
 فهرست سازمانها و موسسه های حامی پژوهش و فناوری

 صندوق غيردولتی پژوهش و فناوری تجهيزات پزشكی نام صندوق / موسسه حامی 1
بسترسازی الزم برای توسعه بخش خصوصی و تعاونی و حمایت از آنها در حوزه فناورانه باالخص در حوزه  اهداف و رسالت

 نانوتکنولوژی 

 حمایت از شرکت ها و موسسه های دانش بنیان  خدمات و تسهیالت

 تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات 

 تسهیل مسیر تبدیل ایده نوآورانه به تولید فناوری و تجاری سازی 

 کمک به تجاری سازی محصوالت حوزه تجهیزات پزشکی 

 پرداخت کمک هزینه تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه 

 ای دانش بنیان جهت انجام ثبت اختراع و تولید نمونه اولیه اعطای وام قرض الحسنه به شرکت ه

 محصول

 /http://sandoghmed.ir های مرتبطلینک

 

 

 (NIMAD) جمهوری اسالمی ايران مؤسسه ملی توسعه تحقيقات علوم پزشكی نام صندوق / موسسه حامی 2

های برتر در علوم رهبری تحقیقات علمی کشور و همگرایی مراکز و پژوهشکده یتبا محورتاسیس شده  اهداف و رسالت

 شناسی، پشتیبانی مالی و معنوی از محققین سیاستگذاری، اولویت پزشکی برای

کمیته های موضوعی: های با محوریت اولویتهای تحقیقاتی جهت طرح اعطای گرانت  خدمات و تسهیالت

های واگیر و های غیرواگیر کمیته بیماریکمیته بیماری، های بنیادیو سلول شناسی، ژنتیکآسیب

های موضوعی کمیته علوم اعصاب و بهداشت اولویت، شناسی و سرطانکمیته خون، اختالالت ایمنی

  کمیته کشف و ارزیابی داروها ، های علوم پزشکیکمیته فناوری و نوآوری، روان

  گارش مقاالت ، نمرور مقاالت علمی مجالت علوم پزشکیا عناوین: ب های آموزشیکارگاهبرگزاری

جزء اندازه : یابی معادالت ساختاری کاربردیمدل، علمی به منظور انتشار در مجالت علوم پزشکی

مرور سیستماتیک و  طراحی و تحلیل، جزء ساختاری: یابی معادالت ساختاری کاربردیمدل، گیری

 و متاآنالیز

 /http://www.nimad.ac.ir طهای مرتبلینک

 

 صندوق پژوهش و فناوری فارس نام صندوق / موسسه حامی 3

تدوین دانش فنی حاصل از ، اجرای طرحهای پژوهشی و پژوهشهای کاربردی فرهنگی، هنری و فناوری اهداف و رسالت

تامین سرمایه درگردش و سرمایه ثابت شرکتهای ، رحله تولیدتحقیقات و انتقال نتایج تحقیقات به م

برای اجرای طرحهای  صدور ضمانت نامه های مورد نیاز موسسات پژوهشی و فناورین، دانش بنیا

 پژوهشی

 و نمایشگاهها هادر همایش بنیانموسسات دانش تسهیالت کم هزینه شرکتارائه   خدمات و تسهیالت

  تسهیالت دریافت ضمانت نامهارائه 

  های دانش بنیانوسایل تولید و تاسیسات مورد مصرف شرکت –مواد اولیه فروش اقساطی 

 ارائه تسهیالت قرض الحسنه جهت تولید 

 مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های پژوهشی و فناوری 

 تامین سرمایه ریسک پذیر و مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های پژوهشی و فناوری 

 /http://sandoghfars.ir رتبطهای ملینک

 

 



 فهرست سازمانها و موسسه های حامی پژوهش و فناوری

 مؤسسه صندوق پژوهش و فناوری پرشين داروی البرز نام صندوق / موسسه حامی 4

های هگذاری بخش غیردولتی در پژوهش و فناوری، کمک به دستگاایجاد زمینه مشارکت و سرمایه اهداف و رسالت

 جبران وسازی دستاوردهای پژوهش و فناوری و رفع مشکالت و موانع ایشان جاریاجرایی در جهت ت

 بنیانشن و دانهای نویگذاری در فناوریها( برای سرمایهعدم تمایل نهادهای مالی سنتی )همچون بانک

 بدلیل ریسک باالی آنها

 مشاوره تامین تجهیزات و ماشین آالت  خدمات و تسهیالت

 های پژوهشیسازی یافتهتجاری 

 سازی شدهتولید صنعتی محصوالت تجاری 

 ( مشارکت مالی مخاطره آمیزVCدر راه اندازی پروژه های صنعتی دانش بنیان ) 

 شارکت مام و تامین اعتبار مالی راه اندازی پروژه های صنعتی از طریق تسهیالت ترکیبی اعطای و

 در رویالتی طرح

 مشاوره حقوقی، مالی و قراردادی 

 کنولوژی و فروش دانش فنیانتقال ت 

 نظارت اجرایی، فنی و مالی 

 www.pdartf.com های مرتبطلینک

 

 صندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران كشور نام صندوق / موسسه حامی 5

ت از یی، برقراری ارتباط و حمایهدف از تاسیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران شناسا اهداف و رسالت

ناوری و فدهی مناسب برای تولید علم و سامان وایشان رفاه پژوهشگران و فناوران کشور و تامین 

تی و حقیقادادن منافع تها در جهت سوقسازی بستر اجرایی آنافزایی علم، تولید و ثروت و آمادههم

 ت.اس فناوری به مردم و در نهایت توسعه پایدار کشور

های کالن های خرد، طرحشامل طرح حمایت از طرح های پژوهشی بنیادی و کاربردی پژوهشگران  خدمات و تسهیالت

 المللیهای بینو طرح

 ها و رخدادهای علمیحمایت از برگزاری همایش 

 حمایت از حضور محققان و فناوران خارجی 

  دوره های پسا دکتراها و طرححمایت از 

 المللی اختراعاتحمایت از ثبت بین 

 ربوطهمواجد شرایط بر مبنای آیین نامه  ناماعطای کرسی پژوهشی به محققان برجسته و صاحب 

 صندوق

 ت از آن دسته در حمای میلیون ریال 300به میزان حداکثر هاعتبار یکسال( با اعطای پژوهانه )گرنت

بوده نرارا لعمل مصوب را داز محققان تراز اولی که شرایط اعطای کرسی پژوهشی بر اساس دستورا

گرنت( ) دریافت پژوهانهجهت اما دارای مدارج علمی باال و برنامه راهبردی پژوهشی مناسب 

 باشند.می

  دارهای اولویتجهت انجام پژوهش جایزه مرحوم عالمه طباطبائیاعطای 

 زشکی و پ سلول های بنیادیهای: های تحقیقاتی در حوزه علوم پایه با اولویتاز طرح حمایت

 بیوشیمی و بیوفیزیک، بیو انفورماتیک ،گیاهان دارویی، مولکولی

 ی هامبانی ژنتیک بیمارهای: های تحقیقاتی در حوزه علوم پزشکی با اولویتاز طرح حمایت ،

گیاهان  نوین، داروسازی، نقش سلولهای بنیادین در درمان بیماریها، پزشکی سلولی و مولکولی

بیماریهای ، یبیماریهای متابولیک، سرطان، روما، تبیماریهای قلبی و عروق ،علوم اعصاب، دارویی

 اخالق پزشکیو  تغذیه ،نوظهور

 /http://www.insf.org های مرتبطلینک

 



 فهرست سازمانها و موسسه های حامی پژوهش و فناوری

 صندوق نوآوری و شكوفايی نام صندوق / موسسه حامی 6

 اختراعات و هانوآوری بنیان و تجاری سازی دانش موسسات ها و حمایت از شرکت اهداف و رسالت

 سازی نتایج تحقیق و توسعه پرداخت کمک هزینه تجاری  خدمات و تسهیالت

 م ت انجابنیانی که جه ها و مؤسسات دانشتقبل بخشی از سود تسهیالت بانکی پرداختی به شرکت

 اند سهیالت اخذ نمودهبانکی ت سازی از نظام های تحقیق و توسعه و تجاریفعالیت

 یان جهت بندانش ها و مؤسساتبه شرکت ساله 3 با دروه باز پرداخت حداکثر الحسنهعطای قرضا

ندوق توسط ص سازی، پس از بررسی طرح تجاری،آوری و نمونه های ثبت اختراع، کسب فنفعالیت

 یا عامل صندوق

 از  های قبل جهت فعالیت تناسبو تضمینی م ساله با نرخ ترجیحی 5عطای تسهیالت حداکثر ا

انجام  صنعتی، ازی خط تولید، طراحیس از قبیل هزینه اولیه تجهیز کارگاه و آماده ، تولید صنعتی

 آزمون و رفع اشکال، تولید آزمایشی و بازاریابی

  سات مالی ها و مؤس همکاری و مشارکت بانک ، با ساله با نرخ ترجیحی 7اعطای تسهیالت حداکثر

صب ید و نسمتی از هزینه های تهیه مکان و خرقجهت شروع تولید صنعتی برای تأمین  و اعتباری

 زآالت و تجهیزات مورد نیا ماشین

  سات مالی و ترجیحی با همکاری و مشارکت بانکها و مؤس ساله با نرخ 10اعطای تسهیالت حد اکثر

 شتأمین سرمایه در گرد اعتباری جهت

  ایر طریق عامل صندوق جهت فروش اقساطی و لیزینگ و ساعطای تسهیالت با نرخ ترجیحی از

 نبنیا موارد به منظور حمایت از توسعه بازار محصوالت و خدمات دانش

 درصد از  70 منظور پوشش کسر وثیقه تا  صندوق با توجه به توافقات به عمل آمده با بانکها به

 .نمایدتضمینات مورد نیاز را تقبل می

 پوشش  و پرداخت بخشی از مخارج مربوطه جهت حضور در مناقصه یا نامه تسهیل دریافت ضمانت

 ریسک قرارد

 خلی، بنیان به منظور پوشش ریسک به کارگیری فناوریهای دا متقاضیان خرید محصوالت دانش

دوق با صنن نمایند که بنیا نشداای معتبر از شرکت ه نامه درخواست دریافت ضمانتممکن است 

 اهم میبرای شرکت فر نامه را صدور این ضمانت امکان صصی ذیربط،عقد قرارداد با مؤسسات تخ

 .آورد

 /http://www.nsfund.ir های مرتبطلینک

 

 صندوق مالی توسعه تكنولوژی ايران نام صندوق / موسسه حامی 7

 ه منظورآور بی بر دانش و فناوری و محققین و مخترعین نوتأمین منابع مالی مورد نیاز طرحهای مبتن اهداف و رسالت

 ودمات خنیل به خودکفایی و استقالل اقتصادی کشور و رهایی از وابستگی و توسعه بازار داخلی 

 محصوالت مبتنی بر دانش و فناوری

 های فناورانهانجام سرمایه گذاری خطر پذیر در پروژه  خدمات و تسهیالت

  زشکیدر حوزه پ تجهیزات پیشرفته پزشکیو  نانوتکنولوژی، یوتکنولوژیبحمایت از طرح های 

 دن و سهیم ش گذارعنوان یکی از شرکای سرمایه بر روی طرح های درآمدزا به گذاریسرمایه

 منافع طرحدر

 های دانش بنیاناندازی طرحارائه تسهیالت وام جهت راه 

 http://www.irantechfund.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=588&MenuID=587 های مرتبطلینک

 

 

 



 فهرست سازمانها و موسسه های حامی پژوهش و فناوری

 بنياد ملی نخبگان نام صندوق / موسسه حامی 8

فظ و معنوی نخبگان، جذب، ح سیاستگذاری برای شناسایی، هدایت، حمایت مادی و ریزی ورنامهب اهداف و رسالت

احراز  کشور و توازنمکارگیری وپشتیبانی از آنان در راستای ارتقاء تولید علم، فناوری و توسعه علمی و به

 جایگاه برتر علمی، فناوری و اقتصادی در منطقه 

 آموختگان برتر دانشگاهیشناسایی و پشتیبانی از دانش  خدمات و تسهیالت

 های برگزیدهاز اختراع شناسایی و پشتیبانی 

 اعطای جایزه های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر 

 اعطای تسهیالت و جایزه علمی عالمه طباطبائی 

 حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله دکتری 

 بنیانهای دانشهای فناورانه شرکتحمایت از فعالیت 

 برتر آموختگانشناسایی و پشتیبانی از دانشیق از طر اعطای تسهیالت نظام وظیفة تخصصی

 وظیفةطیّ دورة نظام جهت تسهیالت ویژه و ارائه دانشگاهی

 رِ برت گانموختآ دانش)  های دانش بنیان تخصصی برای افراد فعال در شرکت سهیالت نظام وظیفهت

 (اورنف

 های تخصصیحمایت از انجام سخنرانی و برگزاری کارگاه 

  دوره فرصت مطالعاتیاعطای تسهیالت 

 اعطای تسهیالت پسادکتری 

 تدر راستای شناسایی نخبگان حوزه ابداعات و اختراعاای های منطقهبرگزاری جشنواره 

 با متخصصان و دانشمندان برجسته ایرانی غیرمقیم ایجاد همکاری 

  فرهنگی جهت نخبگان و استعدادهای برتر –برگزاری بازدیدهای علمی 

 /http://bmn.ir های مرتبطلینک

 

 )در معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری(ستاد ويژه توسعه فناوری نانو  نام صندوق / موسسه حامی 9

، نانو گیری فناوری نفعان در توسعه و به کارترویج و آموزش عمومی نانو برای افزایش مشارکت ذی اهداف و رسالت

تسریع تجاری وتسهیل ، محورهای انسانی نانو و ارتقاء تحقیقات مسألهمندی از سرمایهبهره توسعه و

 یانبنهای دانشسازی خدمات توسعة فناوری مورد نیاز فناوران و شرکتسازی از طریق فراهم

 حمایت از تجاری سازی  خدمات و تسهیالت

 حمایت از ثبت اختراع 

  ،(مقالهحمایت از پژوهش ) پایان نامه... ،  

 حمایت از مراکز رشد 

 حمایت از سمینار آموزشی و ترویجی 

 حمایت از چاپ کتاب 

 /http://www.nano.ir های مرتبطلینک

 

 فراكسيون حمايت از نوآوران، مخترعان و نخبگان مجلس نام صندوق / موسسه حامی 10

 ، حمایت و هدایت نخبگان و مخترعانشناسایی اهداف و رسالت

 همکاری با بنیاد ملی نخبگان برای شناسایی مخترعان کشور  خدمات و تسهیالت

 محصوالت دانش بنیان سازیتجاری 

 در جامعهنخبگان  برای تاثیرگذاری بستر ایجاد 

 http://icana.ir/Fa/News/219869 های مرتبطلینک

 



 فهرست سازمانها و موسسه های حامی پژوهش و فناوری

 )در حوزه معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری( پارک فناوری پرديس نام صندوق / موسسه حامی 11

های شرکت سازی دستاوردهای فناوران و ایجاد بستر مناسب برای رشد فناوری و توسعه بازار تجاری اهداف و رسالت

 بنیاندانش

المللی و نوردهای فناوران و شرکت های دانش بنیان از طریق نمایشگاه های بیتجاری سازی دستا  خدمات و تسهیالت

 دائمی

 های دانش بنیان از طریق برگزاری تورهای تخصصی و شرکت در تبادل فناوری جهت شرکت

 های خارجینمایشگاه

 ها آموزشیارائه خدمات آزمایشگاهی و برگزاری کارگاه 

 لیزینگ محصوالت دانش بنیان 

 بنیان کشور های دانشاضا و توسعه بازار محصوالت شرکتتحریک تق 

 /http://techpark.ir های مرتبطلینک

 

 های سلول بنيادیستاد توسعه علوم و فناوری نام صندوق / موسسه حامی 12
 )در حوزه معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری(

عالیت یادی فسلولهای بنزمینه رتقاء سالمت جامعه با سامان بخشیدن مراکز پژوهشی و بالینی که در ا اهداف و رسالت

ت این اتی جهزایی و تعیین برنامه های استراتژیک راهبردی و تحقیقتولید ثروت و اشتغالو  می کنند

 امور

 ی بنیادیهای پیرامون سلول هاجهت طرح تخصیص اعتبارات و امکانات  خدمات و تسهیالت

  کامال هایی که فرایند تولید دانش فنی و فناوری آنان در خلق محصوالت شاناز شرکتحمایت 

 داخلی بوده و به مرحله تولید رسیده

 در حوزه مربوطه وانمندسازی دانشگاهها بصورت کمکهای بالعوضت 

 توانمندسازی شرکت های دانش بنیان بصورت وام 

 تایید ستاد در سایت ستادهای دانش بنیان مورد معرفی شرکت 

 /http://stemcell.isti.ir های مرتبطلینک

 

 دارويی و طب سنتیستاد توسعه علوم و فناوری گياهان  نام صندوق / موسسه حامی 13

 )در حوزه معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری( 

 از مزایای توسعه فناوری گیاهان دارویی و طب سنتی مندیبهره اهداف و رسالت

 توسعه فناوری و کارآفرینی  خدمات و تسهیالت

 بازاریابی و فروش محصوالت مرتبط در بازارهای داخلی 

 صادرات و فروش محصوالت تولیدی در بازارهای خارجی 

 های ارائه محصوالت تولیدیبرگزاری نمایشگاه 

 /http://chtm.isti.ir های مرتبطلینک

 

 جمهوری های فناوری و نوآوری رياستمركز همكاری نام صندوق / موسسه حامی 14

 تجاری سازی و صادرات محصوالت فناورانه اهداف و رسالت

 مشاوره علمی و صنعتیارائه   خدمات و تسهیالت

 های دانش بنیانحمایت از ایجاد بنگاه 

 های نوینمک به توسعه فناوریک 

 http://citc.ir/?siteid=1 های مرتبطلینک



 فهرست سازمانها و موسسه های حامی پژوهش و فناوری

 

 ستاد توسعه علوم و فناوريهای شناختی نام صندوق / موسسه حامی 15

 )در حوزه معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری( 

، به اربردیکهای شناختی با توجه به ماموریت خود از پژوهش های پایه، اوریستاد توسعه علوم و فن اهداف و رسالت

 .ندهای مصوب ستاد حمایت می کهمراه توسعه فناوری و زیرساخت در راستای اهداف و اولویت

 هاحمایت از پایان نامه  خدمات و تسهیالت

 های پژوهشیحمایت از طرح 

 حمایت از تالیف کتب 

 ها و سمینارهاگاهحمایت از برگزاری کار 

 التحصیالنحمایت از محققان و فارغ 

 حمایت از چاپ مقاالت ترویجی 

  حمایت تشویقی جهت چاپ مقاالتISI 

 حمایت تشویقی جهت مقاالت علمی و پژوهشی داخلی مرتبط با علوم شناختی 

 هاها و کنگرهحمایت از برگزاری همایش 

 حمایت از کمک هزینه سفر اساتید 

 سفر دانشجویان حمایت از جایزه 

 های مطالعاتی دانشجویانحمایت از فرصت 

  حمایت از برگزاری دورهMD – PhD 

 اعطای اعتبار پژوهشی به اساتید 

 /http://cogc.ir های مرتبطلینک

 

 است جمهوری()در معاونت علمی و فناوری ريستاد توسعه زيست فناوری  نام صندوق / موسسه حامی 16

 زیست ایعصن سازی تجاری و تولید فناوری در قالب طرح های پژوهشی و دانشجویی و حمایت از زیست  اهداف و رسالت

 فناوری

 فناوری در حوزه واکسن و پزشکیهای زیست حمایت از طرح  خدمات و تسهیالت

 فناوری  در حوزه ابزار و تجهیزاتهای زیست حمایت از طرح 

  فناوری در حوزه صنایع تخمیریهای زیست از طرححمایت 

 فناوری در حوزه محیط زیستهای زیست حمایت از طرح 

 ایعها با موضوع روش های تشخیص، پیشگیری و درمان زودهنگام سرطان های شحمایت از طرح 

 /http://biodc.isti.ir های مرتبطلینک

 

 

 

 

 

 

 



 فهرست سازمانها و موسسه های حامی پژوهش و فناوری

 مركز توسعه كسب و كار فناوری نام صندوق / موسسه حامی 17

 وره ها ارائه مشاو، های دانش بنیان تسریع رشد واحدها و شرکت های فناور برای تبدیل به شرکت اهداف و رسالت

 های نو به محصوالت و تجاری سازی آنها-خدمات مورد نیاز اعضا در راستای تبدیل ایده

 ملزومات و تجهیزات پزشکی فروش طرح  خدمات و تسهیالت

 محصوالت بهداشتی فروش طرح 

 فناوری نانو مواد و محصوالت فروش طرح 

 داروهای پیشرفته و گیاهی فروش طرح 

 طرح سرمایه گذاری و تجاری سازی، پشتیبانی 

 محصوالت دانش بنیان لیزینگ 

 است ی و فناوری ریپشتیبانی از طرح های منتخب برای تجاری سازی، با حمایت معاونت علم

 جمهوری

 http://www.techbiz.ir/home.php های مرتبطلینک

 

 سازمان صنايع كوچک و شهركهای صنعتی ايران نام صندوق / موسسه حامی 18

کز مرا و یجاد و توسعه شهرکهای فناوریراهبردی جهت اریزی و تدوین برنامهسیاستگذاری، برنامه اهداف و رسالت

 و کسب و کار خدمات فناوری

 حمایت از پایان نامه های دوره های دکتری و کارشناسی ارشد  خدمات و تسهیالت

 های تولیدیجهت شرکت واگذاری دفاتر کار مجازی 

 تخصیص زمین در شهرکهای صنعتی 

  جواز تاسیس واحد تولیدی، طراحی و مونتاژارائه 

  وری فنا شرکتهای دانش بنیان ضمانت نامه اعتباری جهت تسهیل در تأمین منابع مالیصدور

 زشکیپدارو های پیشرفته و مهندسی و  تجهیزات آزمایشگاهی، فناوری نانوو پزشکی،  زیستی

 /http://isipo.ir های مرتبطلینک

 های استانی در فارسهای تیپ صنعتی شرکتلینک برخی طرح
http://isipo.ir/?part=menu&inc=menu&id=199  

 های تیپ صنعتی در حوزه غذایی و داروییینک برخی طرحل
http://isipo.ir/?part=menu&inc=menu&id=248 

 

 IFIA   -  ايران اسالمی جمهوری در  دفتر نمايندگی فدراسيون جهانی مخترعين نام صندوق / موسسه حامی 19

 لی برایالمل سازمان جهانی غیر دولتی در حوزه اختراعات و ابتکارات با هدف ایجاد بستر مناسب بین اهداف و رسالت

ده به بدیل ایتسعه خلق دانش، ترویج فرهنگ نوآوری و تسهیل فرایند ماموریت توبا حمایت از مخترعان 

 ثروت

   اجرای برنامه های آموزشی از قبیل سمینار ها، کنفرانسها و کارگاه ها  خدمات و تسهیالت

 انتخاب و اعطای جوائز بین المللی به مخترعین برتر 

 ابقاتا، نمایشگاه ها و مسحمایت از برگزاری رویداد هایی مانند جشنواره ها، المپیاد ه 

 تقدیر از شخصیتهای برجسته و تاثیرگذار در این عرصه   

 تولید محتوا و نشر کتاب های مرجع، آماری، راهنما و کمک آموزشی 

 ایجاد شبکه های فیزیکی و مجازی مرتبط بین المللی 

 ارائه خدمات مشاوره ای 

 /http://www.inventor.ir های مرتبطلینک

 



 فهرست سازمانها و موسسه های حامی پژوهش و فناوری

 صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات شريف نام صندوق / موسسه حامی 20

اد، کمک و حمایت از ایج، های پژوهشی نوآورانه و اختراعات نخبگانسازی طرححمایت و تجاری اهداف و رسالت

استای ا در ربر هم افزایی بین آنهگسترش و ترویج نهادهای موثر در رشد و توسعه صادرات با تاکید 

 "تولید برای صادرات "تحقق امر

 ارائه تسهیالت و یا مشارکت مالی در طرح ارائه شده از سوی مخترعان  خدمات و تسهیالت

 ی مختراعانتامین مالی طرح ها 

 های اختراعیهدایت و مشاوره صاحبان طرح 

 مخترعین بازاریابی و بازارسازی محصوالت تولیدی 

 ن دانشتولید نیمه صنعتی طرح های به نتیجه رسیده پژوهشی و فناوری و همچنین تدویام انج 

 نهایی فنی حاصل از تحقیقات و انتقال نتایج مربوطه به مرحله تولید

  ر ه سایبصدور ضمانت نامه های مورد نیاز متقاضیان اجرای طرح پژوهشی و فناوری جهت ارائه

 موسسات

 مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های پژوهش و فناوری تامین سرمایه ریسک پذیر و 

 /http://sharifvc.ir های مرتبطلینک

 

 سازمان بسيج جامعه پزشكی نام صندوق / موسسه حامی 21

و  ر رشددمشارکت ، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی برون مرزی در جهت تحقق اهداف انسان دوستانه اهداف و رسالت

 حقیق وتکمک به تحقق استقالل علمی و ارتقاء و تقویت ، ارتقاء توان تخصصی جامعه پزشکی کشور

 پژوهش در زمینه های علوم پزشکی

 در زمینه : مکتشفان و محققان بسیجیمبتکران، مخترعان و ارائه خدمات به  خدمات و تسهیالت

 پژوهشی طرح مفراهم سازی شرایط مناسب برای انجا 

 انتشار کتب، نشریه علمی و تحقیقاتی 

 ارایه مشاوره در خصوص عقد قراردادهای خرید و فروش فناوری حاصل از تحقیق 

 اجرای کارگاههای آموزشی و ارایه مشاوره تخصصی 

 ی در حوزه پیشنهاد طرح های کسر خدمت سربازHSE  :رصد وضعیت - 1با عناوین HSE شور در ک

ای بررسی چالش ه – 4 اقتصاد سالمت، ایمنی و محیط زیست – 3 مدیریت بحران - 2 و جهان

یت در مدیر HSE نقش – 14045در مسیر تحقق اهداف سند چشم انداز کشور در افق  HSE حوزه

ندازه گیری ا - 7  ادث و سوانح ترافیکی کشورو مدیریت حو HSE - 6 منابع انسانی در نظام سالمت

 و بهروری در صنایع HSE -8 آالینده های محیط کار 

 /http://basijmed.ir های مرتبطلینک

 

 

 

 

 

 

 



 فهرست سازمانها و موسسه های حامی پژوهش و فناوری

 صندوق تحقيق و توسعه صنايع و معادن  نام صندوق / موسسه حامی 22

آوری نفکمک به واحدهای تحقیق و توسعه برای صدور ، اکز تحقیق و توسعه در سطح کشورگسترش مر اهداف و رسالت

قاتی و ز تحقیآوری مشکالت و موانع قانونی در گردش امور مراکبررسی و جمع، صنعتی به خارج از کشور

 ها و لوایح جایگزین جهت بهبود روشها و ارایه آن به مراجع ذیصالحتهیه طرح

 حمایت از اجرای پروژه ها و طرح های پژوهشی کاربردی و توسعه ای  تخدمات و تسهیال

  ت ار صنعایجاد پایلوت و استقر جهتحمایت از نتایج پروژه ها و طرح های پژوهشی انجام شده

 تولید انبوه به منظور مربوطه

 قبال در پذیرش و حمایت اعتباری از پروژه های پژوهشی کاربردی و توسعه ای بخش غیردولتی 

 اخذ ضمانت های الزم

  ولید وچک و تپلنت یا واحد تولیدی ک -پروژه ها و طرح های مربوط به استقرار پایلوت حمایت از

 انبوه

 خصیتبا ش ،حمایت اعتباری از پروژه ها و طرح های پژوهشی مشترک که واحدهای تولیدی عضو 

 های حقیقی و حقوقی خارج کشور، مبادله نماید

  www.rdfund.ir های مرتبطلینک

 

 كريدور خدمات صادرات محصوالت دانش بنيان نام صندوق / موسسه حامی 23

ری لکیت فکات ماارائه آموزش، ارائه خدمات حمل و نقل، دریافت استانداردهای بین المللی و ارائه خدم اهداف و رسالت

 نیانهای دانش بجهت شرکت

یاست های دانش بنیان دارای تائیدیه معاونت علمی و فناوری رحمایت از طراحی سایت شرکت  خدمات و تسهیالت

 جمهوری

 حمایت از انجام ثبت پتنت و خدمات مالکیت فکری 

 انجام ثبت عالیم تجاری 

 انجام تبلیغات محصول 

 اخذ گواهینامه و مجوزهای بین المللی 

  های خارج از کشورنمایشگاهایجاد امکان جهت حضور در 

 /http://tesc.ir های مرتبطلینک

 

 صندوق پژوهش و فناوری سالمت تهران نام صندوق / موسسه حامی 24

وری وآنندوق صشناسایی و جذب اعتبارات و منابع مالی از دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت،  اهداف و رسالت

 نه حوزهناوراو شکوفایی، ستاد زیست فن آوری، شرکت های داروئی، خیرین و سایر منابع به طرح های ف

 کمک به تولید و تجاری سازی محصوالت دانش بنیان در حوزه سالمتو  سالمت

حوزه  به منظور اجرای طرح های پژوهشی کاربردی در حوزه های فناوری عطای وام و تسهیالت  خدمات و تسهیالت

 سالمت

 بازاریابی و شناسایی طرح های فناورانه حوزه سالمت 

 کمک به تولید نیمه صنعتی طرح های به نتیجه رسیده پژوهشی و فناوری 

 کمک به تدوین دانش فنی حاصل از تحقیقات و انتقال نتایج تحقیقات به مرحله تولید 

 وزه حپژوهشی و فناوری  گذاری در طرح های تأمین سرمایه ریسک پذیر و مشارکت و سرمایه

 سالمت

 http://spfst.ir های مرتبطلینک

 



 فهرست سازمانها و موسسه های حامی پژوهش و فناوری

 صندوق غيردولتی پژوهش و فناوری دانشگاه تهران نام صندوق / موسسه حامی 25

ناسب مینه و زم یجاد بستر، اتسریع نمودن فرایند تبدیل ایده به ثروت بدون وجود بروکراسی معمول اهداف و رسالت

های کمک به دستگاهو  برای مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در بخش پژوهش و فناوری

 محصوالت اجرایی در تجاری سازی

 بنیانهای دانشجهت شرکت %15و  %4ارائه تسهیالت با نرخ   خدمات و تسهیالت

 با  وقه ملکی بدون اخذ وثی بنیانهای مورد نیاز شرکتهای دانش هناماقدام به صدور انواع ضمانت

 تنها با اخذ چک و سفته ،قبول ریسک

 ارائه انواع تسهیالت به شرکتهای دانش بنیان 

 ها مشاوره و مهندسی مالی طرح 

 گذاری طرح هاارزیابی و ارزش 

  سرمایه گذاری خطرپذیرارائه 

 /http://uttechfund.ir های مرتبطلینک

 

 های علمی و صنعتی ايرانمركز رشد واحدهای فناور سازمان پژوهش نام صندوق / موسسه حامی 26

، لیدتا تو های نوین از طریق حمایت از تکمیل چرخه تحقیقکارگیری مؤثر نتایج تحقیقات فناوریه ب اهداف و رسالت

لمی، عهیالت پشتیبانی و ارائه تس، ه فناوریهای منتج بتقویت و تشویق بخش خصوصی در انجام فعالیت

 فنی، مالی و اجرائی به صاحبان اختراع و نوآوری

 مشاوره علمی و فنی در جهت رفع مشکالت فنی و تجاری سازی نتایج تحقیقاتارائه   خدمات و تسهیالت

 یهای مالی و اعتبار حمایت 

  فضای کارگاهی، ازمایشگاهی و اداریارائه 

 ذ تائیدیه از سازمان پس از انجام ایده محوریحمایت در جهت اخ 

 معرفی به منظور استفاده از تسهیالت مالی سیستم بانکی کشور 

  خدمات فناوری اطالعاتارائه 

  امکان استفاده از خدمات آزمایشگاه های مرجعایجاد 

 شورمعرفی به منظور شرکت در دوره های آموزشی ونمایشگاه های تخصصی داخل و خارج از ک 

 /http://roshd.irost.org های مرتبطینکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فهرست سازمانها و موسسه های حامی پژوهش و فناوری

 صندوق غيردولتی پژوهش و فناوری توسعه فناوريهای نوين نام صندوق / موسسه حامی 27
ری سازی فناومیام بوو انج ارائه خدمات مالی به منظور کمک به تولید، توسعه و فروش فناوری های نوین اهداف و رسالت

 در کشور

 های دانش بنیاندر طرح (Venture Capital) سرمایه گذاری خطرپذیر  خدمات و تسهیالت

 لیزینگ محصوالت دانش بنیان 

 صدور ضمانت نامه 

 فروش اقساطی محصول 

 گردد با قید نقدی می به موجب آن یکی از طرفین )مالک( عهده دار تامین سرمایه ارائه مضاربه که

 د.اینکه طرف دیگر )عامل( با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشن

 بنیانهای دانشتضمین تسهیالت طرح 

 بنیانهای دانشتضمین گارانتی طرح 

 بنیانهای دانش)پیش خرید( از شرکت خرید تضمینی 

 راهبری، مشاوره و هدایت کامل طرح ها با توجه به رویکرد  VC 

 شرفت طرح هانظارت بر پی 

 های دانش بنیانبه شرکتقرض الحسنه  یاعطا 

 www.hitechfund.ir های مرتبطلینک

 

 ها و موسسات دانش بنيان و نظارت بر اجراكارگروه ارزيابی و تشخيص صالحيت شركت نام صندوق / موسسه حامی 28

کرد ها و موسسات جهت دانش بنیان شدن و نظارت بر عملزیابی و تشخیص صالحیت شرکتانجام ار اهداف و رسالت

های کتها و مصوبات شرنامههای تائید شده جهت حفظ و کسب معیارهای مربوطه مدرج در آیینشرکت

 ها از طریق کارگزارانبنیان و ارائه تسهیالت و مزایای مربوطه به آن شرکتدانش

 یانبرای شرکت ها و موسسات دانش بن حقوق گمرکی و سود بازرگانی معافیت عوارض،ارائه   خدمات و تسهیالت

  مشاوره رایگان در امور مالیاتی به شرکتهای دانش بنیانارائه 

  کاالی دانش بنیان برای مهندسی معکوساعطای معافیت 

  لوتو پایکاال و قطعات برای ساخت کاالی دانش بنیان تا حد نمونه اولیه اعطای معافیت 

  تست و کنترل کیفیت تجهیزات آزمایشگاهی،اعطای معافیت 

 شین آالت خط تولید برای کاالهای دانش بنیاناعطای معافیت ما 

 در صورت استفاده از حسابرسان مالی کمک بالعوض به شرکتهای دانش بنیان 

 http://daneshbonyan.isti.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=2&pageid=127 های مرتبطلینک
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و  احیاءایجاد مرکز هم اندیشی برای توسعه بخش خصوصی جهت ایفای نقش اصلی بخش خصوصی در  اهداف و رسالت

 بالندگی اقتصاد کشور

 های تحصیلی دانشجویان ارشد و دکتراحمایت از پایان نامه  خدمات و تسهیالت

 هاارائه خدمات رایگان در امور ثبت شرکت 

 ارائه راهنمایی تجاری و اقتصادی 

 های اقتصادیارائه مشاوره در زمینه 

 /http://www.tccim.ir/Portal های مرتبطلینک
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انت ، ضمventure capitalارائه تسهیالت وام، تسهیالت  های پژوهشی در قالبکمک به اجرای طرح اهداف و رسالت

 پرداخت

 مشارکت و سرمایه گذاری در طرح های پژوهشی و فناوریامین سرمایه ریسک پذیر و ت  خدمات و تسهیالت

 های پژوهشیاندازی پروژهاعطای وام جهت راه 

 ضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرح های پژوهشی و فناوریت 

 دور ضمانتنامه های مورد نیاز موسسات پژوهشی و فناوری بخش غیر دولتیص 

 ای هوقی برای اجرای طرح های پژوهشی پژوهش اشخاص حقیقی و حقبه  اعطای وام و تسهیالت

 کاربردی و فناوری

 ی طرح اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای مرحله تولید نیمه صنعتبه  اعطای وام و تسهیالت

 های به نتیجه رسیده پژوهشی و فناوری

 قات و اشخاص حقیقی و حقوقی برای تدوین دانش فنی حاصل از تحقیبه  اعطای وام و تسهیالت

 تقال نتایج تحقیقات به مرحله تولیدان

 http://www.zagrosrtf.ir/fa/index.aspx های مرتبطلینک
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 اهداف و رسالت
تهای گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه 

د به توسعه ای و فناوری و همچنین ارائه خدمات مالی ویژه و منحصر به فر -پژوهشی کاربردی

 کارآفرینان متخصص و نوآوران

ش انبه منظور فراهم نمودن سرمایه در گردش برای طرح های د اعطای تسهیالت قرض الحسنه  خدمات و تسهیالت

 بنیان

 بنیانلیزینگ محصوالت دانش 

 حبان صا جهتاخذ ضمانت نامه از بانک های عامل با شرایط مناسب و سریع نامه )صدور ضمانت

 طرح های دانش بنیان برای ارائه به کارفرمایان

 ( سرمایه گذاری خطر پذیرVC) یا (Venture Capitalدر طرح های دانش بنیان ) 

 گردد با قید نقدی می یکی از طرفین )مالک( عهده دار تامین سرمایه به موجب آن ارائه مضاربه که

 د.اینکه طرف دیگر )عامل( با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشن

 /http://krtf.ir/main های مرتبطلینک
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امین ت و تهای دریافت تسهیالتسهیل امر پژوهش و تولید فناوری از طریق اعطای وام، ارائه ضمانت اهداف و رسالت

 پذیرسرمایه ریسک

 اجرای طرحهای پژوهشی در حوزه پزشکی و سالمت اعطای وام و تسهیالت  خدمات و تسهیالت

 شی و حله تولید نیمه صنعتی طرحهای به نتیجه رسیده پژوهاجرای مر اعطای وام و تسهیالت

 فناوری

 ه تولیده مرحلتدوین دانش فنی حاصل از تحقیقات و انتقال نتایج تحقیقات ب اعطای وام و تسهیالت 

 شی ی پژوهتامین سرمایه ریسک پذیر و مشارکت و سرمایه گذاری در طرحها اعطای وام و تسهیالت

 و فناوری.

 وری درتضمین پرداخت به موقع تعهدات و اقساط طرحهای پژوهشی و فنا هیالتاعطای وام و تس 

 ازاء درصد مشخصی از کل رقم قرارداد در مقاطع تعیین شده در قرارداد،

 ی به ر دولتصدور ضمانت نامه های مورد نیاز موسسات پژوهشی و فناوری غی اعطای وام و تسهیالت

 می الزهشی و فناوری در قبال اخذ ضمانت نامه هامتقاضیان مربوطه برای اجرای طرحهای پژو

 /http://srtf.mums.ac.ir های مرتبطلینک
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حوزه  خص درفناورانه باالحمایت از آنها در حوزه ، بسترسازی الزم برای توسعه بخش خصوصی و تعاونی اهداف و رسالت

  نانوتکنولوژی

 مورد نیاز برای قراردادهای پژوهشی و کاربردیاعطای وام و تسهیالت   خدمات و تسهیالت

 سرمایه گذاری ریسک پذیر در طرحهای فناورانه و ایجاد کسب و کارهای جدید 

 صدور ضمانتنامه های سرمایه گذاری 

 پرداخت اقساط تسهیالت 

 /http://nanofund.ir های مرتبطلینک
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 و توسعه فناوری و نوآوری تحقق اقتصاد مبتنی بر دانش اهداف و رسالت

 های دانش بنیانارائه انواع ضمانتنامه و بیمه نامه های مورد نیاز در فعالیت  خدمات و تسهیالت

 ارائه انواع تسهیالت مالی مورد نیاز طرح های دانش بنیان 

 نمشارکت در طرح های دانش بنیا 

 کارگزاری مالی و نظارت بر حسن انجام طرح های دانش بنیان 

 ارائه خدمات مشاوره مدیریت و سرمایه گذاری 

 http://irtechfund.com/services.html های مرتبطلینک
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دکتری  های کارشناسی ارشد ونامهپایانپروژه ها و حمایت از ر فروش خود، از طریق توسعه بازا اهداف و رسالت

 هادانشگاه

 به قرار ذیل: های کارشناسی ارشد و دکترینامهپایانپروژه ها و حمایت از  خدمات و تسهیالت

 رویه اجرایی حمایت از پایان نامه های دانشگاهی و پروژه های همکاری 

 فرم تقاضای حمایت پایان نامه 

 فرم همکاری با دانشجو 

 http://www.096440.ir/SomeTextView.aspx?stid=39 های مرتبطلینک
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 های مهارتی های پژوهشی و توسعه آموزشطراحی و ساخت ماشین آالت صنعتی، انجام پروژه اهداف و رسالت

 در حوزه فناوری نانو ارائه خدمات آزمایشگاهی  خدمات و تسهیالت

 أمین نیازهای شرکت های دانش بنیانهمکاری در ت 

 جهت  توزه کیفیحالمللی و ملی در های بینها و نشانمشاوره، ارزیابی، استقرار و اخذ گواهینامه

 هاشرکت

 های کیفیت و فنیهای آموزشی در حوزهطراحی و برگزاری کارگاه 

  صادرات محصوالت دانش بنیانارائه مشاوره در زمینه 

 /http://www.kefaco.ir های مرتبطلینک
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سیاست  ویزان دیده بانی وضعیت سالمت ، تولید و ترویج به کارگیری شواهد علمی مورد نیاز برنامه ر اهداف و رسالت

 ح ملیگذاران سالمت در سط

 های ملیاعطای گرانت جهت انجام طرح  خدمات و تسهیالت

 /http://nihr.tums.ac.ir های مرتبطلینک
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ت های اد فرصنوآوری، رونق اقتصاد محلی، ایج ایجاد زمینه کارآفرینی و، سازی نتایج تحقیقاتجاریت اهداف و رسالت

 شغلی و تولید

 توسعه و جذب فناوریهای نوین  خدمات و تسهیالت

 حمایت از تکنولوژی ها و خدمات ملی 

 ایجاد فرصت های شغلی برای متخصصین 

 حمایت از تجاری سازی نوآوری ها 

 http://techelite.ir/?/fa/content/sec1/83 های مرتبطلینک
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 های دانش بنیانسازی و افزایش نرخ موفقیت شرکتکاهش زمان تجاری اهداف و رسالت

 ارائه مشاوره تولید  خدمات و تسهیالت

 گذاری خطرپذیرسرمایه 

 اخذ مجوزهای تولید 

 ارائه تسهیالت 

 های حقوقیانجام حمایت 

 ی داخلی و بین المللیبازاریاب 

 /http://tmsc.ir های مرتبطلینک
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یقات و مراکز تحق هاها، پژوهشگاهایجاد امکان دسترسی آسان کلیه متخصصین و پژوهشگران دانشگاه اهداف و رسالت

 های آزمایشگاهی در حوزه نانوهای مختلف کشور به توانمندیخصوصی از شهر دولتی و

 ها آزمایشگاهی مرتبط با نانو در کشورحمایت از ساخت دستگاه  خدمات و تسهیالت

 های آموزشی و آموزش نیروی انسانیبرگزاری و شرکت در دوره 

 هیها آزمایشگانگهداری، تعمیرات، کالیبراسیون و ارتقای دستگاه 

 ها آزمایشگاهی داخلی و خارجیخرید دستگاه 

 /http://nanolab.ir های مرتبطلینک
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 ثیقهدریافت وون ، بدتامین سرمایه طرح های دانش بنیانایجاد بستر برای اجرای پروژه ها و  اهداف و رسالت

 آمیز گذاری مخاطره های کارآفرینی، درقالب سرمایهها و طرحامین مالی پروژه ت  خدمات و تسهیالت

 جهت انجام پروژه ها مشارکت حقوقی یا مدنی 

 /http://www.mtfn.ir های مرتبطلینک
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 های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از مراکز آزمایشگاهیانجام حمایت اهداف و رسالت

 ودحمایت از تعمیر و نگهداری، ارتقا، کالیبراسیون و تأمین قطعات برای تجهیزات موج  خدمات و تسهیالت

 هادوره وزشی و یا حضور کارشناسان مراکز در اینهای آمها و دورهحمایت از برگزاری کارگاه 

 ای ارتق وهای تخصصی دستگاهی به منظور ایجاد جریان دانش حمایت از ایجاد و فعالیت کارگروه

 توانمندی کارشناسان

  حمایت از اخذ اعتبارنامة استانداردISO/IEC17025  توسط مراکز عضو شبکه 

 طالعات آزمایشگاهی تولید داخل کشورافزار مدیریت اسازی نرمحمایت از پیاده 

 حمایت از خرید تجهیزات آزمایشگاهی داخلی و خارجی 

  /http://labsnet.ir های مرتبطلینک
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 اهداف و رسالت
جام نا ،رلختلف و ارایه روشهای کنتم تشخیص بیماری های تحقیقات پایه و کابردی در زمینه انجام

نات تحقیقات پایه و کاربردی در مورد ساخت محصوالت بیولوژیک و آزمایشگاهی و پرورش حیوا

ینه ل در زمبرگزاری واحدهای عملی مستقعلوم پایه پزشکی،   انجام تحقیقات در زمینه، آزمایشگاهی

ارج خخل و تحقیقاتی و آموزشی مشترک با مراکز مشابه در دا های مختلف تخصصی و انجام پروژه های

 از ایران

 پزشکی بین المللی پژوهشی گرانت هایاعطای   خدمات و تسهیالت

 /http://fa.pasteur.ac.ir های مرتبطلینک
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 رسالتاهداف و 
حقیقات از ت ، صدور ضمانتنامه و حمایت مالی و اعتباریسرمایه گذاری ریسک پذیر و خدمات کارشناسی

بالعوض کمکهای صورت تسهیالت و یا اعطای به  و توسعه صنایع الکترونیک در بخش خصوصی و تعاونی

 افراد حقیقی یا حقوقی به 

 اعطای تسهیالت مالی  خدمات و تسهیالت

 مانت نامه هار ضصدو 

 ارائه خدمات کارشناسی 

 سرمایه گذاری ریسک پذیر 

 http://www.esfrd.ir های مرتبطلینک

 

 

 فدراسيون سرآمدان علمی ايران نام صندوق / موسسه حامی 45

ادن سوق د، افراد های ویژه از اینحمایت انجامو  شناسایی مستمر افراد توانمند و دارای بنیه علمی قوی اهداف و رسالت

تبر مع یو مراکز علم المللی با محققانافزایش تعامالت بین ،کشور به سمت مرجعیت علمی در جهان

استای در ر نها و امکانات مراکز معتبر علمی جهااستفاده از زیرساختو  از طریق نخبگان داخل جهان

  ری کشورپیشبرد برنامه توسعه علم و فناو

 حمایت از پژوهشگران پسادکتری  خدمات و تسهیالت

 حمایت از چاپ مقاله در مجالت برتر 

  حمایت از برگزاری رویداد داخلی معتبر 

 حمایت از جذب گرنت بین المللی 

 حمایت از شرکت در دوره های مطالعاتی معتبر خارج از کشور 

 حمایت از شرکت در کنگره های معتبر 

 یشگاهی و پژوهشیاعطای گرنت آزما 

 http://isef.ir های مرتبطلینک

 


