباشند.

 )8داراي حسن سابقه ،امانتداري و صالحيتهاي الزم براي دسترسی به اطالعات شركتهاي متقاضی
باشد.

 )4كارگزار بايد توان كارشناسی و منابع انسانی الزم براي ارزيابی فنی ،حسابداري و سازمانی شركتهاي
متقاضی ارجاعشده را داشته باشند و تيمهاي ارزيابی را مطابق ماده ( )8اين شيوهنامه شكل دهد.
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ماده)3شرايطووظايفتيمارزيابي
تيمهاي ارزيابی مورد استفاده متشكل از سه نقش سرارزياب ،كارشناس حسابداري و كارشناس فنی با شرايط
زير هستند:

 -9-8يک نفر به عنوان سرارزياب ،مستقر در كارگزار ،با شرايط زير:

 )9دارا بودن تحصيالت حداقل كارشناسی و شرط سنی بين  24تا  44سال در هنگام پذيرش

 )2آشنايی كامل با آييننامه تشخيص و ساير دستورالعملهاي مصوب كارگروه و دبيرخانه كارگروه

 )8آشنايی با مفاهيم مربوط به مديريت فناوري و ارزيابی فنی ،حسابداري ،سازمانی شركتها و دارابودن
توانمندي هاي مربوطه

 )4داراي سابقه كار به يكی از دو شكل( :الف) حداقل دو سال سابقه كار در زمينه ارزيابیهاي مرتبط
شركتها يا (ب) حداقل يک سال سابقه كار در زمينه ارزيابیهاي مرتبط شركتها و حداقل يک سال
اشتغال در بخشهاي اصلی يا فنی شركتهايی كه ماموريت مرتبط با حوزه هاي توليد و فنی-مهندسی
دارند.

 )5پذيرش در مصاحبه و آزمونهاي مربوطه كه از سوي دبيرخانه كارگروه برگزار میشود.
 )6احراز شرايط اخالقی و امانتداري

تبصره  -1دبيرخانه میتواند بر مبناي شروطی نظير مدرک تحصيلی و سابقه كار ،شرايط سرارزياب را تعديل
نمايد.

 - 2- 8يک نفر كارشناس حسابداري ثابت ،در تعامل با كارگزار و با شرايط زير:

 )9با تحصيالت حداقل كارشناسی مرتبط يا آشنايی با صورتهاي مالی ،تحليل اظهارنامه مالياتی و
حسابداري صنعتی

 )2داراي سابقه حداقل ( )2سال كار ارزيابی مالی و حسابداري شركتها

 - 8- 8يک يا چند نفر كارشناس فنی با شرايط زير:

 )9با تحصيالت حداقل كارشناسی مرتبط با محصوالت شركت متقاضی

 )2داراي حداقل ( )5سال سابقه علمی يا اجرايی در حوزه محصوالت شركت متقاضی كه حداقل دو سال
آن ،سابقهي اجرايی باشد.
ماده-)4وظايفسرارزياب
سرارزياب به عنوان مسئولاصليارزيابي ،وظايف زير را برعهده دارد:
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 )9فراگيري آموزشهاي دبيرخانه كارگروه در رابطه با آخرين تغييرات آيين نامه ،نحوه تكميل فرمهاي
مربوط به ارزيابی و موارد مشابه و تبيين آن به كارشناسان حسابداري و فنی

 )2حضور در بازديد از شركت متقاضی و جلسات ارزيابی و اخذ اطالعات و نظر خبرگی كارشناسان
حسابداري و فنی و درج آن در پرونده ارزيابی شركت متقاضی

 )8ارايه و پاسخگويی در زمينه پرونده ارزيابی شركت متقاضی به دبيرخانه كارگروه و كميته هاي آن
 )4رابط كارشناسی ميان دبيرخانه كارگروه و شركت متقاضی

تبصره  -1كارگزار مجاز نيست در سرمايه و منافع شركتهاي متقاضی ،شريک و سهيم باشد .همچنين هرگونه
همكاري يا ارائه مشاوره به شركت متقاضی ارجاع شده ،بايد پيش از ارزيابی به اطالع دبيرخانه كارگروه برسد.
تبصره  -2سرارزياب ،كارشناس حسابداري و كارشناس فنی ،صرفا پس از تأييد دبيرخانه میتوانند آغاز به
كار كنند.
تبصره -3پذيرفتن دو نقش از سه نقش فوق در تيم ارزيابی توسط يک فرد واحد در تيم ارزيابی بالمانع است.
ماده)5الزاماتفرآيندارزيابي:
كارگزاران بايد الزامات ذيل را در فرآيند ارزيابی خود لحاظ نمايند:

 )9بازديد از شركتهاي متقاضی ،بررسی اسناد مالی و حسابداري و ارزيابی اوليه صالحيت آنها
 )2استعالم از مراجع تخصصی مرتبط جهت ارزيابی شركتهاي متقاضی در صورت لزوم
 )8حفظ محرمانگی و امانتداري اطالعات شركتهاي متقاضی

 )4حفظ نام كاربري اختصاص داده شده به كارگزاران و عدم واگذاري آن به غير

 )5بكارگيري نيروهاي انسانی امين ،مرتبط و داراي سابقه اجرايی در ارزيابی و تعامل با شركت ها
 )6عدم اعالم نتايج ارزيابی به شركتهاي متقاضی

 )7اعالم سريع و محرمانه نتايج ارزيابی به دبيرخانه كارگروه

 )3ساير موارد مرتبط با امور بررسی شركتهاي متقاضی كه از سوي دبيرخانه كارگروه ابالغ میشود.

 )1دبيرخانه جهت انعقاد قرارداد ،تعهدنامه الزم را اخذ میكند .كارگزار موظف است مفاد اين
تعهدنامه را اجرا كند.
تبصره  :1در صورتی كه كارگزار امكان ارزيابی تخصصی شركتهاي متقاضی ارجاعی را نداشته باشد،

موظف است طی 8روز كاري ،مراتب را به دبيرخانه كارگروه اعالم میكند.
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ماده)6انتخابکارگزار
اعضاي كارگروه ارزيابی شركتهاي دانش بنيان و يا پاركهاي علم و فناوري و ساير دستگاههاي متولی توسعه
شركتهاي دانش بنيان ،می توانند رزومه متقاضيان همكاري در فرايند ارزيابی دانشبنيان را به دبيرخانه كارگروه
پيشنهاد دهند .همچنين شركتها و موسسات متقاضی ،راسا می توانند رزومه خود را به دبيرخانه كارگروه پيشنهاد
دهند .انتخاب ،تمديد و لغو همكاري با كارگزاران ،بر مبناي شرايط مواد ( )2و ( )8اين شيوهنامه و با تصويب

دبيرخانه انجام میشود و قرارداد همكاري بين دبيرخانه كارگروه و كارگزار منعقد خواهد شد.
ماده)7گردشکار ارزيابيشرکتهايمتقاضي
شركتهاي متقاضی كه از سوي دبيرخانه كارگروه به كارگزاران معرفی میشوند ،توسط كارگزاران از طريق
بازديد و بررسی اسناد و مدارک مالی و حسابداري و ،...بر اساس شاخصهاي مورد نظر «آيين نامه ارزيابی و
تشخيص شركت ها و موسسات دانش بنيان» مصوب كارگروه ،بررسی شده و نتايج آن در اختيار دبيرخانه
كارگروه قرار میگيرد.
نحوهمحاسبههزينههايارزيابي

ماده)8
هزينه ارزيابی شركتهاي متقاضی ،بر اساس معيارهاي ذيل به صورت ساليانه از طرف دبيرخانه كارگروه تعيين و
در اختيار كارگزار قرار میگيرد:

 )9اندازه شركت متقاضی (بر اساس شاخصهايی نظير تعداد كاركنان ،حجم و تعداد اسناد مالی و )...
 )2مكان شركت متقاضی (داخل يا خارج شهر ،ميزان فاصله و مسافت بازديدها و )...
 )8عملكرد كلی كارگزار در فرايندهاي ارزيابی (نظم ،دقت ،سرعت عمل و )...
 )4پيچيدگی فرآيند ارزيابی شركت متقاضی

ماده)9نظارتبرعملكردکارگزاران
دبيرخانه كارگروه موظف است بر عملكرد كارگزاران بطور مداوم نظارت نموده و نتايج آن را در اختيار

كارگروه قرار دهد .نظارت بر عملكرد بر مبناي معيارهاي مواد ( )2و ( )8اين شيوهنامه و ساير معيارهاي مرتبط با
عملكرد كارگزاران ،انجام میشود .تداوم ،تعداد و نوع شركتهاي متقاضی قابل ارجاع ،تمديد قرارداد و هزينه-
هاي پرداختی براي ارزيابی ،متناسب با نتيجه اين ارزيابیها تنظيم خواهد شد.
تبصره  -1در صورت همكاري مناسب و عمل به مفاد قرارداد و پاسخگويی سريع و منظم به درخواستهاي
دبيرخانه كارگروه ،تمديد مدت قرارداد بالمانع است .تمديد قرارداد با كارگزاران ،منوط به كسب حداقل امتياز
الزم در فرآيند نظارت بر عملكرد ارزيابی است.
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ماده)11حلاختالفات
اختالفات ميان دبيرخانه كارگروه و كارگزار در خصوص نحوه همكاري و اجراي قرارداد ،ابتدا از طريق گفتگو
ميان طرفين برطرف میشود و در نهايت امور حقوقی معاونت علمی و فناوري رياستجمهوري ،داور مرضی-
الطرفين براي رفع اختالف خواهد بود.
ماده)11فسخقرارداد
در صورتی كه كارگزار براي يک يا چند بار مرتكب تخلف شود ،دبيرخانه كارگروه پس از تاييد كارگروه،
میتواند قرارداد را يک طرفه فسخ نمايد .در صورت فسخ يا پايان زمان قرارداد ،كارگزار موظف است نتيجه
بررسی نهايی خود را در خصوص شركتهايی كه فرايند تشخيص آنها را آغاز كرده ،به دبيرخانه كارگروه ارائه
دهد.
هرگونه تخلف كارگزاران به گونهاي كه موجب متضرر شدن و از دست رفتن حقوق شركتهاي متقاضی شود
(نظير انتشار اطالعات محرمانه شركتها و  )...منجر به فسخ قرارداد و مستلزم پرداخت جريمه خواهد بود و در
مراجع قانونی و قضايی پيگيري خواهد شد.
اين شيوهنامه در  99ماده و  6تبصره در جلسه مورخ  9815/94 /93به تصويب كارگروه رسيد و «شيوه نامه
انتخاب و فعاليت شركتهاي ارزياب به منظور انجام فرآيند ارزيابی و تشخيص صالحيت شركتها و موسسات

دانش بنيان» مصوب جلسه كارگروه مورخ  9818/1/8و «آيين نامه انتخاب و فعاليت كارگزاران به منظور
انجام فرآيند تشخيص صالحيت شركتها و موسسات دانش بنيان» مصوب جلسه كارگروه مورخ

 9819/92/24لغو می شود.
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