
 

 شاخصهای پیشنهادی جهت پذیزش متقاضیان اعطای تسهیالت کمکهای فنی و اعتباری به صنایع

 ضاخص سدیف

ٍصى ضاخص دس 

عولکشد  تسْیالت )دسصذ(

سال 

 گزضتِ

پیص 

بیٌی 

سال 

 آیٌذُ

سشهایِ   تَضیحات هستٌذات هَسد ًیاص ٍاحذ سٌجص

دس 

 گشدش

سشهایِ 

 ثابت

   هستٌذگوشکی هیلیَى دالس     05 05 صادساتی بَدى هحصَل تَلیذی 1

     05 05 هحصَل هَثش دس صًجیشُ اسصش 2

تي )هَاد 

اٍلیِ(، عذد 

 )قطعات(

آهاس تَلیذ، هطابقت با 

 لیست اعالهی ٍصاست صوت
  

3 
تَلیذ هحصَالت ٍ کاالّای 

 هطوَل خشیذ تضویٌی دٍلت
   قشاسدادّای هٌعقذُ تي     05 05

4 
صٌعت دس تَلیذ اقالم گلَگاّی 

 قلن کاال( 142صهاى تحشین )لیست 
   آهاس ٍصاست صوت تي، عذد     05 05

   تاییذیِ ساصهاى استاًذاسد عذد     05 05 استقاء استاًذاسد عولیاتی 5

 هیلیاسد سیال     05 05 ّضیٌِ دس بخص تحقیق ٍ تَسعِ 6
هستٌذات هالی، تاییذیِ 

 هشاکض ریشبط
  

7 
هحیطی ٍ استقاء عولکشد صیست 

 ایوٌی
05 05       

تاییذیِ ساصهاًْای ریشبط 

 )هحیط صیست، استاًذاسد (
  

 هیلیَى دالس     055 055 تَلیذ هحصَل فٌاٍساًِ )ّای تک( 8
هٌطبق با فْشست ٍصاست 

 صوت
  

9 
کاّص ضذت هصشف اًشطی دس 

 فشایٌذ تَلیذ هحصَل
05 05     

ّضاس )لیتش، 

ٍات، هتش 

 هکعب...(

تاییذیِ ٍصاست  آهاس تَلیذ،

 ًفت، ًیشٍ
  

11 
استقاء گشیذ اًشطی هحصَل 

 تَلیذی
05 05     

بشاساس 

گشیذّای 

 استاًذاسد

   هَسسِ استاًذاسد

11 
افضایص ٍ یا تثبیت اضتغال دس 

 هٌاطق کوتش تَسعِ یافتِ
   ساصهاى تاهیي اجتواعی ًفش     05 05

12 
استقشاس دس هٌاطق کوتش تَسعِ 

 یافتِ
05 05       

فْشست هٌاطق کوتش 

 تَسعِ یافتِ
  

 تي ، عذد     05 05 تَلیذ هحصَل اًحصاسی )هًََپل( 13
پشٍاًِ بْشُ بشداسی، قشاسداد 

 فشٍش
  

     05 05 افضایص هیضاى تَلیذ 14

بشاساس 

ٍاحذّای هٌذسج 

دس پشٍاًِ بْشُ 

 بشداسی

آهاس تَلیذ، پشٍاًِ بْشُ 

 بشداسی
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 ضاخص سدیف

ٍصى ضاخص دس 

عولکشد  تسْیالت )دسصذ(

سال 

 گزضتِ

پیص 

بیٌی 

سال 

 آیٌذُ

سشهایِ   تَضیحات هستٌذات هَسد ًیاص ٍاحذ سٌجص

دس 

 گشدش

سشهایِ 

 ثابت

       05 05 عضَیت دس خَضِ ّای صٌعتی 15
تاییذیِ خَضِ دس ضْشک 

 ّای صٌعتی
  

   گوشک کطَس هیلیَى دالس     05 05 کاّص اسصبشی 16

   تاییذیِ ٍصاست ًیشٍ دسصذ     05 05 ساصگاسی با کن آبی 17

 دسصذ     05 05 کاّص قیوت توام ضذُ 18

تاییذیِ ساصهاى صوت، 

ساصهاى حوایت اص هصشف 

 کٌٌذگاى

  

19 

تقَیت صیشساخت ّای تَسعِ ٍ 

صٌعتی ٍ هعذًی )سشدخاًِ، هشاکض 

 بستِ بٌذی، فشآٍسی...(

   پشٍاًِ بْشُ بشداسی       05 05

   گوشک هیلیَى دالس     05 05 صادسات تْاتشی کاال 21

21 

عضَیت دس هشکض تحقیقات ٍ 

تَسعِ هحصَل یا گشٍُ کاالیی 

)تجویع ٍ یکپاسچِ ساصی تحقیق 

 ٍ تَسعِ ضشکتْا(

05 05       
تاییذیِ هشکض تحقیق ٍ 

 تَسعِ
  

22 
تَلیذ تحت ًظاست بشًذّای هعتبش 

 داخلی
   تاییذیِ بشًذ هعتبش داخلی       05 05

23 
تَلیذ تحت لیساًس ضشکت ّای 

 هعتبش داخلی
   تاییذیِ بشًذ هعتبش داخلی       05 05

 دسصذ     05 05 عذم استفادُ اص هَاد اٍلیِ خاسجی 24
تاییذیِ ساصهاى صوت، 

 ٍصاست صوت
  

   تاییذ ٍصاست صوت هیلیَى دالس     05 05 تَلیذ هحصَل جایگضیي ٍاسدات 25

 


