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 گذاریو سرمايه فروش فناوری به قراردادهایسازی تجاریتخصیص يارانه  نامهشیوه

 پژوهش و فناوریهفته ملي در نمايشگاه دستاوردهای 

 

 مقدمه:

کشور جزو اهداف اصلی وزارت  فناوریها و مراکز سازی و فروش دستاوردهای پژوهشی و فناورانه دانشگاهتجاری

 بایست در دستور کار ستاد برگزاریریزی برای نیل به این موضوع میهای وابسته است. لذا برنامهعتف و دستگاه

 حاضر با اهداف ذیل طراحی شده است: به همین منظور برنامهقرار گیرد.  و فناوری پژوهش ملی هفته

 اهداف:

خصوصی برای  دهی به بخش دولتی وسازی و توسعه فناوری و جهتسازی حمایت از تجاریفرهنگ .1

 فناوری و بكارگیری گذاری در توسعهسرمایه

ی گذاری داخلافزایش اشتغال، افزایش حجم فروش، افزایش توان صادرات و افزایش توان مالی برای سرمایه .2

 فناورهای های شرکتدر توسعه فعالیت

ال فناوری و کمک انتقبنیان و واحدهای فناور در تولید، توسعه، فروش و های دانشتوانمندسازی شرکت .3

 و خدمات داخلی هابه تولید محصول

 هایگذاری در یک فناوری در راستای حمایت از واحدهای خصوصی برای سرمایهکاهش ریسک شرکت .4

 بنیان دانش هایفناور و شرکت

ر کار قرار در دستو گذارانو سرمایه ها و تسهیل ارتباط میان صاحبان فناوریدر این برنامه توجه به رفع دغدغه

ر دهایی در رابطه با تسهیل فرآیند مذکور کمک ،فناوریسازی تجاریحمایت مالی در قالب یارانه دارد و عالوه بر 

 خواهد شد. برخی از این تسهیالت به قرار ذیل است:قالب خدمات فناورانه ارائه 



 گذاران با صاحبان فناوریفناوری و یا سرمایه انتسهیل ارتباط بین متقاضی .1

 قراردادهای منعقد شدهاجرایی نظارت بر روند  .2

 های حقوقی در رابطه با عقد قرارداد و پایدارسازی و تداوم کسب و کارارائه مشاوره .3

 های الزم در رابطه با مالكیت فكریارائه تسهیالت و مشاوره .4

 تعیین سطح فناوری .5

 گذاری فناوریارزش .6

 

 برنامه اجرايي:

های ارائه دهنده خدمات فناوری گذاران و یا شرکتسرمایهصاحبان فناوری، خریداران و  های فناور/تمامی شرکت

بایست در ابتدا از طریق ثبت نام در سامانه معرفی شده از سوی معاونت پژوهش و فناوری میگذاری و سرمایه

(http://irantechhub.irاقدام نمایند. پس ،) بایستاز انجام مراحل مربوط به ثبت نام، هریک از متقاضیان می 

 فناورانه، یا محصول طرحخالصه مشخصات  ،فناور معرفی شامل الزم مستنداتاعالم آمادگی خود به همراه  نامه

)گروه  مربوطهبه دبیرخانه  15/09/1397 تاریخ تا حداکثررا  )در صورت وجود( گذارسرمایهمتقاضی فناوری و یا 

 . دننمای رسالریزی امور فناوری اسازی و کارآفرینی( واقع در دفتر سیاستگذاری و برنامهتجاری

اور فنو الزامی است در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری محصول فناورانه موردنظر طرح یا حضور و نمایش 

  .محل نهایی نمایدنامه و قرارداد را در این مراحل عقد تفاهم ،بایست با حضور در نمایشگاه مذکورمتقاضی می

، تسهیالت اشاره شده با ارائه مستندات و در مراجع ذیصالح شدن قرارداد به صورت قانونیبعد از نمایشگاه و نهایی

 ناوریریزی امور فدفتر برنامه های فناورانهطرحبا توجه به پیشرفت کار با تایید کمیته تجاری سازی مدارک الزم 

 .استپرداخت  ای قابلبه صورت مرحله رت عتفوزا

 

 

http://irantechhub.ir/


 :های منتخببه طرح فناوریسازی تخصیص يارانه تجاریهای مهم در رابطه با شاخص

 رسمی منعقد شده حجم قرارداد 

 سطح فناوری 

 حوزه فناوری 

 نوآوری فناوری 

 کارایی فناوری 

  مسائل و مشكالت کشورحل اهمیت فناوری در 

  داخل فناوریساخت و تولید میزان 

  تیم صاحب فناوریسوابق 

 خدمات پس از فروش 

 سابقه فروش و صادرات 

 گذارحسن شهرت صاحب فناوری، متقاضی فناوری و یا سرمایه 

 

دستاوردهای پژوهش و دادهای منعقد شده در نمایشگاه به قرار 1397این تسهیالت صرفاً در سال  :1تبصره 

 گیری خواهد شد.های آتی تصمیمدر سال یابد و برای تداوم آنمی فناوری، تخصیص

ای با توجه به پیشرفت قرارداد رسمی منعقد شده در قالب تفاهم : پرداخت یارانه فناوری بصورت مرحله2تبصره 

 ریزی امور فناوری پرداخت خواهد شد.نامه با دفتر برنامه

وری، توسط وزارت عتف به نهاد مادر و فناهر درصد از مبلغ یارانه نهایی تعیین شده برای  10میزان  :3تبصره 

 مرکز رشد( تعلق خواهد گرفت. /پارک علم و فناوریدانشگاه/ پژوهشگاه/ مرکز پژوهشی/ حامی آن )



قرارداد باید به صورت قانونی و با در نظر گرفتن کلیه مالحظات حقوقی در مراجع ذیصالح تنظیم و  :4تبصره 

 در ایام برگزاری نمایشگاه درنظر گرفته خواهد شد.البته برای این موضوع مشاوران و کارگزارانی  ثبت شود.

ریال است که میلیارد  25سازی فناوری مبلغ کل بودجه درنظر گرفته شده برای یارانه تجاری میزان: 5تبصره 

تعلق های اشاره شده(، اساس شاخص)برطرح یا محصول برتر  20متناسب با میزان قراردادهای منعقده به حداکثر 

  خواهد گرفت.

گذاری یک طرح یا محصول سازی فناوری قابل ارائه به قرارداد فروش و یا سرمایهمیزان یارانه تجاری: 6تبصره 

 میلیون ریال است. 2500فناورانه حداکثر مبلغ 

مشخص و ابالغ سازی طرح های فناورانه، در کمیته تجاریو نحوه پرداخت آن میزان یارانه مذکور  :7تبصره 

 خواهد شد.

 


