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بسته حمایت از صادرات محصوالت دانش بنیان



بسته خدمات صادراتی صندوق

تأمین مالی صادراتی. 3شبکه سازی صادراتی. 2توانمندسازی صادراتی. 1

صادراتیمشاورهوآموزش1)
وتخصصیمجوزهایواستانداردها2)

صادراتی
فکریمالکیتازحفاظت3)

مستقلحضورازحمایت1)
دردانش بنیانشرکت های

خارجینمایشگاه های
شرکت هایحضورازحمایت2)

پاویون دردانش بنیان
خارجینمایشگاه های

شرکت هایحضورازحمایت3)
نمایشگاه هایدردانش بنیان

خارجیدائمی
هیات هایپذیرشواعزام4)

تجاری
صادراتییکشنبه های5)
توسعه ایکمک های6)

خطرپذیرسرمایه گذاریصندوق های»راه اندازی1)
مشابه/متناظرنهادهایبا«مشترک

درصادراتیپروژه هایوشرکت هامالیتامین2)
نرخدرصدی30کاهشبا)تسهیالتانواع»قالب

«سرمایه گذاری»و«(تسهیالت
«نمونه سازیتسهیالت»اعطای3)
خارجدرمونتاژخطراه اندازیتسهیالت»اعطای4)

«کشوراز
«صادراتیجایزهتسهیالت»اعطای5)
صادراتیبیمه نامهدریافت6)
صادراتیضمانت نامهدریافت7)



توانمندسازی صادراتی. 1

آموزش و مشاوره. 1-1

آموزش داخلی
میلیون تومان10: سقف حمایت  ساالنه

درصد90: سقف حمایتی صندوق

ییادگیری شرکت

میلیون تومان30: سقف حمایت ساالنه
درصد90: سهم حمایت صندوق

از سایر کشورها/آموزش در

میلیون تومان50: حمایت ساالنهسقف 
درصد90: سهم حمایت صندوق

مشاوره کسب وکار
میلیون تومان10: حمایت ساالنهسقف 

درصد90: سهم حمایت صندوق



توانمندسازی صادراتی. 1
استانداردها و مجوزهای تخصصی و صادراتی. 1-2

استانداردهای صادراتی
200سقفتاهزینه هادرصد70:دریافت
تاهزینه هادرصد70:تمدیدتومانمیلیون

تومانمیلیون100سقف
تومانمیلیون300فقره،98:5
استانداردهای تخصصی ـ تومانمیلیارد1/6فقره،99:21

سیستمی
میلیون60سقفتاهزینه هادرصد70:دریافت

تومان
میلیون30سقفتاهزینه هادرصد70:تمدید
تومان

تأییدیه های ملی
60سقفتاهزینه هادرصد70:دریافت
هزینه هادرصد70:تمدیدتومانمیلیون

تومانمیلیون30سقفتا

خدمات آزمایشگاهی
میلیون300سقفتاهزینه هادرصد70

تومان



توانمندسازی صادراتی. 1
از مالکیت فکری حفاظت. 1-3

میلیون تومان 20درصد هزینه ها تا سقف 75)تحلیل پتنت و تحلیل نقض پتنت 
(در سال

میلیون تومان 200درصد هزینه ها تا سقف 90تا 85)ثبت اختراع خارج کشور 
(در سال

میلیون تومان 100درصد هزینه ها تا سقف 85)ثبت نشان تجاری خارج کشور 
(در سال

میلیون تومان 45درصد هزینه ها تا سقف 85)ثبت طرح صنعتی خارج کشور 
(در سال



شبکه سازی صادراتی. 2
یحمایت از حضور مستقل شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های خارج. 1

یحمایت از حضور شرکت های دانش بنیان در پاویون  نمایشگاه های خارج. 2

حمایت از حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های دائمی خارجی. 3

اعزام و پذیرش هیات های تجاری. 4

یکشنبه های صادراتی. 5

کمک های توسعه ای. 6



شبکه سازی صادراتی. 2
حضور مستقل در نمایشگاه های خارجی. 2-1

:تا کنون در حوزه های1398در فهرست حمایتی صندوق از نمایشگاه خارجی 140بیش از 

فناوری اطالعات و
صنعت حمل ونقلمواد پیشرفتهسالمتنفت و گازارتباطات

گیاهان دارویی و 
کشاورزی

صنعت و 
صنعت ساختماننیروماشین آالت

صنایع غذاییو زیرساخت

و صنایع فرهنگیصنایع معدنی 
عمومینساجیخالق

میلیارد تومان3/86فقره، 160(: مجموع مستقل و پاویون)98تا اسفند 97آذر 
میلیارد تومان3/8فقره، 66(: پاویون)99

: سقف حمایت
در سالمیلیون تومان 120درصد هزینه ها تا سقف 70: حضور مستقل



شبکه سازی صادراتی. 2
پاویون نمایشگاه های خارجی. 2-2

تعداد شرکت هانام نمایشگاهسالردیف
1

1398

8باکوتل
2Health Asia11پاکستان
6پالست اوراسیا ترکیه3
4Medica6آلمان
5Expopharm4آلمان
6دریایی هلند6
4آب چیننمایشگاه7
8

1399
20جیتکس

32انرژی و خدمات فنی و مهندسی ایران در افغانستان9
202014نمایشگاه واردات چین 10
11

1400

30سوریه1*4نمایشگاه 
14پزشکی ترکیهنمایشگاه تجهیزات12
23نمایشگاه اختصاصی ایران در ارمنستان13
20نمایشگاه شهر هوشمند ترکیه14
8سوریهنمایشگاه بیلدکس15

206مجموع

در سالمیلیون تومان 150درصد هزینه ها تا سقف 90: سقف حمایت حضور در پاویون



شبکه سازی صادراتی. 2
حضور در نمایشگاه های دائمی خارجی. 2-3



شبکه سازی صادراتی. 2
اعزام و پذیرش هیأت های تجاری. 2-4

اعزام هیأت تجاری
هزینه های اعزام هیأتدرصد 90

در سالتومانمیلیون 60تا سقف 

پذیرش هیأت تجاری
هزینه های پذیرش هیأتدرصد 90

در سالمیلیون تومان 60تا سقف 

میلیارد تومان1/05فقره، 157: 98تا اسفند 97آذر 
میلیارد تومان2/9فقره، 210: 99سال 



شبکه سازی صادراتی. 2
یکشنبه های صادراتی. 2-5



شبکه سازی صادراتی. 2
کمک های توسعه ای. 2-6

( یورو225000بالغ بر )ارسال بسته اقالم بهداشتی مقابله با کرونا به کشورهای کنیا، بالروس، گرجستان 



تأمین مالی صادراتی. 3

مشابه/با نهادهای متناظر« صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر مشترک»راه اندازی 

«سرمایه گذاری»و « (درصدی نرخ تسهیالت30با کاهش )انواع تسهیالت »تامین مالی شرکت ها و پروژه های صادراتی در قالب 

هره مندی به منظور تأمین هزینه  خرید نمونه خارجی و فعالیت های تحقیق و توسعه برای مهندسی معکوس آن به شرط ب« تسهیالت نمونه سازی»اعطای 
متقاضی از ضوابط دانش بنیان بار اول

«تسهیالت راه اندازی خط مونتاژ در خارج از کشور»اعطای

«تسهیالت جایزه صادراتی»اعطای 

(اعتبارسنجی طرف خارجی)« بیمه نامه»صدور 

(اعتبارسنجی طرف داخلی)« ضمانت نامه»صدور 
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