
گـــــواهـــی
شرکت خالق

                            بدینوسیله گواهی میشود
 شــرکت آیریک رباتیک صدرا به شناســه ملی  ۱۴۰۰۹۲۱۲۷۶۰ در حوزه
تاریــخ بــه  ســرگرمی  و  بــازی  اســباب  بــازی،   فعالیــت 
 ۱۰ آبــان ۱۳۹۹ در کارگــروه برنامــه توســعه زیســت بــوم شــرکت هــای
 خــالق معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــه عنــوان شــرکت

خالق تأیید گردید.

پرویز کرمی
دبیر کارگروه برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خالق

* این گواهی، بدون پیوست (توضیحات ضروری) فاقد اعتبار است.



 ۱. بــه موجــب ایــن گواهــی، شــرکت فــوق الذکــر بــر اســاس ارزیابــی انجــام شــده طبــق "آییــن نامــه برنامــه

توسعه زیست بوم شرکت های خالق" به عنوان شرکت خالق تایید شده است.

 ۲. مبنــای تاييــد خــالق، اســناد و مــدارک ارائــه شــده توســط متقاضــی اســت و شــرکت صحــت و اعتبــار

 تمامــی مــدارک را متعهــد مــی گــردد و در صورتــی کــه خــالف آن اثبــات گــردد، دبیرخانــه برنامــه توســعه

  زیست بوم شرکت های خالق مختار است نسبت به لغو مجوز خالق شرکت اقدام نمايد.

 ۳. ایــن گواهــی لزومــاً بــه معنــای تاییــد همــه کاالهــا و خدمــات شــرکت بــه عنــوان کاال و خدمــات خــالق

 نیســت. بلکــه ممکــن اســت صرفــاً برخــی از کاالهــا و خدمــات شــرکت، مــورد تاییــد کارگــروه برنامــه توســعه

زیست بوم شرکت های خالق قرار گرفته باشند.

ــوع ــچ ن ــی و مهندســی نیســت و هی ــی، بهداشــتی، کیفیــت، فن ــه ایمن ــه تاییدی ــه منزل ــن گواهــی ب  ۴. ای

 بررســی فنــی و ایمنــی بــرای صــدور آن صــورت نگرفتــه اســت و در صــورت نقــض، شــرکت مســئولیت

عواقب آن را بر عهده دارد.

 ۵. در صــورت توقــف تولیــد و عرضــه یــا دانــش بنیــان شــدن محصوالت/خدمــات مشــمول ایــن گواهــی،

 شرکت موظف است مراتب را کتباً به دبیرخانه اطالع دهد.

ــار و صحــت ایــن گواهــی از آدرس (                                   ) قابــل اســتعالم اســت و شــرکت  ۶. اعتب

ــد از ــرار دارد، مــی توانن ــوق ق ــا در فهرســت ســامانه اســتعالم ف ــه گواهــی آنه ــی ک ــا زمان  هــای خــالق، ت

خدمات و تسهیالت شرکت های خالق استفاده کنند.

 ۷. اســتفاده از هرگونــه حمایــت، منــوط بــه اســتعالم دســتگاه مجــری حمایــت، از دبیرخانــه برنامــه

 توســعه زیســت بــوم شــرکت هــای خــالق و تاییــد دبیرخانــه مــی باشــد. در غیــر ایــن صــورت دســتگاه

مجری ذیربط مطابق با قوانین و مقررات مربوطه مسئول خواهد بود.
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