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شرکت خالقتعاریف و الزامات

بتری  یرییته خالقیتت   نتوآ ر  شرکت هایی که ماهیت رشد آنها 
در متد  هتا  نتویس کوتک   کتار محصوالت   خدمات جدیتد   

سطح بازیر هدف می باشد   رشد   توستهه محصتوالت   ختدمات 
بتر ییشان بر خالف شرکت ها  دینت  بییتان محصتوالتی می یتی

.فیا ر  پیشرف ه نیوت

یلزیمات پذیرش

ی کشوردیری بودن یکی یز شخصی ها  حقوقی قابل ثیت در نظام قانون

خصوصی بودن شرکت 

خدمت در کشور/ نوآ رینه بودن محصو  

یثربخشی یق صاد ، یج ماعی   فرهیگی

خدمت مرتیط با حوزه ها  آییس نامه باشد/ محصو  حوزه 



تعاریف و الزامات

عبااارت ا اا  اق مزاا  مزیاا  
دل رقابتی مبتنی بر نوآوری در ما

کسب درآمد، کاهش هزینا  هاا، 
ابی، مدیری  قنجیره تامین، باقاری

ر متمایز  اقی محصوالت و  اای
فعالیاا  هااایی کاا  منجاار باا  
 ااامتارهای یدیااد در ال ااوی 

.کسب و کار بن اه می شود

کسب و مدل های نوین
کار

،،
،،



فهر   حوقه ها و  قیرمجموع  های صنایع مالق

کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجاقی

ارائ  مدمات با ا تفاده اق بستر وب و فضای مجاقی
ارائ  محصوالت، ابزار و امکانات ویژه با ا تفاده اق بستر وب و فضای مجاقی
 فضاهای ب  اشتراک گذاری دانش، تجربیات، مهارت ها، ایده ها، مسال
تولید، مدیری  یکپارچ ، نشر و بانک محتوای دیجیتالی و چندر ان  ای
ابزارهای نوین مجاقی تبزیغات، باقاریابی، تحزیل باقار، مشتریان، نظر نجی، بانک داده
شبک  های ایتماعی عمومی و تخصصی دارای ویژگی های منحصر بفرد
لبرنام  های ماص کاربردی برای حل مشکالت و تسهیل فعالی  های کاربران در وب و موبای
یستم های شبی   اقی و تحزیل داده های بزرگ 
مدمات و ابزار تحزیل رفتار، باقمورد و نیاقمندی های کاربران



فهر   حوقه ها و  قیرمجموع  های صنایع مالق

صنایع دیداری و شنیداری

فیزم و  ینما
 (  پویانمایی)انیمیشین
امان  های نرم افزاری طراحی و تولید انیمیشن 
امان  های ارائ  مدمات گرافیکی مبتنی بانک های اطالعاتی هوشمند 
 تکنیک های نوین تصویربرداری و تصویر اقی مانندVR وAR
بانک های داده ای صدا و یزوه های صوتی
یزوه های ویژه تصویری
 ا تودیوهای ویژه فیزم برداری و انیمیشن
ای روان نرم افزارهای هوشمند تولید و تحزیل فیزم نام  و  ناریو با ا تفاده اق ال وریتم ه

شنامتی، یامع  شنا ی 



فهر   حوقه ها و  قیرمجموع  های صنایع مالق

صنایع دیداری و شنیداری

چهره آرایی و گریم مجاقی با ا تفاده اق نرم افزارهای رایان  ای
تکنیک ها و نرم افزارهای طراحی و تولید صحن  و ا تودیو مجاقی
ایجاد تکنیک های ثب  و تبدیل داده های ا کنرها و  نسورهای ثب  حرک  و چهره
طراحی،  ام  تجهیزات و تا یسات  ینمای واقعی  افزوده
یستم های باقاریابی، تبزیغات، و روابط عمومی با ویژگی ماص 
 ارائ  مدمات و پشتیبانی اق ارائ  مدمات قیر امتی تولید نظیرmotion captureو...
 امان  مدیری  و نرم افزار طراحی و راه انداقی مط تولید صنعتی (pipe line)



فهر   حوقه ها و  قیرمجموع  های صنایع مالق

میراث فرهن ی، گردش ری و صنایع د تی

میراث فرهن ی، میراث دیجیتال و میراث طبیعی
مدمات بر پای  وب در حوقه گردش ری
تکنیک های نوین مرم  آثار تاریخی و کتب قدیمی
تکنیک های نوین حفظ و ن هداری آثار تاریخی، فرهن ی و طبیعی
ایجاد بانک ها، کتابخان  ها و داده های مرتبط با میراث دیجیتال
ایجاد و تو ع  موقه های مجاقی
 تکنیک های ارائ  اطالعات و راهنماها در موقه ها، نمایش اه ها و مکان های گردش ری

...(هولوگرام، اپزیکیشن و)
 تو ع  یاذب  های گردش ری انسان  ام



فهر   حوقه ها و  قیرمجموع  های صنایع مالق

میراث فرهن ی، گردش ری و صنایع د تی

تکنیک های نوین یا ترکیبی تولید صنایع د تی ویژه و ماص
کاربردی  اقی صنایع د تی در  ایر محصوالت مصرفی یا کاربردی
تکنیک های نوین افزایش کیفی ، بهبود ویژگی ها و کاربرد صنایع د تی
مدمات یامع فروش،  فارش گذاری، شخصی  اقی صنایع د تی



فهر   حوقه ها و  قیرمجموع  های صنایع مالق

هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی

تکنیک های نوین طراحی و تولید محصوالت هنری یدید
متدهای نوین عرض  یا  فارش  اقی محصوالت هنری
وبمدمات تشخیص اصال  و ارقش گذاری  یستماتیک و عرض  محصوالت هنری بر پای  
ابزارها و تکنیک های نوین ارائ  هنرهای نمایشی
آثار هنری... مدمات یامع و تخصص ن هداری، یابجایی، مرم ، بیم  و



فهر   حوقه ها و  قیرمجموع  های صنایع مالق

باقی، ا باب باقی و  رگرمی
باقی های ویدئویی
 ا باب باقی های آموقشی دارای طراحی نوآوران  بر ا اس ال وهای عزمی یا برنام  های

مطالعاتی
 ا باب باقی های منطب  با  یستم آموقشیSTEM یاSTEAM
چیده ا باب باقی های آموقشی افزایش دهنده  طوح شنامتی مخاطب با ال وریتم های پی

بر ا اس ال وهای عزمی یا برنام  های مطالعاتی
عرو ک های با عمزکرد تعامزی احسا ی اق یمز  تعامزی صدادار و واکنش گرا
دا یا  اقه طراحی و  ام  یورچین تعامزی پیشرفت  الکترونیکی، دارای تعامل تصویر با ص

های    بعدی و با مقیاس در   نسب  ب  نمون  واقعی یورچین باشد
 طراحی و  ام  عرو ک های مکانیزم دار یا عرو ک هایی با ویژگی های مواد ماص و

عرو ک های مخمزی



فهر   حوقه ها و  قیرمجموع  های صنایع مالق

باقی، ا باب باقی و  رگرمی
 طراحی و  ام  مینی تویز با مکانیزم پیچیده و ظراف  و کیفی  باالی عمزکرد
طراحی و  ام  ماک  با عمزکرد و مکانیزم حرکتی واقعی یا قیرمجموع  های آن مانند:

...گیریبکس و دنده، تعزی ، فرمان و
طراحی و  ام  ماشین های رادیو کنترلی، امکان کنترل اق طری  وای فای
طراحی و  ام  موشک های پرتابی نورافشانی با قابزی  انفجارهای چند مرحز  ای و

نورافشانی چندرن ی
فرمول  نمودن و تولید مواد امتصاصی د تیابی ب  ویژگی های ماص
تجهیزات و ا باب باقی های حرکتی و ورقشی
طراحی و  ام  تجهیزات  رگرمی شهرهای باقی، شهرهای آبی،عزمی و...
 یستم های نورپرداقی و باقی نور 



فهر   حوقه ها و  قیرمجموع  های صنایع مالق

طراحی و معماری
معماری  امتمان و اماکن ماص یا با المان ها و مشخصات ویژه
طراحی مالقان  در حوقه مد و لباس
 معماری و دکورا یون دامزی با ویژگی های مالقان
 پزشکی و توانبخشیتولید تجهیزات و طراح
طراحی و  ام  در حوقه یواهرات و قیورآالت
طراحی و تولید در حوقه بست  بندی
 طراحی المان های شهری ویژه و مالقان
طراحی  صنعتی تجهیزات، ابزار، کاالهای کاربردی یا تجمزی، تجهیزات حمل و نقل و...
تولید نرم افزار و ابزارهای شبی   اقی کارکرد و عمزکرد طرح ها
تکنیک های  ام  ماک  و نمون   اقی نوین
طراحی و  ام   اقهای نوین



فهر   حوقه ها و  قیرمجموع  های صنایع مالق

یادگیری الکترونیک، چاپ و نشر
 (کمیک ا تریپ)پی نمایی
کتاب های تعامزی فیزیکی و دیجیتال
 طراحی و  ام  کتاب ا باب باقی
تکنیک های نوین چاپ
تکنیک ها و نرم افزارهای نوین صفح  بندی و ویرایش
کتابخان  ها و مرکز ا ناد دیجیتال
چاپ و نشر دیجیتال مالق
کی  های پیشرفت  آموقشی هوشمند اق
ریتم های و ایل و تجهیزات پیشرفت  آموقشی افزایش دهنده  طوح شنامتی مخاطب با ال و

پیچیده با عمزکرد تعامزی احسا ی 



فهر   حوقه ها و  قیرمجموع  های صنایع مالق

یادگیری الکترونیک، چاپ و نشر
 و ایل و تجهیزات پیشرفت  منطب  با  یستم آموقشیSTEM یاSTEAM
ای مهارت ه: طراحی و  ام  مصنوعات بشری پیچیده با رویکرد تعامزی و آموقشی مانند

ایتماعی 
امان  ردیابی دانش آموق مبتنی بر اینترن  اشیاء 
عی  طراحی و  ام  نرم افزارهای آموقشی پیشرفت  مبتنی بر فناوری واقعی  افزوده، واق

مجاقی و فنون باقی وار
یستم های یامع پیشرفت  تحزیل و ارقیابی بانک های اطالعاتی در حوقه یادگیری 
مای   یستم های پیشرفت  آموقش و یادگیری برنام  ریز و طراحان تخصصی هوشمند، ح

هوشمند و  یستم های هدای  تحصیزی و مشاورین هوشمند
یستم های پیشرفت  مدیری  آموقش و یادگیری، آقمون  اق و تهی  بانک  واالت 
  امان  های پیشرفت  آنالین نشر و توقیع محتوای آموقشی 



فهر   حوقه ها و  قیرمجموع  های صنایع مالق

گیاهان داروئی و طب  نتی
فرموال یون و تولید داروهای گیاهی
تولید مواد غذایی ویژه و ماص با ا تفاده اق مواص گیاهان داروئی
تولید محصوالت مکمل غذایی و تقوی  کننده با ا تفاده اق گیاهان داروئی
ب  کارگیری تکنیک های طب  نتی در قمین  های یدید بهداش  و درمان
وئی و بانک های یامع یا هوشمند گیاهان داروئی و طب  نتی با در نظر گرفتن تدامالت دار

درمانی
مدمات قیر ام 

ایجاد فضای کار اشتراکی و ارائ  مدمات تو ع  ای
(اردوی آموقشی) بوت کمپ 



پذیرش
معرفاااای اق طریاااا   
مبااااااااااااااااادی

یشنواره ها، شاتاب )
دهنااده هااا، صااندوق 

ماورد تاییاد VCهای 
(دبیرمان 

درموا   مستقیم 
گ کاربرتکمیل )شرک  

(آنالین 

شنا ایی و پذیرش

ان برر ی و تایید دبیرم

  مدماتئآغاق ارا

پذیرش



پذیرش

کسب و کارهای دیجیتال و فضای مجازی

تعداد شرکت های خالق به تفکیک حوزه
583:مجموع

صنایع دیداری و شنیداری

میراث فرهنیگ، گردشگری و صنایع دسیت

هرنهای تجمسی و هرنهای مناییش

ابزی، اسباب ابزی و رسگریم

طراحی و معماری

یادگیرینرش و چاپ و 

گیاهان دارویئ و طب سنیت

خدمات زیرساخت حوزه صنایع خالق

سایر حوزه های صنایع خالق

295

56

46

88

34

3

15

27

11

8



خدمات و حمایهتا
www.khalagh.isti.ir

آمار خدمات ارائه شده+



http://ircreative.isti.ir/types.php?typid=27
http://ircreative.isti.ir/types.php?typid=27


42توانمند اقی شرک  های مالق در حوقه های کسب و کار
و پیشخوان مشاوره تو ع  باقار و فروش، ارقیابی

محصول، بیم ، مالیات، مدیری ، تو ع  فنی 
حقوقی، مالکی  فکری 

198

مدمات

39وظیف  نظام تسهیالت تخصصی 

13ا تقرار در پارک های عزم و فناوری

مجموع



10
مجموع

مدمات

اماکن با کاربری مسکونی شهر تهراندر تسهیل در  ا تقرار 

درمالقهایشرک حضوراقحمای 
33دامزیتجاریوتخصصینمایش اههای

نمایش اهدرمالقهایشرک حضوراقحمای 
16منتخبمارییتجاریوتخصصیهای

مدمات تامین مالی و یذب  رمای 
(اق طری  صندوق تو ع  فناوریهای نوین)

32



30
مجموع

مدمات

رفاهی دی رمزایای بیم  تکمیزی و  ایر مدمات 
(گزارش دقی  تو ط شبک  نوآوری ارائ  نشده ا  )

همکاری شبک  نوآوری تهرانبا ا تفاده اق مدمات بیم  دانا 

تو ع  صادرات محصوالت مالق
حضور مستقل در نمایش اه های بین المززی

اعزام و پذیرش هیئ  های ماریی

باقارتحقی گزارشاتتدویناقحمای 

تسهیالت ودیاران اعطای

ر انیاطالعوتبزیغاتیابزارهایتهی اقحمای 

مجموع
2
14
1
1
-



مدمات

خدمات دستگاه های اجراییخدمات دستگاه های اجرایی



دستگاه های اجراییمدمات

ا تقرار شرک  های مالق در فضای کاری اشتراکی
درصد تخفیف ویژه شرک  های مالق30

( ها تینگ)ارائ  مدمات قیر ام  فضای مجاقی 
درصد تخفیف ویژه شرک  های مالق25

ارائ  مدمات طراحی  ای  و بهین   اقی
درصد تخفیف ویژه شرک  های مالق20



دستگاه های اجراییمدمات

ارائ  بست  های تبزیغاتی ر ان  ای و تأمین محتوا آمرین مبر
درصد تخفیف ویژه شرک  های مالق20

مدمات ر ان  ای مبرگزاری بین المززی ایکنا
تخفیف برای ا تفاده اق ا تودیو و انتشار امبار

حضور در نمایش اه توانمندی های رو تایی
شرک  مالق 6حمای  اق حضور رای ان 



دستگاه های اجراییمدمات

تسهیالت مالی ویژه طرح فانوس
تسهیالت مالی ویژه طرح های اشتغال قا در میان اقشار آ یب پذیر

مدمات تولید و نشر محتوا

تخفیف در مرید نرم افزار 
حسابداری

درصد تخفیف ویژه شرک  های مالق50

درصد تخفیف ویژه شرک  های مالق20



دستگاه های اجراییمدمات

 امان  تامین مالی و یذب  رمای 
تامین مالی شرک  های مالق در  امان  کارن کراد

درصد تخفیف ویژه شرک  های مالق50

مدمات صدور ضمان  نام 

عضوی  در اتاق باقرگانی
درصد تخفیف عضوی  ویژه شرک  های مالق70



دستگاه های اجراییمدمات

تسهیالت اشتغال پایدار رو تایی
پردام  تسهیالت اشتغال قا ب  شرک  های مالق مستقر در رو تا

ارائ  تسهیالت ب  مجموع  های همکار در این طرح 

یذب ایرانیان مارج اق کشور

مرکز تعامالت بین المززی عزم و فناوری

همکاری در شنا ایی و پذیرش شرک  های مالق و ارائ  تسهیالت ویژه ب  شرک  های حوقه ر ان 

 اقمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی



اقدامات

ی یتفاهم نامه های همکار تفاهم نامه های همکار



اقدامات

معاون  صنایع د تی  وقارت میراث فرهن ی، گردش ری و صنایع د تی

ی تفاهم نامه های همکار

صندوق پژوهش فناوری هم امان پیشرف   یستان و بزوچستان

تامین مالی تخصصی و تو ع  مدمات ب  شرک  های مالق

فرهن ستان هنر یمهوری ا المی ایران

شکل دهیود تاوردهاتجاری  اقیفناوری،تو ع گفتمان  اقی،وترویج،فرهنگ  اقی
هنریوفرهن یمالقصنایعکارآفرینیقیس  بوم

فعرحوقه،اینکارهایوکسبتو ع وآموقشد تی،صنایعحوقههایا تارتاپ اماندهی
...وهاا تارتاپ اقیشبک ایجادصادرات،تو ع کار،وکسبموانع



اقدامات

شورایعالی مناط  آقاد و ویژه اقتصادی

ی تفاهم نامه های همکار

 اقمان آموقش فنی و حرف  ای کشور

معاون  امور فرهن ی وقارت فرهنگ و ارشاد ا المی

مالقشرکتهایوهنریفرهن یمؤ ساتبرایمجوقصدوردرتسهیل

حوقهینافعاالنیذببرایمالقصنایعحوقهفعاالنبرایپیشنهادیهایبست تهی 
آقادمناط ب 

ان در تو ع  و ارتقاي  طح مهارت هاي حرف  اي نيروي انساني کشور ب  مصوص یوانان و بانو
حوقه فناوري هاي نرم و همچنين فعاالن و شاغالن شرک  هاي مالق



اقدامات

(ره)کمیت  امداد امام ممینی 

ی تفاهم نامه های همکار

 اقمان تجاری  اقی فناوری و اشتغال دانش آمومت ان یهاد دانش اهی

بن اه ر ان  ای  رمای  گذاری آمرین مبر

رهای بستر ر ان  ای منا ب یه  پرورش ایده های نو و محصوالت نوآوران  در حوقه کسب و کا
مالق در کشور

رپذیآ یباقشارویژهب قااشتغالهایطرح برای رمای یذبیاومالیتأمین

 یا   گذاری و تو ع  قیس  بوم صنایع نرم، فناوری های فرهن ی و شرک  های مالق



اقدامات

اقدامات توسعه ای صنایع خالقاقدامات توسعه ای صنایع خالق



اقدامات

ایجاد مان  های مالق

توسعه صنایع خالق

ا تقرارمنظورب هاییمحلراهبریوایجاددرذیربطهای اقمانونهادهامشترکهمکاری
آنهاب کاروکسبتو ع مدماتارائ ومالقصنایعحوقهدرفعالا تارتاپهای

آموقاندانشا المیهایانجمناتحادی همکاریبا

ایجاد شتاب دهنده مالقی  و باقی های آموقشی

همکاری با  امتار حمایتی هم را، بنیاد مزی باقی های رایان  ای

  عنوان یا باالتر باشند ب( هدیوش)کسب و کارهای حقوقی ک  در  امتار هم را، حائز رتب  پنجم 
قرار می گیرندشرک  مالق مورد تایید 



اقدامات

همکاری با مجمع تشکل های دانش بنیان ایران 

توسعه صنایع خالق

افتتاح اولین مرکز نوآوری صنایع مالق گیالن

افتتاح اولین مرکز نوآوری صنایع مالق کشور در قاهدان



اقدامات

حمای  اق برگزاری رویدادهای تخصصی صنایع مالق

توسعه صنایع خالق

ری طاق(ا تریپکمیک)نمائیپیصنع تو ع ورشدهدفبا:دیزاتنرویداد
صنع اصزیباقی رانبین اقیشبک 

دررانیایکاراکترطراحیوانیمیشنحوقهتخصصیپیچینگاولین:رویاقیرویداد
اراکترهاکباقار نجیهمچنینودامزیمحتوایتأمینوتولیدارتقاب کمکرا تای

ایرانیانیمیشنیمحصوالتو

1

2

یصنعتوعزمیقیر ام  هایمی کند،تالشرویداداین:یدیهایباقییشنواره
اقراتو ع حزق  هایوفراهمکشوردریدیباقی هایپیش اقبیشتو ع برایرا

.کندتقوی صنع درمویودمحصوالتتجاری  اقیتادانش اهیتحقیقات

3



اقدامات

حمای  اق برگزاری رویدادهای تخصصی صنایع مالق

توسعه صنایع خالق

واقیبترویجینمایش اهیبخشاقحمای :باقیا بابمزییشنوارهپنجمین
باقیا باب
مرکزاهتمامب ک ا  رویدادی:شریفکاروکسبتو ع وکارآفرینییشنواره
معرفیدرمهمنقشیدوره10طیا  توانست شریفصنعتیدانش اهکارآفرینی
.نمایدایفاگذاران رمای ب نوپاکارهایوکسب

4

5

رشیدیربعفناوریونوآورینمایش اه 6



اقدامات

حمای  اق برگزاری رویدادهای تخصصی صنایع مالق

توسعه صنایع خالق

درمکاریهوکمکمنظورب مالقومستعدافرادشنا ایی:پاتوقا تارتاپیرویداد
د تیصنایعومزیو نتیهنرهایوگردش ریوفرهن یمیراثحوقه

7

لباسومدحوقهدر:برک طزوعقرآنی-ا المیا تارتاپیرویداد 8



http://ircreative.isti.ir/pub.php
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http://ircreative.isti.ir/types.php?typid=47
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ن، تهران، میابان شیخ بهایی شمالی، کوچ  الد
معاون  عزمی و فناوری ریا   20پالک 

یمهوری
83532475021
83532474021

ircreative@isti.ir

Ircreative.isti.ir

وم  برانمه توسعه زیست ب

خالقرشکت های 

یه  کسب اطالعات بیشتر اق
  مدمات برنام ، ب   ای  برنام

مرایع  فرمائید


