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ربیان غآشنایی  با خدمات صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان آذربایج

دکتر مهدی حیدری
دانشیار گروه حسابداری دانشگاه ارومیه

مدیر عامل صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی استان آذربایجان غربی



آشنایی با خدمات صندوق پژوهش و فناوری
ح قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، صندوق های پژوهش وفناوری در سط9به استناد ماده -

.کشور تاسیس گردیدند

یت  دبیرخانه کارگروه صندوق های پژوهش و فناوری  وظیفه  صدور مجوز تاسیس و مجوز  فعال-

ژوهش کلیه ضوابط حاکم بر فعالیت صندوق های پ. صندوق های پژوهش و فناوری را بر عهده دارد

هش و صندوق پژو. و فناوری و نظارت بر فعالیت آنها از طریق دبیرخانه کارگروه انجام می گیرد

با ترکیب 1399فناوری غیردولتی استان آذربایجان غربی، نیز به مجوز تاسیس صادره در شهریور ماه 

درصد شامل دانشگاه ارومیه، پارک علم فناوری آذربایجان46بخش دولتی در مجموع با : سهامداری

درصد شامل شرکت 54غربی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و بخش خصوصی در مجموع با 

اویدو آذرباتری ارومیه، شرکت آترا ارتوپد، شرکت سایان الکتریک ارس، شرکت مارال صنعت ج

در اداره ثبت شرکت های 1400اردیبهشت ماه 26شرکت راه و ساختمان ارومیه شن ریز در تاریخ 

با اخذ مجوز فعالیت خود از دبیرخانه کارگروه 1400خرداد 24ارومیه به ثبت رسید و در تاریخ 

.  صندوق های پژوهش وفناوری رسما فعالیت خود را آغاز کرد
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آشنایی با خدمات صندوق پژوهش و فناوری

ابالغ گردید 1399بهمن ماه 1اساسنامه صندوق های پژوهش و فناوری طبق مصوبه هیات محترم وزیران به  تاریخ 
ری به ماهیت صندوق های پژوهش و فناو. و کلیه صندوق های پژوهش و فناوری مکلفند براساس ان عمل نمایند

6ماده مهمترین فعالیت های صندوق پژوهش و فناوری طبق. شکل شرکت سهامی خاص یا سهامی عام می باشد
:اساسنامه عبارتند  از 

، در شرکت هایی با موضوع فعالیت فناورانه و نوآورانه و طرح های پژوهشیسرمایه گذاری خطرپذیر-1
.فناوری و نوآورانه

الت ارایه خدمات مالی و تسهیالتی به اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت کمک های بالعوض، تسهی-2
ن و مقررات کوتاه مدت و بلندمدت، پرداخت تمام یا بخشی از سود تسهیالت و جرایم متعلقه با رعایت قوانی

.مربوط

صدور انواع ضمانت نامه و ارایه سایر خدمات ضمانت نامه ای برای اجرای طرح های پژوهشی، فناوری، -3
.تجاری سازی نتایج پژوهش ها و فروش محصوالت و خدمات دانش بنیان و فناورانهنوآورانه و
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و جذب و هدایت منابع مالی دولتی، بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز و سایر شرکت ها در راستای اهداف-4
.وظایف و اختیارات صندوق

اخذ و اعطای کارگزاری و عاملیت و مدیریت منابع مالی اشخخاص حقخوقی دولتخی و دیردولتخی در حخوزه -5
.پژوهش فناوری، نوآوری و دانش بنیان

ارایه خدمات ارزیابی و امکان سنجی طرح هخای کسخو وکار و نرخارت، ارزش گخذاری پرواه هخا و طرح هخای -6
.پژوهشی، فناوری و نوآورانه

ریخد ارایه خدمات توسعه بازار و تجاری سازی از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیخک، تمخمین خ-7
محصوالت و خدمات پژوهشی، فناوری و دانش بنیان و تجاری سازی بخه منرخور تسخریع و تسخهیل در اجخرای

.طرح ها و قراردادها

 های مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد، توسعه، راهبری و توانمندسازی مراکز نوآوری و شتابدهی و شرکت8
وع پژوهشی، فناوری و دانش بنیان و شرکت های تخصصی در حوزه خدمات مخالی و اعتبخاری مخرتبا بخا موضخ

. فعالیت صندوق های پژوهش و فناوری

اورانه تممین پرداخت تعهدات و اقساط طرح های پژوهشی، فناوری و نوآورانه شرکت های دانش بنیان  و فن-9
ه خالق و فناور در قرارداد به ذینفعی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز و سایر نهادهای دارای مجخوز بخ

ی از منرور تسریع و تسهیل در اجرای طرح ها و قراردادها و توثیق و ترهین اموال و دارایی ها به منرور جلوگیر
.وقفه در اجرای طرح ها
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آشنایی با خدمات صندوق پژوهش و فناوری
:عبارت است ازمنابع تأمین مالی صندوق

.کمک بالعوض یا مشارکت دولت-1

.کمک و سرمایه گذاری بانک  ها و مؤسسات اعتباری و اخذ تسهیالت از آنها-2

ی کمک و سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت های دولتی و دیردولتی، نهادهای عموم-3
.دیردولتی و شهرداری ها و شرکت های وابسته و تابع

نایع کمک و سرمایه گذاری مراکز علمی، پژوهشی، فناوری، دانشگاه ها، واحدهای تحقیق و توسعه ص-4
.  و تشکل های صنفی و علمی و محققان

.باریسود حاصل از سرمایه گذاری و کارمزد تسهیالت اعطایی و سود سپرده بانک ها و مؤسسات اعت-5

.استفاده از وجوه اداره شده دستگاه های اجرایی-6

.منابع صندوق نوآوری و شکوفایی در قالو اعطای تسهیالت و مشارکت-7

.منابع قابل جذب از طریق بازار سرمایه-8

همچنین صندوق مجاز به. اخذ سپرده از مردم تحت هر عنوان توسا صندوق ممنوع است-تبصره 
.گذاران نیستکشی به سرمایهاعطای جوایز براساس انجام قرعه
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آشنایی با خدمات صندوق پژوهش و فناوری
:ماه اخیر در جهت ارائه خدمات انجام داده است2مهمترین اقداماتی که صندوق پژوهش در طول مدت 

.باقی مانده سرمایه تعهد شده انشااهلل تا آخر شهریور تادیه خواهد شد-درصد سرمایه ثبتی صندوق60تادیه حدود -1

و لیزینگ میلیارد ریالی برای اعطای انواع تسهیالت  کم بهره اعم از نمونه سازی، قبل از تولید صنعتی، تولید صنعتی، سرمایه درگردش250دریافت خا اعتباری -2
برای شرکت های دانش بنیان از صندوق نوآوری و شکوفایی  ریاست جمهوری

و میلیارد ریالی برای اعطای تسهیالت کم بهره برای ترهین و خرید ملک برای شرکت های دانش بنیان در پارک های علم و فناوری125دریافت خا اعتباری -3
شهرک های صنعتی از صندوق نوآوری و شکوفایی  ریاست جمهوری

میلیارد 120صندوق پژوهش و فناوری استان با صندوق نوآوری و شکوفایی در شرکت های دانش بنیان به مبلغ ( سرمایه گذاری مشترک)خا هم سرمایه گذاری-4
ریال

میلیاد ریال با 65بلغانعقاد تفاهم نامه مربوط به تجاری سازی طرح های پژوهشی و فناورانه پارک علم و فناوری، دانشگاه ارومیه و دانشگاه صنعتی ارومیه به م-5
معاونت علمی ریاست جمهوری

تجهیز کامل فیزیکی دفتر صندوق و تامین نیروی انسانی مورد نیاز صندوق پژوهش و فناوری استان در طبقه اول ساختمان پارک علم و فناوری-6

نترنتایراه اندازی سایت اینترنتی صندوق پژوهش و فناوری استان و خرید نرم افزار کامل برای ارائه خدمات صندوق پژوهش و فناوری استان در بستر-7

ترم استان و حر مافتتاح رسمی صندوق پژوهش و فناوری استان با همکاری پارک علم و فناوری استان با حمور ریاست محترم صندوق نوآوری و شکوفایی و استاندا-8
مدیران محترم استانی



آشنایی با خدمات صندوق پژوهش و فناوری

:مهمترین خدمات صندوق پژوهش و فناوری استان

ه در گردش، نمونه سازی، قبل از تولید صنعتی، تولید صنعتی،سرمای:ارائه انواع تسهیالت -1
: لیزینگ و استصناع

میلیارد ریالی  برای شرکت های دانش بنیان تا 250از محل خا اعتباری تخصیصی 1-1
درصد و 4تسهیالت نمونه سازی با نرخ -میلیارد ریال برای هر شرکت دانش بنیان5سقف 

مدت . درصد11درصد و سایر تسهیالت با نرخ 9تسهیالت لیزینگ و استصناع با نرخ 
.ماه خواهد بود36ماهه، 6بازپرداخت اقساط با احتساب دوره تنفس حداکثر 

ارائه تسهیالت خرید یا رهن محل کار در پارک علم و فناوری و شهرک های صنعتی برای
میلیارد 15میلیارد ریال برای هر شرکت برای رهن و 2.5شرکت های دانش بنیان تا سقف 
ریال برای هر شرکت برای خرید

18ارائه انواع تسهیالت از محل منابع داخلی صندوق اعم از آورده سهامداران با نرخ 2-1
(  ماه دوره تنفس6با احتساب حداکثر )ماه24درصد برای مدت زمان بازپرداخت حداکثر 
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صدور ضمانت نامه

به استناد اساسنامه مصوب هیات وزیران، صندوق های پژوهش و فناوری دیردولتی همانند سایر بانک ها و موسسات
پیش اعتباری می توانند نسبت به صدور انواع ضمانت نامه اعم از ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مزایده، ضمانت نامه

ی پرداخت، ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات،ضمانت نامه حسن اجرای کار، ضمانت نامه تعهد پرداخت و ضمانت نامه گمرک
. اقدام نمایند

. ت نیستندتنها استثنا این است که صندوق های تازه تاسیس در دو سال اول فعالیت مجاز به صدور ضمانت نامه تعهد پرداخ

اشخاص حقیقی منرور همان اعمای هیات. این ضمانت نامه ها برای اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند صادر گردند
شامل نیازمند ارائه ضمانت نامه هستند و اشخاص حقوقی هم... علمی و پژوهشگران هستند که برای شرکت در مناقصات و

.  شرکت های دانش بنیان و دیردانش بنیان فناور را شامل می شوند

امهارائه درخواست و تکمیل مستندات و ارائه اطالعاتی درباره دالیل نیاز به صدور ضمانت ن: شرایط صدور

ایده که سپرده نقدی مورد نیاز برای ضمانت نامه های فوق الذکر، به غیر از ضمانت نامه شرکت در مناقصه یا مز
ش برای شرکت های دان( به غیر از تعهد پرداخت)نیازمند هیچ سپرده ای نمی باشد برای سایر ضمانت نامه 

7.5درصد کارمزد و برای شرکت های غیردانش بنیان فناور و اشخاص حقیقی 2درصد سپرده نقدی و 5بنیان 
.  درصد کارمزد خواهد بود2درصد سپرده نقدی و
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سرمایه گذاری 
انخش یکی دیگر از خدمات صندوق های پژوهش و فناوری دیردولتی استانی، سرمایه گذاری خطر پذیر در سهام شرکت هخای د

.بنیان و دیردانش بنیان می باشد

.سرمایه گذاری خطرپذیر در شرکت هایی با موضوع فعالیت فناورانه و نوآورانه و طرح های پژوهشی، فناوری و نوآورانه-1

مشارکت و سرمایه گذاری در ایجاد، توسعه، راهبری و توانمندسخازی مراکخز نخوآوری و شختابدهی و شخرکت های پژوهشخی،-2
وهش و فناوری و دانش بنیان و شرکت های تخصصی در حوزه خدمات مالی و اعتباری مرتبا با موضوع فعالیت صخندوق های پخژ

.  فناوری

ه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری،  برای کاهش ریسک سرمایه گذاری خا پذیر، اقدام به راه اندازی مدل هم سرمای
ختصاص صندوق نوآوری و شکوفایی از طریق ا. با صندوق های پژوهش و فناوری استانی نموده است( سرمایه گذاری مشترک)گذاری

خا سرمایه گذاری مشترک برای صندوق های پژوهش و فناوری استانی، به نحوی قصد دارد در شرکت های دانش بنیان یا 
1مثال اگر صندوق استان . است4به 1مدل هم سرمایه گذاری صندوق نوآوری و شکوفایی . دیردانش بنیان سرمایه گذاری نماید

طبق فرآیند . )میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهد نمود4میلیارد تومان در شرکتی سرمایه گذاری نماید صندوق نوآوری و شکوفایی 
(  ارزیابی
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سرمایه گذاری

در صورت وجود موضوع سرمایه گذاری، 1400البته، فعال صندوق پژوهش و فناوری استان برای سال 
که خود صندوق پژوهش و 1401انشااهلل از سال . سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان خواهد بود

ردانش فناوری استان به دانش بنیان بودن ارتقا خواهد یافت، طبق ضوابا می تواند در شرکت های دی
وضوع دارای طرح های فناورانه وارد م(اعمای محترم هیات علمی )بنیان فناور یا حتی با اشخاص حقیقی 

.  سرمایه گذاری مشترک گردد

میلیارد ریال خا 120شهریور ماه صندوق نوآوری و شکوفایی مبلغ 13خبر خوب دیگر اینکه، دیروز 
.  سرمایه گذاری مشترک برای صندوق استان آذربایجان دربی تخصیص داد
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خدمات کارگزاری و عاملیت مالی اشخاص حقوقی دولتی و دیردولتی

ی یکی از فعالیت های اصلی صندوق های پژوهش و فناوری دیردولتی استانی، انعقاد قراردادهای عاملیت  مال
مالی منرور از عاملیت مالی، انعقاد قرارداد مدیریت منابع. دستگاه های اجرایی و اشخاص حقوقی دیردولتی است

پارک : مثال. پژوهشی و حمایتی برای اشخاص مذکور است تا طبق نرر و ضوابا آنها اقدام به مصرف منابع نمایند
ر علم و فناوری آذربایجان دربی طی تفاهم نامه ای با صندوق پژوهش و فناوری استان، منابع حمایتی خود را د

ه شرکت های اختیار صندوق استان قرار داده تا صندوق استان عالوه بر مبالغ مد نرر یک برابر نیز به آن بیفزاید و ب
ان با یا تفاهم نامه صندوق پژوهش و فناوری است. تحت حمایت پارک علم و فناوری با نرخ های ترجیحی بپردازد

معاونت علمی ریاست جمهوری درباره تجاری سازی طرح های پژوهشی اعمای هیات علمی دانشگاه ارومیه، پارک
وابا علم و فناوری و دانشگاه صنعتی ارومیه نموده تا بعد از ارزیابی طرح های ارسالی به معاونت علمی، طبق ض

یا این نوع عاملیت می تواند برای همه دستگاه های اجرایی. معاونت علمی اقدام به پرداخت وجوه حمایتی نماید
. اشخاص حقوقی دیردولتی که دارای منابع وجوه پژوهشی و حمایتی هستند می تواند اتفاق بیفتد
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سایر خدمات

ارائه یکی دیگر از خدمات اصلی صندوق های پژوهش و فناوری دیردولتی استانی برگزاری دوره های آموزشی و-1
نه های خدمات مشاوره تخصصی برای شرکت های دانش بنیان و دیردانش بنیان می باشد که بخش زیادی از هزی

.آن را می پردازد

ارایه خدمات ارزیابی و امکان سنجی طرح های کسو وکار و نرارت، ارزش گذاری پرواه ها و طرح های پژوهشی، -2
فناوری و نوآورانه

جذب و هدایت منابع مالی دولتی، بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز و سایر شرکت ها در راستای اهداف و -3
.وظایف و اختیارات صندوق

والت و خدمات توسعه بازار و تجاری سازی از قبیل فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، تممین خرید محص-4
خدمات پژوهشی، فناوری و دانش بنیان و تجاری سازی به منرور تسریع و تسهیل در اجرای طرح ها و قراردادها
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سواالت همکاران محترم اعمای هیات علمی 
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تقدیر و تشکر آدرس سایت اینترنتی 
صندوق پژوهش و فناوری 

:استان
Wafund.ir


