
شکوفاییصندوق نوآوری و 

1400اردیبهشت 

معرفی کمک هزینه 

تحقیق و توسعه



هبکمکمنظوربه:دانشبنیانقانون•
واختراعاتونوآوریهاتجاریسازی
دانشنمودنکاربردیوشکوفاسازی

،تسهیالتوکمکارائهطریقازفنی
ونوآوریصندوق»عنوانتحتصندوقی
.میشودتأسیس«شکوفایی

میلیاردهزار3:صندوقسرمایه•
تومان

مالیتأمین:صندوقماموریت•
نوآوریوفناوریاکوسیستم

1397سال1393سال1392سال1391سال

تأیید اساسنامه
توسط شورای 

نگهبان

تشکیل هیأت امنا و 
هیأت عامل دور اول 

صندوق 

ابالغ آیین نامه 
اجرایی قانون 

حمایت از شرکت های
دانش بنیان

ل آغاز فعالیت هیأت عام
دوم و تصویب اولین 

طرح

أت تغییر ترکیب هی
عامل

مل تشکیل هیأت عا
دور سوم

هم تخصیص اولین س
سرمایه به صندوق

شروع پرداخت 
تسهیالت

تصویب قانون 
حمایت از 

شرکت های 
دانش بنیان

1389سال



آموزش

مشاوره

توسعه بازار

استاندارد و تأییدیه

حفاظت از مالکیت فکری

رویداد و شبکه سازی

رتبه بندی رقابت پذیری

عهکمکهزینهتحقیقوتوس

سرمایه گذاری 
غیرمستقیم

صندوق های عامل

ضمانت نامه های 
پیمان

حد اعتباری 
ضمانت نامه

نمونه سازی 

از تولید قبل

صنعتی

تولید صنعتی

سرمایه در گردش

اشتغال زایی 

اسالمیخزانه اسناد

تأمین دفتر کاری

ناعلیزینگ و استص



معرفی به بازاررشدگسترش بلوغ دوره جنینینمونه اولیهزوال

تولید صنعتی

قبل از تولید صنعتی

لیزینگ و استصناع

(ورود به بازار)نمونه سازی 

ضمانت نامه های پیمان

مالکیت فکری

آموزش و مشاوره

اخذ استانداردها

صکوک نوآوری

بیمه سرمایه گذاری

...(شرکت در نمایشگاه ها، کمک هزینه تبلیغات و )توسعه بازار 

سرمایه در گردش

اوراق خزانه اسالمی

عارضه یابی عارضه یابی

هم سرمایه گذاری

(رهن)تامین محل کار (خرید)تامین محل کار 

کمک هزینه تحقیق و
(گرنت)توسعه 

اعتبار اسنادی داخلی

اشتغالزایی
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توسعه فضاهای نوآوری

شتابدهنده ها



TRLسطوح فناوری 

فناوریآمادگیسطح

برایکهاستمعیاری

هایفناوریبلوغارزیابی

حالدرکهتکاملحالدر

هایبکارگیرییاتوسعه

میاستفادهاست،اولیه

.شود



وتوسعهکمک هزینه تحقیق 

؟«توسعهوتحقیقکمک هزینه»چرا

تهایفعالیانجامدانشبنیان،کسبوکارهایتوسعهالزاماتازیکی

اما.استیفناورتوسعههدفبا(توسعهوتحقیقبهموسوم)تحقیقاتی

نیززیادیریسکباوداردچشمگیریهزینههایفعالیتهانوعاین

ودولتینهادهایکشورها،اغلبدربنابراین.استهمراه

یتحمافعالیت هانوعاینازبالعوضکمک هایباعمومی،

ازمایتحهدفبانیزشکوفاییونوآوریصندوقرو،ایناز.می کنند

شرکتهایفناوریتوسعهبنیهتقویتوتوسعهوتحقیقفعالیتهای

را«عهتوسوتحقیقکمکهزینه»عنوانباجدیدیخدمتدانشبنیان،

خدمت،اینقالبدرومیکندعرضهدانشبنیانشرکتهایبه

ورطبهراتوسعهوتحقیقفعالیت هایهزینهازبخشی

.می پردازددانش بنیانشرکت هایبهبالعوض



مثلث گرنت

هسته
(مجری)پژوهشی

شرکتدانشبنیان
(متقاضی)

شتابدهندهدانش
(متقاضی)بنیان

رفع نیاز فناورانه هتوسعه کسب وکار فناوران



برای ادامه کاردو سناریوی متفاوت

آیندهمحورنیازمحور

مبتنیبراعالمنیازشرکتدانشبنیان•
ارزیابیکیفینیازشرکتدانشبنیان•
انتخابمجریطرحازطریقفراخوان•

مبتنیبرمطالعاتصندوق،اسنادفرادستیواعالمنهادهایدغدغهمند•
انتخابمجریطرحازطریقفراخوان•
انتخابشرکتیاشتابدهندهدانشبنیانعالقمندازطریقفراخوانمحدود•
نگاهعمدتاًمتوجهشتابدهندههایدانشبنیان•



اعالمنیازتوسطشرکتدانشبنیان

ارزیابیموضوع

انتشارفراخوانتوسطکارگزار

زارتوسطکارگ(مجریانتحقیق)توسعهدهندگان(پروپوزالهای)دریافتوارزیابیطرحهای

انتخابمجری

(مجریطرح)مبادلهتوافقبینشتابدهندهدانشبنیانوتوسعهدهنده

(هدایتوراهبری)قراردادواجرایطرح

اختتاموگزارشبازخورد

سناریوی نیازمحور



عالمبراساسمطالعاتداخلیصندوق،اسنادفرادستوا)شناسایی،موضوعاتواولویتبندی
(نهادهایدغدغهمند

برایموضوعاتمنتخبRFPجمعبندیفازطراحیتحقیقوتدوین

مناسب(مجری)انتشارفراخوان،ارزیابیپروپوزالهاوانتخابتوسعهدهنده

زارتوسطکارگ(مجریانتحقیق)توسعهدهندگان(پروپوزالهای)دریافتوارزیابیطرحهای

(مجریطرح)مبادلهتوافقبینشرکتدانشبنیانوتوسعهدهنده

(هدایتوراهبری)انعقادقراردادواجرایطرح

اختتاموگزارشبازخورد

سناریوی آینده محور



«توسعهوتحقیقکمک هزینه»شرایط

قصدکه گیردمیتعلقدانش بنیانشرکت هایبهصورتیدرصرفاًشکوفایی،ونوآوریصندوقتوسعهوتحقیقکمک هزینه
رون سپاریببیرونیفناورانوپژوهشگرانبه«همکاریقرارداد»یکقالبدرراتوسعهوتحقیقفعالیت هایباشندداشته

.کنند

تحقیقاتی، هایتیمیاافرادبهترینشناساییبرای«تحقیقمتقاضی»عنوانبهدانش بنیانشرکت هایبهکمکمنظوربه
.می  گذاردفراخوانبهمحدودیمدتبرایرادانش بنیانشرکت هایتحقیقاتینیازهایشکوفاییونوآوریصندوق

می شودانتخابآنارزیابیوفناورانوپژوهشگرانسویازپروپوزالدریافتازپستحقیق،مجری.

«اقالمواولیهموادتامین»،«انسانینیروی»هزینه هایصرفاًشکوفاییونوآوریصندوق«توسعهوتحقیقکمک هزینه
ومی شودشاملرا(تصویربرداریمانند)«خدماتبرون سپاری»و«آزمایشگاهیوفنیهایزیرساختتجهیز»،«مصرفی

.نمی گیردبردررااستهالکوسربارماننددیگریهزینه های

متناسبومرحله ایصورتبهوتومانمیلیون300ساالنهدانش بنیان،شرکتهرازایبهتوسعهوتحقیقکمک هزینهسقف
.می گرددپرداختطرحپیشرفتبا



«توسعهوتحقیقکمک هزینه»شرایط

صندوق،مابینجانبه3توافق نامهیکعقدمستلزمتوسعه،وتحقیقکمک هزینهدرصندوقحمایتیسهمپرداخت
.تاس«تحقیقمجری»عنوانبهتحقیقاتیتیمیافردو«تحقیقمتقاضی»عنوانبهدانش بنیانشرکت

بهمربوطهایطرحمورددرواستطرحهزینه هایدرصد70حداکثرتحقیقاتیطرحهردرصندوقحمایتیسهم
.استافزایشقابلطرحهزینهدرصد90تاآینده،هایفناوری

گسترش یافتهواقعیتاشیا،اینترنتمصنوعی،هوشازاستعبارتآیندهفناوری حوزه های(AR,MR, VR, AV)،
بافت،تکشنقل،وحملهوشمندسازیهمگرا،فنآوری هایدیتا،کالن،(آننظیروبعدیسهچاپگر)افزایشیتولید

.ژن درمانیوبنیادیسلول های

درصد80لحداققبلیطرحکهاستاینبهمنوطدانش بنیانشرکتیکدرتحقیقاتیطرحیکازبیشازحمایت
.نشودتومانمیلیون300ازبیشسالهردرشرکتهردریافتیمبلغوباشدداشتهپیشرفت



«کمک هزینه تحقیق و توسعه»شرایط 
برای شتابدهنده های دانش بنیان

سایرنندمامیتوانندنیز(جمهوریریاستفناوریوعلمیمعاونتکارگروهتاییدمورد)دانش بنیانشتابدهنده های
.شوندبهرهمندتوسعهوتحقیقکمکهزینهازدانشبنیانشرکتهای

براینیازماعالمعنایبهدرخواست،این.کنندثبتصندوقغزالسامانهدرراخوددرخواستبایددانشبنیانشتابدهندههای
.استفناوریتوسعهبرایفناورهستهیااستارتآپیکباشتابدهیقراردادعقدوجذب

وشودبجذ«تحقیقمجری»عنوانبهنوآوریصندوقفراخوانفراینددربایدنظرموردفناورهستهیااستارت آپ
.نمیشوددانشبنیانشتابدهندههایجارییاگذشتهشتابدهیقراردادهایشامل

(درصد10حداقل).باشددرصد35ازبیشنمیتواندشتابدهیقراردادوطرحاجراینتایجفکریمالکیتدرهاشتابدهندهسهم

https://pub.daneshbonyan.ir/

https://pub.daneshbonyan.ir/


«کمک هزینه تحقیق و توسعه»فرآیند دریافت

دریافت پروپزال
شناسایی متناسب ترین

پژوهشی به عنوان هسته 
مجری منتخب

نهایی سازی 
طراحی تحقیق

راهبری ونظارت
توافقنامه سه انعقاد 

جانبه 

تصویب در کمیته 
طراحی تحقیق اولیه  و ثبت تحقیق و توسعه

درخواست در سامانه غزال

FINISH

اختتام و طرح های 
تشویقی

شروع

و ارزیابی اولیه موضوعبررسی 
شبکه سازی و انتشار 

فراخوان



ستادپرورش،وآموزشسالمت،دیجیتال،تحول،سندنگاریآیندهملیطرحتوسعه،ششمبرنامهمانندملیدستیباالموضوعاتازاستفاده

.میشودتامین...وعلمیمعاونتهای

یاوفناوریغافلگیریازپیشگیریودستانهپیشاکتسابرویکردباترپایینبلوغسطحفناورانههایاولویتبهاشتوجهآیندههایفناوری

.استالمللیبینهایبازادررقابتجهتهاشرکتفناورانهنیازتامین

انتخاب موضوع فناورانه

هوشمصنوعی•

اینترنتاشیا•

(AR,MR, VR, AV)گسترشیافتهواقعیت•

(چاپگرسهبعدیونظیرآن)افزایشیتولید•

کالندیتا•

همگرافنآوریهای•

نقلهوشمندسازیحملو•

کشتبافت•

ژندرمانیبنیادیوسلولهای•



فرآیند ثبت درخواست و شرکت 
در فراخوان های کمک هزینه 
تحقیق و توسعه در سامانه غزال



ورود به سامانه غزال وکارتابل اختصاصی



ورود به بخش توانمند سازی



ورود به بخش کمک هزینه تحقیق وتوسعه



تکمیل اطالعات مورد نیاز



تکمیل فرم بیانیه نیاز تحقیقاتی و ارسال درخواست



مشاهده فراخوان های تحقیق و توسعه از داخل کارتابل شرکت



لیست فراخوان های باز قابل مشاهده از داخل کارتابل



ارسال پروپوزال از طریق کارتابل شرکت



انتخاب فراخوان مورد نظر



ارسال قالب پروپوزال و تکمیل فرم



ورود پژوهشگر به سامانه غزال



ورود به بخش فراخوان های تحقیق و توسعه و مشاهده 
فراخوان های باز





ارسال قالب پروپوزال و تکمیل فرم توسط پژوهشگر



با تشکر از توجه شما

611داخلی میز پذیرش

118داخلی میز خدمت

www.inif.ir

info@inif.ir

@ inif_ir1

@ inif_ir

@ tavanmandsazi

021- 42170000


