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 بسمه تعالی

 تحقیقات بازار گزارشحمایت از تدوین دستورالعمل 

 :مقدمه

کننده، شناخت رقبا، تخمین  ورود به بازار نیازمند شناخت صحیح از آن بازار، تعیین مخاطبان محصول و تحلیل رفتار مصرف

معاونت علمی و  در همین راستا. باشد اثیرگذار میکشش و سهم قابل کسب از بازار هدف و سایر پارامترهای تصحیح از میزان 

بخشی های تخصصی تحقیقات بازار و تأمین  از تهیه گزارشبنیان،  س جمهور با هدف توسعه بازار محصوالت دانشیفناوری ری

 .نماید حمایت می ههای مربوط از هزینه

 تعاریف -1ماده 

 علمی و فناوری رییس جمهور  معاونت: معاونت

 « ها و موسسات دانش بنیانکارگروه ارزیابی و تشخیص صالحیت شرکت»شرکت یا موسسه دانش بنیان مورد تایید : شرکت

ی این مسئولیت اجرا که از سوی معاونت علمی و فناوری (کریدور)موسسه خدمات فناوری تا بازار ایرانیان : موسسه

  .ل را برعهده دارددستورالعم

 های مورد تایید مؤسسه برای ارائه خدمات مندرج در این دستورالعمل    ها و مجموعه شرکت: کارگزار

 تحقیقات بازار یها گزارشانواع  -2ماده 

دسته  2بازار در  ی تحقیقاتها گزارشهای باال،  با هدف سهولت در دسترسی، بهینه بودن زمان و جلوگیری از تحمیل هزینه

 : می شوندبندی و ارائه  کلی تقسیم

های موجود در بازار محصوالت  بررسی فرصت ییها گزارشهدف اصلی از تهیه چنین : مطالعه فرصت هایگزارش .1

، با ها گزارشدر این نوع از  یبطور کل. باشد نوظهور و شناخت فضای کسب و کار برای آن محصول میدانش بنیان 

بندی بازار، مشتریان بالقوه محصول، رقبا و  های کاربردی محصول، بخش ای کم، ترسیمی مناسب از زمینه صرف هزینه

های   برندهای فعال در بازار، برآورد تقاضای بازار، حجم بالقوه و قابل کسب از بازار و ارزیابی تهدیدها و فرصت

، منابع و مستندات ییها گزارشمراجع اصلی در تدوین چنین . گیرد کسب و کار مورد بررسی و تحقیق قرار می

 .باشد ی موجود میمهای عل موجود در نهادهای ذیربط، مصاحبه با مشاوران و خبرگان آن حوزه و سایر روش
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تر و به منظور شناسایی فضای بازار یک فناوری مادر که گاهاً  با هدفی جامع ها گزارشاین : رصد بازار یها گزارش .2

در واقع گزارش رصد بازار در مقایسه با . گردد کاربردهای متنوع در حوزه مختلف صنعتی است، تدوین می دارای

تری است که جزئیات بیشتری را مورد تحلیل و بررسی قرار تر و کامل های عمیق گزارش مطالعه فرصت دارای تحلیل

و بطور کل تحقیقات و راهکارهای مرتبط با  کننده، تدوین استراتژی ورود به بازار تحلیل رفتار مصرف. دهد  می

بر . مورد بررسی قرار گیرد ها گزارشتواند بصورت اختصاصی در این  بازاریابی از جمله موارد مهمی است که می

کنندگان و تولیدکنندگان  تواند برای تامین تری را به دنبال دارند و می نکات مدیریتی جامع ها گزارشهمین اساس این 

  . گذار حائز اهمیت باشد نیز نهادهای سیاستبازار و 

 ها گزارشمدت زمان تدوین  -3ماده 

این امر با توجه به توافق بین کارگزار و . باشد قابل تغییر می ها گزارشزمان انجام پروژه با توجه به عمق، محتوا و نوع  مدت

بینی  قابل پیش  زمان انجام پروژه بصورت زیر ،ها گزارشدر حالت کلی برای هر دسته از . باشد شرکت متقاضی قابل تغییر می

 .گردد است که بصورت معمول از تاریخ عقد قرارداد، تعیین می

 رصد بازار مطالعه فرصت نوع گزارش

 ماه 6حدود  ماه 2تا  1 بینی شده زمان پیش

 میزان حمایت -4ماده 

را با رعایت سقف مندرج در جدول  ها گزارشهای تهیه این  از هزینه% 05توانند به میزان  های مشمول این حمایت می شرکت

 . دریافت کنندمعاونت    حمایتمحل از ذیل، 

 سقف حمایت میزان حمایت نوع گزارش

 میلیون ریال 29 از رقم قرارداد% 95 مطالعه فرصت

 میلیون ریال 155 قرارداداز رقم % 95 رصد بازار
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پذیرد که منوط به ارائه گزارش از سوی شرکت متقاضی  پرداخت سهم حمایتی معاونت از سوی موسسه صورت می -تبصره

 .باشد و تایید آن توسط موسسه می

 شرایط دریافت حمایت -9ماده 

  .هستندجمهوری مشمول دریافت این حمایت بنیان مورد تایید معاونت علمی ریاست  های دانش  کلیه شرکت .1

همچنین شرکت . پیش از عقد قرارداد باید به تایید موسسه رسیده باشد ها گزارشصالحیت کارگزاران و مجریان تهیه  .2

 .مورد تایید اداره مالیات باشند متقاضی ملزم به همکاری با کارگزارانی است که دارای فاکتور رسمی

فنی در جهت  ابعادتامین اطالعات . باشد شرکت متقاضی موظف به همکاری با کارگزار در جهت پیشبرد  پروژه می -تبصره

 .باشد انجام مطالعات بازار، بر عهده شرکت متقاضی می

 فرایند دریافت حمایت -6ماده 

مراجعه نموده  tms.daneshbonyan.irالکترونیکی به آدرس توانند به سامانه  های دانش بنیان می شرکت .1

 . را تکمیل و ثبت نمایند تحقیقات بازار  گزارشحمایت از تدوین استفاده از خدمات و درخواست 

با شرکت به را کارشناس مربوط هماهنگی الزم  ،پس از تکمیل درخواست و ارائه مستندات الزم در سامانه .2

  . آوردخواهد عمل 

های  سهم حمایتی معاونت با ارائه درخواست شرکت متقاضی در سامانه برنامه جامع توسعه شرکت .3

به  ،موسسهتوسط ایید کیفیت خروجی گزارش و تبنیان، پس از اتمام پروژه و ارائه مستندات مربوطه  دانش

رسمی، مستندات تصویر قرارداد، تصویر فاکتور : مستندات شامل. گردد حساب شرکت متقاضی پرداخت می

قرارداد انجام پروژه فی مابین شرکت متقاضی و  .باشد پرداختی و یک نسخه از گزارش تهیه شده می

  . گردد کارگزار تنظیم می

باشد، سهم حمایتی معاونت پس از  شدهمابین شرکت و کارگزار در چند فاز مختلف تهیه  در صورتی که قرارداد فی -تبصره

این امر با ت صورت . گردد قرارداد و تایید پرداخت آن، از سوی موسسه به حساب شرکت واریز میپایان هر یک از فازهای 

  .پذیرد می


