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کریدور خدمات صادرات محصوالت در حوزه صادرات از طریق  بنیان هاي دانش حمایت از شرکتنامه  آئین 8-44

 بنیان دانش
 )ربرترِ فنّاو آموختگان دانش(بنیان  هاي دانش تسهیالت نظام وظیفه تخصصی براي افراد فعال در شرکت 8-45
 بنیان هاي دانش انواع خدمات تسهیالتی صندوق نوآوري و شکوفایی به شرکت 8-46
بنیان جهت  موسسات دانشها و  روه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکتبنیان از کارگ هاي دانش اخذ تایید شرکت 8-47

موضوع (دولت قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی  43و  22مواد مزایاي مندي از  بهره
 )معاون محترم علمی و فناوري رئیس جمهور 05/11/94مورخ  75413/11نامه شماره 

علمی آنها در ، مراکز تحقیقاتی و اعضاي هیات تها، موسسا تبیین چند پرسش و پاسخ در مورد مشارکت دانشگاه 8-48
دبیر محترم کارگروه و  19/12/94مورخ  77624/11موضوع نامه شماره (بنیان  هاي دانش تاسیس و اداره شرکت
 )بنیان ها و موسسات دانش سرپرست امور شرکت



 

 

مصوب سی و (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  43نامه اجرایی ماده  آیین 8-49
 )26/12/94هشتمین جلسه هیات امناء سازمان مورخ 

  ).22/09/94ه مورخ  50565ت /123402یران به شماره مصوبه هیات محترم وز(تضمیم معامالت دولتی  نامه آیین 8-50
 تضمیم معامالت دولتی نامه آیین) 4(ماده ) خ(دستورالعمل اجرایی بند  8-51
یادآوري قوانین و مقررات ایجاد (بنیان بر اساس ضوابط جاري کشور  هاي دانش تاسیس شرکتنامه مربوط به  8-52

 )بنیان هاي دانش شرکت
  خرید کاالهاي خارجی ممنوعیت فهرست وص در خصهیات وزیران هاي  مصوبه 8-53
 29 ماده) ه(موضوع بازنگري ایین نامه بند ، 02/12/1390مورخ ه  42986ت /237395نامه شماره  اصالح تصویب 8-54

ت /39021مصوبه هیات محترم وزیران به شماره () نامه خرید خدمات مشاوره ایین(قانون برگزاري مناقصات 
  ).04/04/96ه مورخ  53728

جهت حمایت از وزارت جهاد کشاورزي ري رئیس جمهور و نامه همکاري بین معاونت علمی و فناو عقاد تفاهمان 8-55
 بنیان  هاي دانش شرکت

   سایر: هم نفصل 
 سازي تحقیقاتاولین بخشنامه تجاري -9-1
 سازي تحقیقاتدومین بخشنامه تجاري -9-2
  سازي تحقیقاتپاسخ به سئواالت مرتبط با تجاري -9-3
 نامه تسهیل دسترسی نوآوران به امکانات و خدمات علمی و فنی آئین -9-4
دستورالعمل اجرایی حمایت وزارت جهاد کشاورزي و واحدهاي تابعه آن از نوآوران، به منظور تسهیل دسترسی آنها  -9-5

 به امکانات و خدمات علمی و فنی  
 ي نظام مالی کشورپذیر و ارتقا قانون رفع موانع تولید رقابت 44و  43مواد   -9-6
 پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور قانون رفع موانع تولید رقابت  44نامه اجرایی ماده  آئین -9-7
 پذیر و ارتقاي نظام مالی کشور قانون رفع موانع تولید رقابت  44نامه اجرایی ماده  آئین 8الحاق بندهایی به ماده  -9-8
هیات بیست و نهمین جلسه مصوب ( هاي کالن ملی اختراعات و طرح و فنی هاي مربوط به ارزیابی علمی تعرفه -9-9

 )تحت عنوان ابالغ تعرفه تولیدات و خدمات علمی فنی و آزمایشگاهی 21/12/91ازمان مورخ س امنا
  فرهنگی جمهوري اسالمی ایران توسعه اقتصادي، اجتماعی وبرنامه سوم قانون  100ماده   - 9-10
 به اعضاي هیات علمی براي عقد قراردادهاي پژوهشی دستورالعمل اعطاء مجوز   - 9-11
صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوري قیقات، آموزش و ترویج کشاورزي و بین سازمان تحمنعقده نامه  تفاهم - 9-12

  03/10/96در تاریخ  در بخش کشاورزي
  


