پیوست 6
دستورالعمل حمایت از اخذ گواهینامهها ،مجوزهای بینالمللی محصولی ،ثبت محصوالت ،داروها و
عالئم تجاری و عضویت در مجامع تجاری خارجی
(موضوع بند  5و  9ماده  4آییننامه حمایت از شرکتهای دانشبنیان و خالق در حوزه صادرات)
مقدمه:
شنیازهای ورودبهبازارهای جهانی وهمچنین یکی از
نالمللی ازمهمترین پی 
نامهها وتأییدیههای بی 
گواهی 
ابزارهای مهمدرترغیب مشتریان بهافزایش کارایی ،ایمنی وکیفیت محصوالتاست.درهمین راستاو با
شرکتهاوورودمحصوالتشرکتهایدانشبنیانبهبازارهایصادراتیجدید،بخشیاز

هدفتوانمندسازی
نالمللی برای تسهیل فرآیند صادرات توسط مرکز پرداخت
هزینههای دریافت تأییدیهها و مجوزهای بی 
نامهها
نههای اخذمجوزهاوگواهی 
دانشبنیان ،بخشی ازهزی 
ازشرکتهای  

یگردد.مرکز درقالبحمایت 
م
نامه از
انجامآزمونهای خارجازشرکتوهمچنین صدورگواهی 

ادهسازی ،
نه خدماتمشاوره،پی 
شاملهزی 
نامهها و
یدهد .این دستورالعمل ،نحوه ارایه خدمات اخذ گواهی 
مراجع ذیصالح را مورد حمایت قرار م 
شرکتهای دارای تاییدیه

تهای مرکز به 
نالمللی و همچنین چگونگی تخصیص حمای 
تاییدیههای بی 
ینماید.
دانشبنیانرامشخصم 

شرکتهادربازار

همچنینعالمتتجاری،تصویرذهنیمشتریانوبازاریکمحصولیاشرکتیاگروهیاز
پیامهایی درباره کیفیت ،قیمت ،سطح فناوری ،قابلیت اعتماد و هر آن چیزی
است.عالمت تجاری حاوی  
است که در بازار مربوطه منبع ارزش بودهو حامل ارزشبرای مشتری است.این تصویر ذهنیو انتزاعی در
میکند.ازآنجاکه
اقالمی نظیر نام و نشانتجاری ،شعارها ،الگوهای تبلیغاتی و نظایر آن نمود خارجی پیدا  
بینالمللی داشتن عالمت تجاری معتبر و حفظ آن در بازارهای هدف است،
الزمه حضور مداوم در بازارهای  
مینماید.
بینالمللیهدفحمایت 
کریدورصادراتیازثبتعالمتتجاریدربازارهای 

ماده  -1خدمات مشمول حمایت
نامههای انطباق محصول) (Certificate of Complianceو یا گواهی محصول
 -1-1اخذ انواع گواهی 
ونشانهای محصولبنابرنیاز

نامهها 
اروپا)(CE Mark؛ استاندارد محصولروسیه  GOSTویا سایر گواهی 
موردحمایتقرارمیگیرد.

بازارهایصادراتیهدفوتأییدمجریخدمات
حمایتازتجدیدگواهینامهدرصورتیکهقبالبرایآنگواهینامهحمایتدریافتنشدهباشد،

تبصره  -1
موردتأییداست.
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هایتمدیدگواهینامههایانطباقمحصول،گواهیمحصولاروپا،استانداردمحصولروسیهویا

 -0-1
هزینه
هایمحصولدرصورتداشتنسابقهصادراتیموردحمایتقرارمیگیرد.


هاونشان

سایرگواهینامه
یهای )(Clasification
بقهبند 
 - 0- 1ثبتمحصوالت،داروهاوعالمتتجاریدرکشورهایخارجی،درط 
نالمللی
مختلفبراساسمعاهداتبی 
هاوتشکلهایصنفیخارجی


هایبازرگانیخارجی،انجمن

عضویتدراتاق
-3-1
ماده  -2دامنه شمول
دانشبنیانوخالقطبقخروجیارزیابیآمادگیصادرات
شرکتهای 

-1-0
-0-0سایرشرکتهایمعرفیشدهازسویمرکز
ماده  -3میزان و نوع حمایت
نامههای
 12 -1-3درصد هزینههایمشاوره ،پیادهسازی ،انجام آزمونهای خارج از شرکت وصدور گواهی 
مرتبطبابند1مادهیکتاسقف1222میلیونریالبصورتکمکبالعوض
هزینههایاخذمجوزواستانداردفراتراز 1222میلیونریالتاپوشش%122
تبصره  -2پرداختمابقی 
هزینه اخذ استاندارد ،بصورت تسهیالت ترجیحی از محل منابع مرکز تعامالت یا منابع اشتراکی با
صندوقهایپژوهشوفناوری

درصدهزینههایمطرحشدهدربند0مادهیکتاسقف122میلیونریال

12-0-3
هزینههایثبتمحصوالت،
هزینههایثبتمحصوالت،داروهاوعالمتتجاریدر خارجکشور،شامل 
 -3-3
داروهاوعالمتتجاریخارجی،هزینهکارگزارو...بهمیزان12درصدتاسقف122میلیونریال
هایصنفیتخصصی،اتاقهایبازرگاانیونهادهاایتجااری


درصدهزینهحقعضویتدرتشکل
12-3-3
ایجادشبکهتجاری،ارائهمزیتهایکسبوکاردرخارج

مرتبطبابازارهدفصادراتیکهبهنوعیازطریق
هایدانشبنیانکمکنمایدتاسقف022میلیونریالدرسال


ازکشوربهشرکت
عالمتهای تجاری در آنها مورد حمایت قرار

تبصره  -3تعداد کشورهایی که ثبت محصوالت ،داروها و 
میگیرد،حداکثر3کشوراست.

میشودکهمشمولمواردذیلنباشد.
تبصره  -4حمایتازثبتعالمتتنهادرمواردیانجام 
 اسامیعاممثلکلمه«صندلی»برایمحصولصندلیعباراتتوصیفی«:نفیس»برایپارچهعباراتگمراهکننده«:چرمطبیعی»برایمحصوالتچرمنماخالفنظمعمومییااخالقحسنهبینالمللی
سازمانهای 

پرچمکشورهاونماد18

عالمتهایتجاریثبتشده

تعارضباعالمتهایتجاریمعروفثبتنشده

تعارضباماده  -4شرایط اعطای حمایت
نامههای درخواستی با نیازهای شرکت و برنامه صادرات ( )Export Planبایستی به
 -1-4تناسب گواهی 
تایید مجری خدمات برسد .در این راستا صرفا از مجوزها و تاییدیههایی که در راستای برنامه صادراتی
محصولشرکتباشدحمایتخواهدشد.
یگیرد کهصالحیت
نامههای ماده 1تنهازمانی مشمولحمایت مرکز قرارم 
 -3-4دریافت هر یک ازگواهی 
مرجعصدورآنگواهینامهواعتبارآنقبالتوسطمجریخدماتموردتاییدقرارگرفتهباشد.
نامههای مذکور از طریق کارگزاران مورد
 -4-4مجری خدمات قابلیت ارایه تمامی خدمات دریافت گواهی 
شرکتهابهاستفادهازکارگزارانبیرونی،دریافت

تاییدوهمکارخودرادارد.بااینوجودودرصورتتمایل
امکانپذیراست:
خدماتازآنشرکتخدماتیدرصورتمحققشدنشرایطزیر 
درحوزهمحصولموردنظر؛

 تناسبتجربهتخصصیکارگزار تجربهصدورحداقلیکمجوزموردنظربصورتممیزیشدهوازطریقNBهایمعتبر؛ تجربه همکاری وتعاملبا NBهاو CBهای معتبروعدمانحصارهمکاری بایک مرجعصدورخاص؛
هایمحصولیبینالمللی،صرفاًدرانتهایپروژهوپسازصدور


مبلغحمایتازاخذگواهینامه
تبصره   -5
گواهینامهبهشرکتهاپرداختخواهدشد.

-1-4حمایتازثبتمحصوالت،داروهاوبرنددرازایارایهاسنادمثبتهمربوطبههزینهانجامشدهپرداخت
میگردد.

ماده  -5گردش کار
ننامه با توجه به نتایج ارزیابی آمادگی صادرات
شرکتهای متقاضی دریافت خدمات مرتبط با این آیی 

یتواننددرخواستخودرابصورتاینترنتیارسالنمایند.
م
متقاضیاندریافتتسهیالت،میبایستدرخواستخودرابصورتمکتوببهمرکزتعامالتارائه

تبصره -7
نمایند.
ماده  -6این دستورالعمل دریک مقدمه 6 ،ماده و 1تبصره در تاریخ  1322/21/32بهتأیید رئیسمرکز
یباشد.
تعامالتبینالمللیعلموفناوریرسیدوازهمانتاریخقابلاجرام 
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