
 

1 

 

 

 

   

     

   

  

 

 

 

 بسمه تعالی

 حمایتهای مادی و معنوی صندوق از واحدهای فناور، دانش بنیان و صنایع پیشرفتهعناوین 

   

گذاری  جذب سرمایه های مناسب صادراتی و گذاری، زمینه های سرمایه های حمایتی، فرصت مشارکت در شناخت اولویت (1

  ؛صندوق های و مرتبط با حوزه نیازها و فعالیت کشور خارجی در صنایع پیشرفته

، رشد سریع سازی دستاوردهای پژوهشی تجاری ،به محصول یا خدمتی کارآفرینفناوری و های  ایدههمکاری با هدف تبدیل  (2

 ؛گذاری مشترک طبق سیاستدر زمینه صنایع پیشرفته  مراکز علمی مورد حمایتهای نوپا و فناور  بنگاه

های تخصصی،  ، آموزشهای تحقیق و توسعه و ارائه محصوالت جدید موضوع گسترش فعالیتهای فعال به ویژه با  همکاری در زمینه توسعه بنگاه (3

 ؛های خارجی و همایش  از طریق شرکت در نمایشگاهبازارهای خارجی  وکسب بازارهای جدید 

های فعال بخش  بنگاهاز سوی  المللی ( و تعامالت بین.J.V)های مشترک  گذاری ، ایجاد سرمایهانتقال فناوریهمکاری در زمینه  (4

 ؛خصوصی

های  کسب استانداردها، بازاریابی و تهیه طرح، های فنی ای و صنعتی در زمینه ارائه خدمات مشاورههمکاری در زمینه  (5

 ؛تخصصی های ها و کارگاه هم اندیشی و برگزاریبه شرکت ها در زمینه صنایع پیشرفته توجیهی 

 (؛ایجاد خوشه صنایع پیشرفته) های صنعتی ها و ایجاد شبکه و خوشه همکاری در زمینه گسترش ارتباطات بین شرکت (6

 ؛انههای فناور گذاری، مدیریت خطر و مدیریت پروژه طرح ارزیابی، ارزشهمکاری در زمینه  (7

 ؛مین تضامینأو ت متقاضیاناعتبارسنجی همکاری در  (8

 ؛فناورانه مرتبط با صنایع پیشرفتههای ارزیابی، ارزش گذاری، مدیریت خطر و مدیریت پروژه طرح های  همکاری در عرصه (9

 ؛و فناوری مرتبط با صنایع پیشرفتهپژوهش های علمی همکاری در زمینه  (11

نامه، در  های فناورانه معرفی شده از سوی کمیته اجرایی تفاهم ها و صاحبان ایده به واحدهای فناور، شرکت مالی تسهیالت  (11

 نامه برابر ضوابط صندوق پرداخت نماید. راستای موضوع تفاهم

 های علمی وفناوری مرتبط با صنایع پیشرفته و احصا شده توسط سازمان صمت  از پژوهشحمایت  (12

 معرفی شده  و کاربردی تخصصیهای دانشجویی  پایان نامهاز حمایت  (13

 و دستاوردهای پژوهش و فناوری  R&Dدر واحدهای های تحقیق و توسعه محصوالت تولیدی  از فعالیتحمایت  (14

 واحدهای تولیدی  R&Dسازی محصوالت  از برنامه تجاریحمایت  (15

 نامه برابر ضوابط صندوق از واحدهای معرفی شده. صدور ضمانت (16


