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وبسته حمایتی تاریخچه 
شکل گیری صندوق نوآوری و شکوفایی

مؤسسات دانش بنیانها وحمایت از شرکتقانون:            عنوان 
اختراعاتوهاتجاری سازی نوآوریو

o89آبانماه سال :  تصویب قانون در مجلس و تایید شورای نگهبان

o میلیارد تومان بر 3000تایید اساسنامه، آئین نامه اجرائی و لزوم تاسیس صندوق با سرمایه

91آخر سال :  کشور به آندرصد از بودجۀ عمومی سالیانۀ 0/5وتخصیص اساس قانون 

o92آبان ماه :  تشکیل  اولین جلسه هیئت امناء صندوق در شروع دولت جدید

o92ماه آذر 24:  تعیین رئیس و اعضای هیئت عامل با حکم ریاست جمهور
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ییهدف از تشکیل صندوق نوآوری و شکوفا

کمک به توسعه فناوری به منظور تحقق 

و توسعۀ اقتصاد دانش بنیان در کشور 

تجاری سازی نوآوری ها، دستاوردهای پژوهشی و اختراعات

تکمیل زنجیره ایده تا بازار

کاربردی کردن دانش از طریق ارائۀ کمک ها و خدمات مالی و 

و تعاونیپشتیبانی به شرکت ها و مؤسسه های دانش بنیان خصوصی
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چشم انداز
صندوق 
و نوآوری 

یشکوفای

مأموریت 
صندوق 

نوآوری و 
یشکوفای
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بنیاناقتصاد دانشدر نتیجه بهره وری وفناوری توسعه کمک به •

وریکمک به تولید ثروت ملی و اشتغال مولد از راه دانش و نوآ•
ماموریت

آنهاگسترش شرکت های دانش بنیان خصوصی و تعاونی و حمایت از•

ارائۀ تسهیالت به آنها، شبکۀ صندوق ها، شبکۀ بانکی•

VCسرمایه گذاری خطرپذیر •

ساماندهی شبکۀ صندوق ها، شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر•

وریهدایت سرمایه های بانکی، دولتی و سایر صندوق ها به سمت فنا•

خیرین فناوری و وقف فناوری•

بورس، فرابورس و فناوری•

هدایت سرمایه های مردمی به سمت فناوری•

مشارکت با سرمایه های خطرپذیر خارجی•

اهداف 

بلندمدت 

(15-20

(ساله
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ماهیت صندوق نوآوری و شکوفائی

oاین صندوق یک نهاد عمومی غیر دولتی است .

o دولتی استاز همۀ وزارت خانه ها، دستگاه ها و سازمان های مستقل.

oمستقیما زیر نظر هیئت امناء خود کار می کند.

oدر راس هیئت امناء صندوق، ریاست جمهوری قرار دارد.

o کشور محسوب می شودصندوق توسعه فناوری بزرگترین.



7

شخصیت حقوقی  و  ارکان صندوق

هیات امنای صندوق

یکمیسیون تخصص

عامل صندوقهیات 

دوقهیئت عامل صنرئیس 

بازرس

معامالتی است استخدامی، اداری، مالی و صندوق دارای استقالل 
اداره می شودهیئت عامل توسط یک هیئت امناء  و زیر نظر 
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منابع مالی صندوق

کمک ها و 

مشارکت های 

مردم، سازمان ها، 

اشرکت ها و بانک ه

درصد بودجۀ 0/5

عمومی کشور

داز سال سوم به بع

3000سرمایۀ اولیه

میلیارد تومان  

سه سال اول طی 

صندوق توسعه ملی:           محل تامین سرمایه اولیه صندوق
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تاریخچه و روند رشد
شرکت های دانش بنیان در کشور

:تعداد شرکت های دانش بنیان در کل کشور

o 45حدود = 92آخر سال تا 10کمتر از = 92ماه آذر

o 1400حدود = 93تا آخر سال

o 2050حدود = 94تا آخر سال

o 2800حدود = 95تا آخر سال

o 3086=  هم اکنون
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کهتعاونییاخصوصیمؤسسهیاشرکت
دانش بنیاناقتصادتوسعهوتحققمسیردر

وریفناودانشتوسعهراهازکشوراقتصادیشکوفائیورشدو

اقتصادیافزودهارزشایجادباوبرترهایفناوریحوزهدر
نمایدفعالیتفراوان

باشدخارجییاوداخلیمنشاءباتواندمیفناوری

ت؟شرکت دانش بنیان چه شرکتی اس
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روند استفاده از خدمات صندوق

علمي و فناوريمعاونت 
یانبنارزيابی شرکت دانش 

www.daneshbonyan.ir

شرکت دانش بنیان
طرح به ارائه 

صندوق
nsfund.ir

طرح ارزيابی 
توسط

نوآوري و  صندوق 
شکوفایي

شرکت یا موسسه باشد-1

خصوصی یا تعاونی باشد-2

شرکت دانش بنیان شده باشد-3

طرح در حوزه  فناورهای برتر باشد-4

طرح ارزش افزوده زیاد داشته باشد-5

شرکت سوءسابقه حرفه ای نداشته باشد* 

:الزامات

اقتصادی زیاد ارزش افزوده ایجاده /طرحبودن اقتصادی /شرکتبنیان  بودن دانش 
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:رودشمارنمیبهبنیاندانشزیرهایفعالیت

1نظیرهاییفعالیتـ:
کارآموزیوآموزشکتابداری،خدماتعلمی،هایهمایشدرشرکتوبرگزاری:الف

افزارینرمروزمرهوعادیهایفعالیت:ب
نیستهاآنکیفیتبهبودیاخدماتیامحصـوالتطراحیآنهاهدفکههاییفعالیتسایر:ج

(یتجار)بنیاندانشمحصوالتواردکنندهخارجیهایشرکتنمایندگیـ2

3بیشهکمؤسساتیوهاشرکتوغیردولتیعمومینهادهایومؤسساتدولتی،هایشرکتـ
عمومینهادهایومؤسساتدولتی،هایشرکتبهمتعلقآنهامالکیتازدرصدپنجاهاز

باشدغیردولتی

محدودیت های قانونی 
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نوپابنیاندانش

تولیدیبنیاندانش

بنیاندانشفعالیتدارایصنعتیهایشرکت

انواع شرکت دانش بنیان
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انواع 
شرکت
دانش 

:بنیان

نوپا-1
تولیدی-2
صنعتی-3

دانش بنیان
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96تیر ماه –بنیانآمار شرکت های دانش 

درصدتعدادنوع شرکتردیف

-3086دانش بنیانشرکت های تعداد کل 1

%173356دانش بنیان  نوپا2

%83827دانش بنیان  تولیدی3

%51517صنعتی دارای فعالیت دانش بنیانشرکت های 4
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دانش بنیانسکوی حمایتی مزایای 

ساله 15معافیت مالیاتی 

سال15معافیت حقوق و عوارض گمرکی به مدت 

(کیلومتری شهرهای بزرگ50)کیلومتری تهران 120اجازه فعالیت در شعاع 

معافیت خدمت سربازی

ائیاستفاده از انواع خدمات و تسهیالت صندوق نوآوری و شکوف
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مراحل رشد طرح و بازۀ حمایتی صندوق
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...تفاوت صندوق با  بانک ها و 

(  درصد زیر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار8تا  )نرخ ترجیحی -: تفاوت با بانک ها

تضامین ساده تر-

قبول ریسک بیشتر-

باالترسرعت بررسی -

عدم نیاز به آورده نقدی -

توانمندسازی و حمایت از شرکت ها-

اهمیت به فناوری به موازات اقتصادی بودن طرح-

یمنابع سرمایه ای صندوق در مقابل منابع هزینه ای  دستگاه های اجرائ-:تفاوت با دستگاه های اجرایی

مقابل اقتصادی عمل کردن صندوقدستگاه های اجرائی در کرد هزینه -

سقف پرداخت های  باالتر و مشارکت مدنی، حقوقی و خطر پذیر-:        تفاوت با صندوق های دیگر
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قانوناینیکمادهتبصرهقبط:
رغیعمومینهادهایومؤسساتدولتی،هایشرکت
نجاهپازبیشکهمؤسساتیوهاشرکتنیزودولتی
یهاشرکتبهمتعلقآنهامالکیتاز(%50)درصد
دولتیغیرعمومینهادهایومؤسساتودولتی
.شوندنمیقانوناینهایحمایتمشمولباشد،

تشکیالت دولتی محروم از مزایای صندوق
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حمایتازکه(حقوقییاحقیقی)اشخاصکلیهبرای11مادهدر-

تسهیالتوهاحمایتچنانچهشدهاند،برخوردارقانوناینهای
مصرفدیگریمقاصدبرایراقانوناینطبقبرشدهاعطاء
اینهایحمایتازمجدداستفادهازمحرومیتضمنکنند،
.میشوداعمالآنهامورددرزیرمجازاتهایقانون

دریافتیتسهیالتبابرابرنقدیجریمهومالرد
صورتدرهامناقصهدرشرکتدرسالهسهمحرومیت

مناقصهبهوروددرتسهیالتشرایطازبرخورداری
شدهاعطاءهایمعافیتمیزانبرابرنقدیجریمهپرداخت
دریافتیبیمهایپوششمعادلجریمهپرداخت

مجازات های پیش بینی شده برای جلوگیری 
از استفاده  نابجا از این قانون
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بنیاندانش به شرکت های ابزارها و خدمات مالی صندوق 

خدمات قابل 
ارائه

لیزینگ

نیخرید تضمی

فروش 
اقساطی

ضمانتنامه 

بانکی

ضمانت نامه 
اعتباری 

مشارکت 
مدنی

سرمایه گذاری 
(Vc)خطرپذیر

وام قرض 

الحسنه

کمک 
بالعوض

تضمین 
تعهدات 
فناوری

سهامخرید
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قانوناجراییۀنامآیینمندرج در تسهیالت/خدمات

%(4)و نمونه سازی ( دریافت حق امتیاز)تسهیالت قرض الحسنه برای فعالیت های ثبت اختراع، کسب فناوری 

%(4)سازی فناوری تسهیالت قرض الحسنه برای شرکت های پشتیبان تجاری

%(14)تسهیالت بلندمدت برای فعالیت های قبل از تولید صنعتی 

%(14)تسهیالت سرمایه در گردش 

%(14)های توسعۀ تولید صنعتی تسهیالت برای فعالیت

%(9)تسهیالت فروش اقساطی لیزینگ 

تسهیالت خرید سهام شرکت ها

تسهیالت انواع ضمانت نامه

کمک به پرداخت سود بانکی

(بدون سقف مالی)سرمایه گذاری و مشارکت خطرپذیر 

تسهیالت برای صادرات محصوالت دانش بنیان
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ب ثبت اختراع، کسهای فعالیتو مؤسسات دانش بنیان جهت ها شرکت
هیالت توانند از تسمی صنعتی سازی مونه نو( دریافت حق امتیاز)فناوری 

پس از بررسی طرح تجاری توسط صندوق یا صندوق %( 4)قرض الحسنه 
.نمایندساله استفاده 3با دوره بازپرداخت حداکثر صندوق عامل 

 یی اولیهنمونهو تست و ساخت وتوسعه تحقیق بایستی مراحل طرح
جام ی مهندسی و انساخت نمونهی در مرحلهآزمایشگاهی را سپری کرده و 

.باشدو کارگاهی عملکردی آزمون های 

صادراتتوسعهوسازیتجاریخدماتویاسازیتجاریهایشرکت:تذکر
.(بشوندبنیاندانشنیستالزمکه)بنیاندانشمحصوالت

قرض الحسنه برای نمونه صنعتی
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ازعتیصنتولیدازقبلهایفعالیتجهتبنیاندانشمؤسساتوهاشرکت
:قبیل

کارگاهتجهیزاولیههزینه:الف-
تولیدخطسازیآماده:ب-
صنعتیطراحی:ج-
اشکالرفعوآزمونانجام:د-
محصولبازاریابیوآزمایشیتولید-ه-

با(الهسپنجحداکثر)مدتمیانتسهیالتازصندوقمنابعمحلازتوانندمی
هردراعتباروپولشورایمصوبنرخازترپایین%8سقفتا)ترجیحینرخ
.نماینداستفاده(سال
بودخواهدصندوقعهدهبرموردنیاز،تضمیننوعتشخیص.

صنعتیتولید تسهیالت میان مدت برای پیش 
( پایلوت/تولید محدود)
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باصدیدرپنجاهحداکثرمشارکتباصنعتیتولیدمنظوربه
رتبطممالیهایصندوقیااعتباریومالیمؤسسات،هابانک

وهابانکنزدمشتركاعتباریخطوطگشایشطریقاز
بلندمدتتسهیالتدریافتامکان،شدهیادمؤسسات

نرخازترپایین%8سقفتا)ترجیحینرخبا(ساله7حداکثر)
متیقستأمینبرایرا(سالهردراعتباروپولشورایمصوب

یازنموردتجهیزاتوآالتماشیننصبوخریدهایهزینهاز
.نمایدفراهمبنیان،دانشمحصولیکانبوهتولید

نبوهتسهیالت بلند مدت برای تولید ا
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دانشمؤسساتوهاشرکتگردشدرسرمایهتأمینجهت
بادرصدی%30حداکثرمشارکتبااستمجازصندوقبنیان،
اینطریقازومالیهایصندوقومؤسساتسایروهابانک

(سالهدوحداکثر)مدتکوتاهتسهیالتارایهبهاقداممؤسسات
مصوبنرخازترپاییندرصد8حداکثرسقفتاترجیهینرخبا

.نمایداعتباروپولشورای

سرمایه در گردش
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(LEASING)فروش اقساطی و لیزینگ

هتفاهمنام
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انجامجهتبنیاندانشمؤسساتوهاشرکتکهصورتیدر
بانکینظامازسازیتجاریوتوسعهوتحقیقهایفعالیت

سودازبخشیتواندمیصندوقنمایند،اخذتسهیالت
.ایدنماعطاعاملبانکباقراردادقالبدرراشدهیادتسهیالت

کمک پرداخت سود بانکی شرکت ها
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ضمانت نامهانواع صدور 
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بنیانشدانمؤسساتوشرکتهادریافتیتسهیالتوثیقهکسرپوششمنظوربه
نامهضمانتخدماتارایهبهنسبتصندوقاعتباری،ومالیمؤسساتوبانکهااز

.نمایدمیاقدام(وثایقدرصدهفتادسقفتا)اعتباری

وفقمومراجعهمالیموسساتوبانکبهتسهیالتاخذجهتبنیاندانششرکت
لمشکوثایقوتضمیناتارائهموضوعدرامااست،شدهمذاکراتپیشبردبه

کسرپوششمنظوربههابانکباآمدهعملبهتوافقاتبهتوجهباصندوق.دارد
بهنتضمیاینسقف.نمایدمیتقبلرانیازموردتضمیناتازدرصد70تاوثیقه
مینتعییصندوقسویازبنیاندانشموسسهیاشرکتاعتباریسقففراخور
.شود

خدمات ضمانت نامه اعتباری
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ورحضشرایطتسهیلوقراردادهاریسکپوششمنظوربه
وقصند،بنیاندانشمؤسساتوهاشرکتبرایمناقصهدر

ونامهضمانتصدورهزینهازبخشیپرداختبهنسبت
وهمکاریقراردادهایعقدباآندریافتروندتسهیل

این.نمایدمیاقدامذیربطمؤسساتوهابانکباکارگزاری
پیشمناقصه،درشرکتنامهضمانتشاملخدمات
باشدمیمرتبطمواردسایروکارانجامحسنپرداخت،

اتسهیل شرایط حضور در مناقصه ه
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شدهعرضهداخلیفناوریهایکارگیریبهریسکپوششمنظوربه
دماتخارایهبهنسبتصندوق،بنیاندانشمؤسساتوشرکتهاتوسط
اتمؤسسطریقازفنیدانشریسکپوششمنظوربهاینامهضمانت

پرداختشاملمادهاینحمایتنوع.نمایدمیاقدامذیربطتخصصی
عقدباآندریافتروندتسهیلونامهضمانتصدورهزینهازبخشی

.گرددمینامهضمانتدهندگانارایهباکارگزاریوهمکاریقراردادهای

موجودتخصصیمؤسساتکارگیریبهامکانعدمصورتدر:تبصره،
دایجاازحمایتبهنسبتقانونیمراحلطیازپستواندمیصندوق

.نمایداقدامربطذینهادهایسایرمشارکتباتخصصیمؤسسات

ضمانت نامه ریسک دانش فنی
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.
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خطرپذیریکاهشمنظوربهوقانون(3)ماده(هـ)بنداجرایدر
یمرکزبیمهبنیان،دانشمؤسساتوهاشرکتخدماتومحصوالت

ید،تولطراحی،مراحلدررامناسبایبیمهپوششاستمکلفایران
.نمایدایجادطراحیخدماتومحصوالتنوعاینبکارگیریوعرضه

پوشش بیمه ای محصوالت و خدمات
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:زیرشرایطدارایبنیاندانشمؤسساتوهاشرکت

باشدداشتهمتخصصانسانینیروینفر50ازبیش

باشدداشتهپیشنهادیطرحیحوزهدرفعالیتسابقهسال5ازبیش
ایهشرکتها،پژوهشگاهها،دانشگاهمشارکتباکنسرسیومتشکیل

نیانبدانششرکتبهآنسهاماکثریتتعلقبهمشروط)خارجیوداخلی
(داخلی

وتحقیقنتایجسازیتجاریهایفعالیتهزینهاز%20سقفتاتوانندمی
دریافتکمککننده،اثباتاسنادارایهازایدرراخودهایطرحتوسعه
.کنند

اعطای کمک به شرکت ها
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ایبرصندوقپذیر،ریسکگذاریسرمایهتوسعهمنظوربه
یسکرگذاریسرمایههایصندوقوهاشرکتتوسعهوتأسیس

5ازپسحداکثرونمایدمشارکتسهام،درصد49سقفتاپذیر
.نمایدواگذارراخودسهامسال

اامنهیئتمصوبالعملدستوراساسبراستمجازصندوق
وهاشرکتسازیتجاریهایطرحدرمشارکتبهنسبت

.کنداقدامبیناندانشمؤسسات

حقوقی صندوق/مشارکت مدنی
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مشارکت در طرح های فناورانه تحول آفرین با صاحبان ایده و آوردن
تمامی سرمایه مورد نیاز و شریک شدن در سود و زیان کار

بت سرمایه گذاری برای ایجاد یک شرکت جدید با صاحب طرح به نس
آورده طرفین اعم از نقدی و غیر نقدی 

،مشاوره های تخصصی و راهبری شرکت جدید توسط هیات مدیره آن
متشکل از صاحب طرح و افراد حرفه ای معرفی شده از طرف 

صندوق

(VC)سرمایه گذاری خطرپذیر
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توضعیبررسیبهموظفصندوقحمایت،قانوننامهآئین4مادهبراساس
.استمؤسساتوهاشرکتمالیواقتصادیفنی،

وهیالتتسوهاکمکازبنیاندانشمؤسساتوهاشرکتاستفادهمنظوربه
بهبتنساستموظفصندوققانون،درشدهبینیپیشهایحمایتسایر

.نمایداقدامشدهیادمؤسساتوهاشرکتمالیواقتصادیوضعیتبررسی

رح بررسی وضعیت فنی و اقتصادی شرکت و ط
الزمه حمایت صندوق
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دانشمؤسساتوهاشرکتسهامخریدجهتاستموظفصندوق
عالفهایبنگاهیاافرادبهترجیحینرخباخریدتسهیالتبنیان،

.نمایدارایهموجودصنعتیواقتصادی
ارمذکورسهامکهحقوقیوحقیقیاشخاصبهشدهیادتسهیالت

اربازطریقازیاپذیرریسکگذاریسرمایههایصندوقازترجیحاً
.شودمیاعطانمایند،خریداریفرابورس

تسهیالت خرید سهام شرکت ها 
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دهاستفاامکانوخطرپذیرگذاریسرمایهچرخهتکمیلمنظوربه
بورسسازمانسرمایه،بازارازبنیاندانشمؤسساتوهاشرکت
کاروسازتسهیـلوتعیینبهنسبتاستمکلفبهاداراوراق

فرابورس،بازاردربنیاندانشهایشرکتسهـامعرضـه
.نمایدابالغوتهیهراالزماجراییهایدستورالعمل

شرکت های دانش بنیان سهام عرضـه 
بازار فرابورسدر 



42

ـ23ماده
وعلمویژهمناطقرشد،مراکزفناوری،وعلمهایپارک

دهیاولویتبهنسبتموظفنداقتصادیویژهمناطقوفناوری
.دنمایناقدامبنیاندانشمؤسساتوهاشرکتاستقراردر

...اولویت استقرار در پارکها و
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ـ25ماده
مناقصاتدربنیاندانشمؤسساتوهاشرکت

عرضهوسازیتجاریوفناوریپژوهشی،قراردادهای
هایدستگاهداخلساختبنیاندانشاالهایک

.باشندمیاولویتحائزاجرایی

اولویت در مناقصات
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ـ28ماده
اهشرکتتوسعهوایجادمنظوربهوقانون(9)مادهاجرایدر
ی،المللبینهایهمکاریتقویتوبنیاندانشمؤسساتو

مهندسیوفناوریپژوهشی،واحدهایشودمیدادهاجازه
مأموریتانجامجهتدرفناوریوعلمهایپارکدرمستقر
،کارروابطدرخصوصآزادمناطققانونیمزایایازمحولههای

وخارجیگذاریسرمایهعوارضومالیاتیهایمعافیت
.گردندبرخوردارالمللیبینمالیمبادالت

دبهره مندی از مزایای قانونی مناطق آزا
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ـ26ماده
درصدیکحداقلتوانندمیاجراییهایدستگاه
درراخارجیمبدأباخدماتیاکاالخریدمبلغ

وسازیتجاریطراحی،توسعه،وتحقیقراستای
وشرکتهاطریقازمذکورخدماتیاکاالداخلساخت

.نمایندهزینهبنیاندانشمؤسسات

ااختصاص یک درصد خرید خارجی به شرکت ه
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ـ27ماده
همکاریبااستموظففناوریوتحقیقاتعلوم،وزارت
(1)ماده(2)تبصرهاجرایدرربطذیاجراییهایدستگاه
وتولیدیمهندسیوفنیتوانازاستفادهحداکثرقانون

تتسهیالایجادوهاپروژهاجرایدرکشوراجراییوصنعتی
نیازهایفهرستـ1375مصوبـخدماتصدورمنظوربه

ییاجراهایدستگاهنیازمورداولیهموادوتجهیزاتفناورانه،
یانبندانشمؤسساتوشرکتهابهرامذکورقانوندرمندرج

.نمایداعالمنیز

استفاده از توان تخصصی شرکت ها
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ـ32ماده
یمبرخوردارقانونهایحمایتازکهبنیاندانشمؤسساتوهاشرکت
رهدونظارتیاربطذیاجراییدستگاهگزارشبراساسچنانچهشوند،

ارایهیااطالعاتکتمانباصندوقیاشورادبیرخانهموردییاای
وهاحمایتیاباشندشدهبرخوردارهاحمایتاینازناصحیحاطالعات
مودهنمصرفدیگریمقاصدبرایراقانونطبقبرشدهاعطاتسهیالت
تفادهاسازمحرومیتضمنصندوق،یاشورادبیرخانهتشخیصباباشند،
صالح،ذیقانونیمراجعبهارجاعباقانون،هایحمایتازمجدد

.گردیدخواهندقانون(11)مادهموضوعهایمجازاتمشمول

آثار کتمان اطالعات
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دانش بنیانسکوی حمایتی مزایای 

ساله 15معافیت مالیاتی 

سال15معافیت حقوق و عوارض گمرکی به مدت 

(کیلومتری شهرهای بزرگ50)کیلومتری تهران 120اجازه فعالیت در شعاع 

معافیت خدمت سربازی

استفاده از انواع خدمات و تسهیالت صندوق
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ز استفاده امشمولین مرتبط با سیاست های 
صندوقحمایت های 

وجودعهمجموازبیرونبهآنتفویضامکانوبودهمستقلصندوقدرهاطرحگیریتصمیمفرآیند

ندارد

-دانشهایتشرکباارتباطبرایصندوقواستمستقیمبنیاندانشهایشرکتباصندوقتعامل

کندنمیاستفادهواسطهبه عنواناجراییهایسازمانودولتیهایدستگاهازبنیان

ژه هایپروانجامبهکشورگذاریسرمایههایبنگاهوبزرگهایشرکتترغیبدرصددصندوق

استبنیاندانشخصوصیهایشرکتطریقازفناوری محور

بههااناستدرفعالخصوصیبخشترغیبومعرفیبرایدولتاستانیسفرهایظرفیتازصندوق

می کنداستفادهصندوقمشارکتبافناوری محوربزرگهایپروژهانجام
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ازایمستقیماًراخودوظایفتواندمیصندوققانون،براساس
.دهدانجامکارگزارانطریق

:مالیعاملین/کارگزارانطریقازهاطرحبرنظارتوارزیابی
26کشورسراسردرفناوریوپژوهشصندوق
39استانهاوتهراندرخصوصیشرکت
(اقدامدستدر)مالیموسساتوهابانک

واگذاری وظایف به کارگزاران
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پیشرفته بودن موضوع ایجاد چنین صندوق هایی در جهان

جدید بودن نوع کار در کشور

 برنامه ریزی، سازماندهی، جذب نیرو :  صندوقجوان بودن.........

و همزمان خدمات دهی به بیرون  و شرکت ها

نوآوری و شکوفاییصندوقبرنامه و روند حرکت 
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صندوقکارفازهای:

(93و92سال)صندوقحرکتموتورساختنفعال:اولفاز

شرکت هایاولموجمطالبات/درخواست هامهاروتثبیتفاز:دومفاز

(95و94سال)تولیدیونوپادانش بنیان

خبرگانمشارکتجلبطریقازعملکردارتقاءوتعمیقوگسترشفاز:سومفاز

(96سال)مهمترواولویتباهایطرحوتوانمندبزرگترهایشرکتامر،

نوآوری و شکوفاییصندوقبرنامه و روند حرکت 
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شوندگرفتهجدیدانش بنیانشرکت هایاگر

د،شوحمایتآن هاکیفیوکمیتوسعۀازو

یت،خالقونوآوریدانش،طریقازثروت آفرینیبه واسطۀ

سیدرخواهدحقیقیشکوفاییبهکشوراقتصاد

مقام معظم رهبری
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میهن خویش را کنیم آباد
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www.nsfund.ir 




