آییننامه حمایت از طراحی صنعتی
ستاد ویژه فناوری نانو

شماره سند:
شماره ويرايش 04 :
تـاريخ ويرايش 1400/01/20 :

 -1مقدمه
مقوله طراحی صنعتی و بستهبندی با تاثیر در کیفیت ،عملکرد ،ارگونومی ،شکل ظاهری ،گرافیک و بستهبندی
محصوالت میتواند نقش مهمی در جلب رضایت مصرفکنندگان ایفا نماید ،از این رو طراحی صنعتی و بستهبندی
دارای جایگاه مهمی در بازاریابی و توسعه بازار محصوالت است.
 -2دامنه كاربرد
شرکتهای فعال در حوزه فناوری نانو و دارای تاییدیه نانومقیاس.
 -3مفاد آییننامه
ماده :۱خدمات مشمول اين آيین نامه
 خدمات مشاوره طراحی صنعتی
 طراحی و ساخت نمونه نمایشی (دموی) محصوالت
 طراحی محصول و بسته بندی
 ساخت نمونه و قالبسازی
ماده  :۲میزان حمايت
 -۱-۲برای طراحی هر محصول مطابق جداول ارزیابی پیوست  %70هزینهها تا سقف  500.000.000ریال ،به
صورت بالعوض پرداخت میگردد.
 -۲-۲برای طراحی و ساخت نمونه نمایشی (دموی) محصوالت مطابق جداول ارزیابی پیوست  %70هزینهها تا
سقف  200.000.000ریال ،به صورت بالعوض پرداخت میگردد.
تبصره  :۱حمایت از بندهای  2-1و  ،2-2پس از اتمام طراحی و تسویه حساب و انعقاد قرارداد ساخت ،ارزیابی و
در وجه شرکت متقاضی پرداخت خواهد شد.
 -3-۲جهت قالبسازی هر محصول مطابق جداول ارزیابی پیوست تا سقف  2.000.000.000ریال ،تسهیالت
قرضالحسنه اعطا میگردد.
تبصره  :۲تسهیالت پس از واریز پیش پرداخت اولیه قرارداد ساخت ،اعطا خواهد شد.
تبصره  :3نحوه بازپرداخت تسهیالت اعطایی شامل دوره تنفس ،تعداد اقساط و مبلغ هر قسط بر اساس قیمت
محصول ،تیراژ تولیدی شرکت و  ...تعیین میشود.
ماده  :3شرايط اعطای حمايت

آییننامه حمایت از طراحی صنعتی

شماره سند:
شماره ويرايش 04 :

ستاد ویژه فناوری نانو

تـاريخ ويرايش 1400/01/20 :

 -۱-3متقاضی باید درخواست خود را در سامانه  www.tmsc.irثبت نماید .ضمنا مستندات مالی (شامل فاکتور
رسمی ،قرارداد رسمی و مستندات پرداختی) و مستندات طراحی و ساخت (شامل فایلهای طراحی و ساخت،
تصاویر قبل و بعد و  )...را جهت ارزیابی پیوست نماید.
 -۲-3اولویت و تناسب خدمات طراحی صنعتی با نیازهای شرکت و محصول بایستی به تایید کارشناس و
مشاوران مورد وثوق موسسه برسد.
پیوست
جدول  :۱شاخصهای ارزيابی طراحی صنعتی و بستهبندی

شاخصهای ارزيابی
هماهنگی (هارمونی) فرمی (اجزا با کل پیکره و کل با جزء)
هماهنگی (هارمونی) رنگی (اجزا با کل پیکره و کل با جزء)
نظم مشخص و قابل درک در اجزای وسیله
تعادل اجزا و کل پیکره (تعادل متقارن یا تعادل نامتقارن)
برخورداری از تناسبهای زیبا
پرهیز از انواع تضاد یا نتاقض
ریتم موزون :پرهیز از تکرار خستهکننده و نازیبا
پرهیز از انواع آشفتگیهای بصری
ویژگیهای زیباییشناسانهی روش تولید ،مواد ،ساخت و مونتاژ
گشتالت مناسب (درک کلی فرم ،همترازی ،همسویی ،امتداد بصری ،خوانایی)
شیوهی حمل ،جابهجایی و نصب مناسب (مانند دستگیرهها)
وضعیت پوستچر بدن هنگام استفاده
تطبیق کلی و حدودی با ابعاد و زوایای بدن و اندام درگیر
دسترس کلی و حدودی آسان و راحت
نوع و شکل صفحه نمایش ،کلیدها ،اهرمها و دستگیرهها
موقعیت مکانی و چیدمان کلی صفحه نمایش ،کلیدها ،اهرمها و دستگیرهها
زوایای مناسب دید نسبت به صفحه نمایش ،کلیدها ،اهرمها و دستگیرهها
ابعاد ،رنگ ،اندازه و ترکیببندی حروف ،کلمات ،نوشتهها و گرافیکصنعتی
فراهمآوری حفاظت مناسب فیزیکی
جدول  :۲درصدحمايت موسسه بر اساس ارزيابی صورت گرفته
امتیاز کیفیت گزارش پس از ارزيابی

سقف حمايت طراحی (بالعوض)

سقف حمايت ساخت (تسهیالت)

کمتر از 50

حمایتی در نظر گرفته نمیشود.

حمایتی در نظر گرفته نمیشود.

75-50

 300میلیون ریال

 1میلیارد ریال

100-75

 500میلیون ریال

 2میلیارد ریال

