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بخش اول

معرفــی صنـــدوقهای
پــژوهــــش و فـنــــاوری

معرفی صندوقهای پژوهش و فناوری

معرفی
صندو قهای پژوهش و فناوری نهادهایی غیردولتی هستند که در کنار پارکهای علم و فناوری ،دانشگاهها و سایر مراکز پژوهشی و نهادهای توسعه فناوری در ٔ
همه استانها و بر
اساس ماده  100برنامه سوم  ،ماده  45برنامه چهارم و ماده  44قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور  ،با هدف ایجاد زمینههای مشارکت و سرمایهگذاری بخش
ٔ
ٔ
غیردولتی و تامین مالی فعالیتهای پژوهشــی ،علمی و فناورانه ،شــرکتهای نوپا ،فناور  ،خالق ،شــتابدهندهها و شــرکتهای دانشبنیان تاســیس شدهاند .میزان سهامداری
بخش دولتی در این صندو قها حداکثر  49درصد و مابقی بخش غیردولتی است و سیاستهای باالدستی مبنی بر تشویق و حضور اکثریت بخش خصوصی است.

ضرورت ایجاد صندوقهای پژوهش و فناوری
تسریع در فرآیند تبدیل ایده به ثروت و جلوگیری از بروکراسی معمول
کمک به تجاریسازی دستاوردهای فناوری
ایجاد زمینه مشارکت و سرمایهگذاری بخش غیردولتی در حوزه فناوری و نوآوری
ٔ
جبران عدم تمایل نهادهای مالی سنتی برای تامین مالی حوزه فناوری و نوآوری به دلیل ریسک باال
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معرفی صندوقهای پژوهش و فناوری

موضوعات فعالیت اساسنام ه صندوقها
جذب و هدایت
منابع مالی

صدور انواع
ضمانتنامه

اخذ و اعطای کارگزاری
و عاملیت و مدیریت
منابع مالی

ارائه انواع
تسهیالت

ارائه خدمات ارزیابی ،
نظارت و امکانسنجی
طرحهای کسبوکار

سرمایهگذاری
خطرپذیر

ارائه خدمات توسعه
بازار و تجار یسازی

همکاری با مؤسسات و
نهادهای داخلی و خارجی

ایجاد ،توسعه و
بهرهبرداری از ابزارهای
تأمین مالی
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معرفی صندوقهای پژوهش و فناوری

نگاشت قانونی ،نهادی صندوقهای پژوهش و فناوری غیردولتی

آییننامه و اساسنامه

قانون

 1379تا 1394
قانون برنامه سوم توسعه (ماده)100
قانون برنامه چهارم توسعه (ماده)45

قانون حمایت از شرکتهای دانشبنیان (ماده)5
تشکیل صندوق نوآوری و شکوفایی
همکاری با صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری

آییننامه اجرایی کمیسیون ماده )1381( 100
اساسنامه نمونه1381

 1394تا کنون

قانون حمایت از تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور (ماده )44

آییننامه اجرایی ماده  44قانون رفع موانع تولید ()1394

اساسنامه نمونه1394

اصالح آییننامه تضامین دولتی

قانون مالیات بر ارزش افزوده

اساسنامه نمونه 1399

دستورالعمل

دستورالعمل اعطا و لغو مجوز ،هدایت و نظارت
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دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه

نهاد ناظر

کمیسیون ماده 100

کارگروه ماده 44قانون رفع موانع تولید (کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری)

دبیرخانه

دستورالعملصندوقهایسرمایهگذریخطرپذیر شرکتیCVC

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

صندوق نوآوری و شکوفایی

معرفی صندوقهای پژوهش و فناوری

خدمات صندوقها

تسهیالت

ضمانت نامه

توانمندسازی

توسعه بازار
مشاوره
آموزش

سرمایه گذاری

نمونهسازی
قبل از تولید صنعتی
تولید صنعتی
سرمایه در گردش
لیزینگ و استصناع
ٔ
تامین محل کار

شرکت در مناقصه /مزایده
حسن اجرای تعهد
پیشپرداخت
حسن انجام کار
تعهد پرداخت
گمرکی

همسرمایهگذاری
ٔ
تامین مالی مبتنی بر پروژه
مشارکت در درآمد

عاملیت و کارگزاری

ٔ
عرصه زیستبوم و نوآوری کشور ارائه میدهند شامل:
خدماتی که در حال حاضر صندو قهای پژوهش و فناوری به کارآفرینان ،پژوهشگران  ،مخترعان و بازیگران
عاملیت معاونت علمی و فناوری
عاملیت صندوق نوآوری و
شکوفایی
عاملیت پارک علم و فناوری
عامیلت سایر نهادها و
سازمانها

گزارش عملکرد صندوقهای پژوهش و فناوری
ضمانتنامه

افزایش سرمایه ثبتی
تا مهرماه 1400

تا آذرماه 1397

تا مردادماه 1392

تا اسفند ماه 1399

تا آذرماه 1397

تا مردادماه 1392

 975میلیارد تومان

 78میلیارد تومان

 34.4میلیارد تومان

 3500میلیارد تومان

 900میلیارد تومان

 46میلیارد تومان

افزایش بیش از  25برابری سرمایه ثبتی

افزایش بیش از  76برابری صدور ضمانتنامه

تسهیالت (وام)

سرمایهگذاری خطرپذیر VC

تا اسفند ماه 1399

تا آذرماه 1397

تا مردادماه 1392

تا دیماه 1399

تا آذرماه 1397

تا مردادماه 1392

 2800میلیارد تومان

 1160میلیارد تومان

 109میلیارد تومان

 280میلیارد تومان

 51میلیارد تومان

 0.3میلیارد تومان

افزایش بیش از  25برابری تسهیالت ارائه شده

افزایش بیش از  930برابری سرمایهگذاری خطرپذیر
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اردبیل

مازندران

خراسانرضوی

البرز
تهران

سمنان

زنجان

قزوین

کردستان
همدان

قم

کرمانشاه

مرکزی
لرستان

اصفهان

خراسانجنوبی

آ

خراسان
شمالی

گلستان

گیالن

آذربایجان
شرقی

ذر
بایجا
نغ
ربی

گستره توزیع صندوقهای پژوهش و فناوری در کشور

ایالم

چهارمحال
بختیاری

یزد

خوزستان
کهگیلویه و
بویراحمد

 70صندوق پژوهش و فناوری
در سراسر کشور

بو

شهر

کرمان
فارس

سیستان و
بلوچستان
هرمزگان

62
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صندوق
ثبت شده رسمی

صندوق مصوب
و در حال ثبت رسمی

معرفی صندوقهای پژوهش و فناوری

بخش دوم

کارگــروه صندوقهــای
پــژوهـــش و فــنـــــاوری
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کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری

کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری
مطابق با ماده  8آییننامه اجرایی ماده  44قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به منظور اعطا و لغو مجوز  ،هدایت و نظارت بر فعالیتهای صندو قهای
پژوهش و فناوری کشور  ،تشکیل میشود.
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اعطای مجوز

نظارت

هدایت

محدودیت و
لغو مجوز

کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری

اعضا کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری کشور

وزیر علوم،
تحقیقات و فناوری
(رئیس کارگروه)

رئیس هیئت عامل
صندوق نوآوری و
شکوفایی (دبیر کارگروه)

نماینده رئیس
سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور

نماینده معاون
علمی و فناوری
رئیس جمهور

نماینده وزیر
صنعت ،معدن و
تجارت

نماینده وزیر جهاد
کشاورزی

دبیر شورای عالی
عتف

نماینده وزیر امور
اقتصادی و دارایی

نماینده وزیر
ارتباطات و فناوری
اطالعات

نماینده رئیس کل
بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران

نماینده وزیر
بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی

انجمن صنفی
کارفرمایی صندوق ها
و نهادهای سرمایه
گذاری خطرپذیر
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کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری

دبیرخانه کارگروه صندوقهای پژوهش وفناوری
به موجب تبصره  1ماده  8آییننامه اجرایی ماده  44قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب هیئت وزیران در جلسه مورخ  1394/5/11دبیرخانه کارگروه
صندو قهای پژوهش و فناوری در صندوق نوآوری و شکوفایی مستقر است و رئیس هیئت عامل صندوق یاد شده دبیر کارگروه است.

اهم اقدامات دبیرخانه
تدوین اساسنامه نمونه صندوقهای پژوهش و فناوری
تدوین دستورالعمل اعطا و لغو مجوز هدایت و نظارت بر
فعالیتهای صندوق ها
تدوین دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه
تدوین دستورالعمل صندوقهای پژوهش و فناوری
سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی cvc
ٔ
تصویب سیاستهای اعطای مجوز تاسیس
برگزاری بیش از  ۷۶دوره آموزشی
سامانه جامع مالی حسابداری ویژه صندوقهای پژوهش و
فناوری
کمک به اطالعرسانی نشر و فرهنگسازی جایگاه صندوقها
برگزاری  ۲دوره جامع تربیت کارشناس سرمایهگذاری خطرپذیر vc
برگزاری  ۵دوره جامع آموزش حرفهای مدیران عامل صندوقها
برگزاری  ۲دوره جامع توانا توانمندسازی کارشناسان ارزیابی
تسهیالت
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اعطای مجوز

هدایت

نظارت

محدودیت و
لغو مجوز

بازدیدهای دورهای نمایندگان دبیرخانه
بازدید و ارزیابی برای اعطای مجوز فعالیت
حضور در مجامع عمومی سالیانه (بیش از  ۳۰صندوق)
نظارت بر تغییرات هیئت مدیره و مدیرعامل
نظارت بر تغییرات سهامداری و ورود سهامداران جدید
تدوین صورتهای مالی یکپارچه ویژه
یکسانسازی نام و شخصیت حقوقی صندوقها
(محدودیت)  6صندوق
تعلیق
ٔ
لغو  ۲مجوز تاسیس
لغو  3مجوز فعالیت

معرفی صندوقهای پژوهش و فناوری

بخش سوم

آشنایی با صندوقهای
پـژوهــــش و فـنــــاوری
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

استان آذربایجان شرقی

ٔ
سال تاسیس 1400 :
سرمایه ثبتی 100 :میلیارد ریال

سهامداران صندوق:

پارک علم و فناوری آذربایجان شــرقی ( ،)%17دانشــگاه تبریز ( ،)%13دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز ( ،)%10شــرکت پزشــکان ولیعصر تبریز ( ،)%15شــرکت شــیمی پژوهش صنعت
( ،)%15شرکت فناوری اطالعات و ارتباطات ستاک ( ،)%5شرکت صنایع صبح پارالر آسیا (ٔ ،)%15موسسه آموزش عالی سراج ()%10
مدیرعامل :جعفر احمدی شالی

نشانی :استان آذربایجان شرقی -تبریز  -محله کالنتر  -کوچه شهید خلیلپور  -خیابان هفتم تیر  -پال ک  -0طبقه همکف -کدپستی۵۱۵۴۸۱۵۵۷۴ :
تلفن۰۴۱- ۳۶۵۵۵۵۷۱-۴ :
پایگاه اینترنتیwww. azarfund.com :
پست الکترونیکinfo@azarfund.com :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

ٔ
سال تاسیس 1400 :

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

استان آذربایجانغربی

سرمایه ثبتی 60 :میلیارد ریال

سهامداران صندوق:

دانشــگاه ارومیه ( ،)%21پارک علم و فناوری اســتان آذربایجانغربی ( ،)%25شــرکت تولیدی صنعتی مارال صنعت جاوید ( ،)%8شــرکت تولیدی آذر باتری ارومیه ( ،)%21شــرکت
آترا ارتوپد ارومیه ( ،)%10شرکت راه و ساختمان ارومیه شن ریز ( ،)%5شرکت صنایع روشنایی سایان الکتریک ارس ()%10
مدیرعامل :مهدی حیدری

نشانی :استان آذربایجانغربی  -ارومیه  -کیلومتر  11جاده سرو  -ساختمان علم و فناوری -طبقه اول -واحد  1-108کدپستی5756115018 :
تلفن044-۳۲۷۵۲۶۸۱ :
پایگاه اینترنتیwww.wafund.ir :
پست الکترونیکInfo@wafund.ir :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

استان اردبیل

ٔ
سال تاسیس 1400 :
سرمایه ثبتی 100 :میلیارد ریال

سهامداران صندوق:

پارک علم و فناوری استان اردبیل ( ،)%23دانشگاه محقق اردبیلی ( ،)%6دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ( ،)%5شرکت رسا صدر سبالن الكترونيك ( ،)%22شرکت دانههای سالم
دانههای قوی ( ،)%22شرکت کبریا آیندهنگر راهبر پارسیان نوین ()%22
مدیرعامل :مهدی رنجبر

نشــانی :اردبیــل -شــهرک ســبالن -فاز  -2خیابان فلســطین -بلوار شــهید باکری -پــا ک  -453مجتمع پــارک علم و فناوری اردبیــل -طبقه پنجم-
کدپستی5619851697 :
تلفن- :
پایگاه اینترنتیwww.artf.ir :
پست الکترونیکinfo@artf.ir :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

ارس

ٔ
سال تاسیس 1398 :
سرمایه ثبتی 30 :میلیارد ریال
دانشبنیان

سهامداران صندوق:

سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی ارس ( ،)%34پارک علم و فناوری آذربایجان شرقی ( ،)%15شرکت مهندسی شبکه و فناوری اطالعات همگامان ( ،)%34شرکت تارال امیر ()%17

مدیرعامل :پریسا بهلولی

نشانی :استان آذربایجان شرقی -جلفا  -منطقه آزاد ارس  -باالتر از میدان عباس میرزا  -مجتمع تجاری مشاهیر آذربایجان -طبقه اول -پال ک -46
کدپستی5443112613 :
تلفن041-313552410 :
پایگاه اینترنتیwww.arasfund.ir :
پست الکترونیکFund.rt.aras@gmail.com :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

استان اصفهان

ٔ
سال تاسیس 1384 :
سرمایه ثبتی 216 :میلیارد ریال
دانشبنیان

سهامداران صندوق:

شــهرک علمــی تحقیقاتی اصفهان ( ،)%19.38مدیریت ســرمایه آیندگان ســپهر ســپاهان ( ،)%12.84دانشــگاه صنعتی اصفهــان ( ،)%10.55وزارت علــوم و تحقیقات (،)%7.52
شــرکت پایا صنعت ســما ( ،)%5.58دانشگاه اصفهان ( ،)%3.94دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان ( ،)%2.55دانشگاه آزاد واحد اصفهان (خوراسگان) ( ،)%3.80مجتمع صنایع
و معادن احیا فوالد ســپاهان ( ،)%2.10شــرکت بســپار صنعت آبنوس ( ،)%2.13مهندســی بینالمللی فوالد ( ،)%4.25مجتمع صنایع قائمالرضا ( ،)%3.31سایر اشخاص حقیقی
و حقوقی ()%22.05
مدیرعامل :احمد ورد

نشانی :اصفهان -خیابان بزرگهمر  -خیابان  22بهمن -ساختمان شهرک علمی و تحقیقاتی -طبقه همکف -کدپستی8539815869 :
تلفن031-32683434-35 :
پایگاه اینترنتیwww.isfahanfund.com :
پست الکترونیکisfahanrtf@gmail.com :

22

آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

استان البرز

ٔ
سال تاسیس 1399 :
سرمایه ثبتی 100 :میلیارد ریال
دانشبنیان

سهامداران صندوق:

وینو پالســتیک ( ،)%11ســاختمانی تولیدی و پژوهشــی آپتوس ایران ( ،)%10تولید ملزومات برق ( ،)%8گروه صنعتی پژوهشــی فرهیختگان زرنام ( ،)%7.5فرآوردههای غذایی و پروتئینی
بهینه وزین ( ،)%7شهرســاز شــایگان ( ،)%6.5صنعتی و تولیدی جنوب ( ،)%6پارک علم و فناوری ( ،)%6تولیدی پارس النه ( ،)%5مانتا ( ،)%5تولیدی بازرگانی جم پیام شــهر (،)%5
ٔ
ٔ
پرشین گستر گهر ( ،)%3تامین تابلو اشتهارد ( ،)%2.5بازرگانی پویش فراسو کیمیا ( ،)%2.5نامی نیک نهاد ( ،)%1.5کارتن خورشید البرز ( ،)%1.5عطرینه سازیبا ( ،)%1.5تعاونی تامین
نیاز تولیدکنندگان صنایع نساجی استان البرز ( ،)%1.5آذین پالست فناوران آسیا ( ،)%1آذین بسپار بازآزما ( ،)%1تولیدی و صنعتی آذین خودرو ( ،)%1ایران اشبنت ( ،)%1گروه صنعتی
برنز ( ،)%1دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی البرز ( ،)%1صنایع آب و عمران ایران ( ،)%1تولید مواد دارویی درسا دارو ( ،)%1تکمیل چیتسازان ()%1
مدیرعامل :علیرضا باباخان
نشانی :کرج -مهرشهر  -فاز  -1بلوار امام خمینی( ارم) -نبش خیابان  -113مجتمع تجاری سپهر  -طبقه  -4واحد 401
تلفن026-34090750 :
پایگاه اینترنتیwww.fundalborz.ir :
پست الکترونیکfundalborz@gmail.com :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

امیرکبیر

ٔ
سال تاسیس۱۳۹۹ :
سرمایه ثبتی 100 :میلیارد ریال

سهامداران صندوق:

دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( ،)%34شرکت مشاوره مالی تابان خرد ( ،)%33شرکت سرمایه گذاری فناوران تک وستا ()%33

مدیرعامل :هدی عابدی جزینی

نشانی :تهران  -میدان ولیعصر  -خیابان انقالب اسالمی  -کوچه شهید ابوالقاسم باالور  -پال ک  -7کانتر  -216.6طبقه همکف
تلفن021-66462313 - 021-66479682 :
پایگاه اینترنتی:
پست الکترونیک:
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

استان ایالم

ٔ
سال تاسیس 1397 :
سرمایه ثبتی 15/5 :میلیارد ریال

سهامداران صندوق:

دانشــگاه ایالم ( ،)%16.2پارک علم و فناوری اســتان ایالم ( ،)%32.3شــرکت مهرنگ نقشــینه زاگرس ( ،)%12.90اتحادیه تعاونی عشــایری استان ایالم ( ،)%6.4شرکت هیوا شیالن
زاگرس ( ،)%6.45شرکت حامی ایده صنعت غرب ( ،)%6.45شرکت زرین طعام ارغوان زاگرس ()%19.4
مدیرعامل :هادی نوری

نشانی :ایالم -میدان دانش -خیابان مهدیه -پارك علم و فناوری ایالم -طبقه اول
تلفن084-32201354 :
پایگاه اینترنتیwww.ilamrtf.ir :
پست الکترونیکilamirtif@gmail.com :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

استان بوشهر

ٔ
سال تاسیس 1398 :
سرمایه ثبتی 30 :میلیارد ریال

سهامداران صندوق:

دانشــگاه خلیجفارس ( ،)%20پارک علم و فناوری خلیجفارس ( ،)%20دانشــگاه علوم پزشــکی اســتان بوشــهر ( ،)%9شرکت آتش آهن ســای خلیجفارس (،)%16شرکت فرا ساحل
سیراف ( ،)%25شرکت دادهپردازان بهینه امید خلیجفارس ()%10
مدیرعامل :مجتبی اسدی

نشــانی :اســتان بوشــهر  -شهرســتان بوشــهر  -خیابان شــهید ماهینی -نبش ســه راه دانشگاه -ســاختمان گلشــن دانش -طبقه  -5واحد -502
کدپستی7516869739 :
تلفن077-91024369 :
پایگاه اینترنتیwww.brtfund.ir :
پست الکترونیکBrtfund@gmail.com :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

پرشین داروی البرز

ٔ
سال تاسیس 1390 :
سرمایه ثبتی 250 :میلیارد ریال
دانشبنیان

سهامداران صندوق:

رایان ســامت امن ( ،)%34وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی ( ،)%27.67دانشگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی ( ،)%16.67شرکت دارویی برکت ( ،)%9.63شرکت سل
ٔ
تک فارمد ( ،)%3شرکت بیوسان فارمد ( ،)%3دانشگاه علوم پزشکی بقیهاله (ٔ ،)%2
موسسه تامین رفاه و آتیه تدبیر ( ،)%2دانشگاه علوم پزشکی تبریز ( ،)%2شرکت سرمایهگذاری
اعتالی البرز ( ،)%0.02شرکت داروسازی تولید دارو ( ،)%0.02نیوساد فارمد ماهان ()%0.00
مدیرعامل :مریم قدیری

نشانی :تهران -میدان آرژانتین -خیابان احمد قصیر  -نبش خیابان شانزدهم غربی -پال ک  -41طبقه اول -واحد  -2کدپستی1514833115 :
تلفن021-88737003 - 021-88734040 :
پایگاه اینترنتیwww.pdartf.com :
پست الکترونیکinfo@pdartf.com :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

تجهیزات پزشکی

سهامداران صندوق:

ٔ
سال تاسیس 1391 :
سرمایه ثبتی 30 :میلیارد ریال
دانشبنیان

دانشــگاه علوم پزشــکی تهران ( ،)%20وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی ( ،)%20شــرکت مهشــکن سازه ( ،)%6شرکت درســان طب پارس ( ،)%6شرکت کامران طب (،)%6
شــرکت دیبا طب یکتا ( ،)%6ایران فارمیس ( ،)%3شــرکت پزشــکی تجهیزگران طب نوین ( ،)%3شــرکت پویندگان راه ســعادت ( ،)%3شــرکت پیشــتاز طب زمان ( ،)%3صنایع
آزمایشگاهی و دارویی انیسان ( ،)%3شرکت لنز دیدار ( ،)%3شرکت مارستان ( ،)%3شرکت مراقبتهای پزشکی الکترونیک برتر ( ،)%3مهندسی پارس سنجش ( ،)%3مهندسی
هلث فن ( ،)%3مهندسی عالی پیام ( ،)%3فرا فن ()%3
مدیرعامل :حسین سلمانی

نشانی :تهران -ایرانشهر شمالی -خیابان شهید محمود دهقانی -پال ک  -8طبقه پنجم
تلفن021-41975 :
پایگاه اینترنتیwww.sandoghmed.ir :
پست الکترونیکinfo@sandoghmed.ir :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

تالشگران اقتصاد پایدار

ٔ
سال تاسیس 1398 :
سرمایه ثبتی 100 :میلیارد ریال
دانشبنیان

سهامداران صندوق:

شــرکت تالشــگران اقتصاد پایدار ( ،)%34شــرکت جهان توســعه پارس صنعت ( ،)%18شــرکت نوآوران تکســاز صنعت ( ،)%13شــرکت نامآوران نصر ســمنان ( ،)%6شرکت توسعه
منابع آب و انرژی ( ،)%13شرکت توسعه سیلوها ( ،)%11شرکت آریا پترو تالشگران ()%5
مدیرعامل :عباسعلی کارشناس

نشانی :تهران -یوسفآباد  -خیابان سید جمالالدین اسدابادی -خیابان سی و هفتم -پال ک  -36طبقه  -2واحد  -3کدپستی1434653454 :
تلفن88061954- 88217709- 88619340 :
پایگاه اینترنتیwww.toptechfund.com :
پست الکترونیکinfo@toptechfund.com :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

توسعه سر یع کارآفرینی ستارگان

سهامداران صندوق:

ٔ
سال تاسیس 1398 :
سرمایه ثبتی 100 :میلیارد ریال
دانشبنیان

شــرکت صبــا ٔتامیــن پارســیان (ٔ ،)%33
موسســه دانشبنیــان برکــت ( ،)%15.9999شــرکت راهبرد هوشــمند مدیریت ثروت ســتارگان ( ،)%33شــرکت خدمات مدیریتــی عملیاتی
ٔ
دیدگاهان نوین ( ،)%0.000001شرکت تامین خدمات کاربردی کاسپین ()%18
مدیرعامل :عباس دین محمدی

نشانی :تهران -میدان آرژانتین -خیابان احمد قصیر  -نبش کوچه نوزدهم -پال ک  -66طبقه دوم
تلفن021- 88382671-73 :
پایگاه اینترنتیwww.starsrtf.ir :
پست الکترونیکStars.rtf@gmail.com :

30

آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

توسعه صادرات و تبادل فناوری

ٔ
سال تاسیس 1395 :
سرمایه ثبتی 342 :میلیارد ریال
دانشبنیان

سهامداران صندوق:

معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری ( ،)%5صندوق حمایت از ســرمایهگذاری زیســت فنــاوری ( ،)%27صندوق مالی توســعه تکنولوژی ایران (ٔ ،)%17
موسســه خدمات
فناوری تا بازار ایرانیان ( ،)%17شرکت مدیریت صادرات فناوری ایرانیان ( ،)%17شرکت مبین ارتباطات تجارت آسیا ()%17
مدیرعامل :مهرداد امانی

نشانی :تهران -خیابان مالصدرا -خیابان شیراز شمالی -خیابان صائب تبریزی -پال ک  -6طبقه 2
تلفن021-91070080 :
پایگاه اینترنتیwww.etdf.ir :
پست الکترونیکinfo@etdf.ir :

31

آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

توسعه صادرات و فناوری شریف

ٔ
سال تاسیس 1389 :
سرمایه ثبتی 473 :میلیارد ریال
دانشبنیان

سهامداران صندوق:

بانک توسعه صادرات ( ،)%20دانشگاه صنعتی شریف ( ،)%29گروه راهبران اقتصادی آرمان ( ،)%29صندوق مالی توسعه تکنولوژی ()%22

مدیرعامل :سیدمهدی سادات رسول

نشــانی :تهران -خیابان آزادی -خیابان حبیبالهی -خیابان شــهید قاســمی (ضلع شــمالی دانشــگاه صنعتی شــریف) -پال ک  -37واحد -12
کدپستی1459995841 :
تلفن021-61975300 :
پایگاه اینترنتیwww.shariffund.ir - www.sharifvc.ir :
پست الکترونیکsharifvc.ir@gmail.com :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

توسعه علوم و فناور یهای نوین لیدکو

ٔ
سال تاسیس 1397 :
سرمایه ثبتی 100 :میلیارد ریال

سهامداران صندوق:

شــرکت گســترش صنعت علوم زیســتی ( ،)%90شرکت بیمارســتان بنتالهدی صدر مشهد ( ،)%1شرکت ســرمایهگذاری رنا ( ،)%3شرکت توســعه بینالمللی اقتصادی و عمرانی
اقلیم خراسان جنوبی ( ،)%1شرکت سرمایهگذاری آیندهنگر شرق ()%5

مدیرعامل- :

نشانی :تهران -ظفر  -کازرون شمالی -کوچه عابدی -پال ک  -9كدپستی91994417 :
تلفن021-۸۶۰۸۸۶۰۵ :
پایگاه اینترنتیwww.lidcovc.ir :
پست الکترونیکinfo@lidcovc.ir :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

توسعه فناوری ایرانیان

سهامداران صندوق:

مرکز تحول و پیشرفت ریاست جمهوری (ٔ ،)%35
موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان ( ،)%40شرکت ثمین سرمایه امین ()%25

مدیرعامل :سعید شجاعی

نشانی :تهران -اتوبان شهید همت غرب -کندرو شهید باکری -خروجی شهران -کوچه الله -پال ک ۲۷
تلفن021-45712000 :
پایگاه اینترنتیwww.irtechfund.com :
پست الکترونیکinfo@irtechfund.com :
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ٔ
سال تاسیس 1390 :
سرمایه ثبتی 650 :میلیارد ریال
دانشبنیان

آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

توسعه فناوری نانو

ٔ
سال تاسیس 1390 :
سرمایه ثبتی 470 :میلیارد ریال
دانشبنیان

سهامداران صندوق:

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو (ٔ ،)%49
موسسه طرح و توسعه علم و فناوری ایرانیان ( ،)%33پارک علم و فناوری ایرانیان دانا ()۱۸%

مدیرعامل :مهدی رضائی

نشانی :تهران -خیابان خرمشهر  -خیابان عرب علی (نوبخت) -خیابان نسترن شرقی (پانزدهم) -پال ک  -38کدپستی1533984611 :
تلفن021-88769980 :
پایگاه اینترنتیwww.nanofund.ir :
پست الکترونیکnanofund.2011@gmail.com :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

توسعه فناور یهای پیشرفته صنعتی

ٔ
سال تاسیس 1400 :
سرمایه ثبتی 100 :میلیارد ریال

سهامداران صندوق:

ســازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران ( ،)%30شــرکت بهپو فناوری نوین ( ،)%18.4شــرکت کیا صنعت شریف ( ،)%18.4شرکت نیکا کمپرسور ( ،)%18.4شرکت مهندسی
طرح و ساخت دامون ()%14.8

مدیرعامل :غالمرضا شمشیری

نشــانی :تهران -احمدآباد مســتوفی -حس ـنآباد قلعه اکبربیک -محله حس ـنآباد خالصه -خیابان شهید احســانیراد -خیابان فناوران -مجتمع تحقیقاتی
عصر انقالب -واحد  -21کدپستی3313193797 :
تلفن021- 56276329 :
پایگاه اینترنتیwww.aitf.ir :
پست الکترونیکaitf@irostir :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

توسعه فناور یهای نوین

ٔ
سال تاسیس 1386 :
سرمایه ثبتی 1۰00 :میلیارد ریال
دانشبنیان

سهامداران صندوق:

موسســه توســعه فناوری نخبگان (ٔ ،)%14.14
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ( ،)%1.754شــرکت کارآفرینی و فناوری ایرانیان (ٔ ،)%13.83
موسســه طرح و توســعه علم و فناوری
ایرانیان ( ،)%30.17پارک علم و فناوری پردیس ( ،)%19.93شرکت آتیهسازان فناوران برنا ()%20.176

مدیرعامل :سید روحاله میرامینی

نشانی :تهران -كیلومتر  20جاده دماوند -پارك فناوری پردیس -نبش نوآوری هشتم -پالك 82
تلفن021-76251125 :
پایگاه اینترنتیwww.htdf.ir :
پست الکترونیکinfo@htdf.ir :
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صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

جهاد دانشگاهی

ٔ
سال تاسیس 1400 :
سرمایه ثبتی 1۱0 :میلیارد ریال

سهامداران صندوق :جهاد دانشگاهی ( ،) %34دانشگاه علم و فرهنگ (ٔ ،)%15
موسسه علمی و کاربردی ( ،)%15جستار دانش علم و صنعت ( ،)%16شرکت مهندسی مشاور
فجر توسعه ( ،)%10شرکت بنیاخته رویان ()%10
مدیرعامل :کاوس حیدری

نشانی :تهران -خیابان ولیعصر  -خیابان میرهادی -پال ک  -3طبقه اول
تلفن021-88898036 :
پایگاه اینترنتیwww.Jdrtfund.ir :
پست الکترونیکjdrtfunf@eshteghal.ir :

38

آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

استان چهارمحال و بختیاری

ٔ
سال تاسیس 1397 :
سرمایه ثبتی 30 :میلیارد ریال

سهامداران صندوق:

شــرکت مادر داروی شــهرکرد ( ،)%5دانشــگاه علوم پزشــکی شــهرکرد (،)%10شــرکت زیســت رویش ( ،)%10شــرکت نیترات صنعت نگین ( ،)%5شرکت آریان توتیا شــهرکرد (،)%3.3
شرکت پارسیان فیبر ارتباط ( ،)%10دانشگاه شهرکرد ( ،)%10پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری ( ،)%25شرکت بندار آ کام ایرانیان ( ،)%5اتاق بازرگانی شهرکرد (،)%5
شرکت کیمیاگران تغذیه ( ،)%1.7شرکت گاز کربنیک بن ()%10
مدیرعامل :محمود بخشینژاد

نشانی :شهرکرد -بلوار فارابی -تقاطع خیابان سعدی و بلوار فارابی -پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری
تلفن038-33354741 :
پایگاه اینترنتیwww.chbrtf.ir :
پست الکترونیکchbrtf@gmail.com :
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صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

استان خراسان جنوبی

ٔ
سال تاسیس 1398 :
سرمایه ثبتی 30 :میلیارد ریال
دانشبنیان

سهامداران صندوق:

پارک علم و فناوری استان خراسان جنوبی ( ،)%25.33دانشگاه بیرجند( ،)%12دانشگاه صنعتی بیرجند ( ،)%1.67دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ( ،)%10صندوق رفاه اعضای
هیئت علمی دانشگاه بیرجند ( ،)%20شرکت سهامی عام سیمان با قران ( ،)%11شرکت سهامی خاص مهراس کویر ()%20
مدیرعامل :محمد رضا آقا ابراهیمی

نشانی :خراسان جنوبی -بیرجند -خیابان امام موسی صدر شرقی -ساختمان پارک علم و فناوری خراسان جنوبی -اتاق -202
کدپستی9718643683 :
تلفن056-3246 2010 :
پایگاه اینترنتیwww.Skhrtf.ir :
پست الکترونیکskhrtfund@gmail.com :
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ٔ
سال تاسیس 1387 :

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

استان خراسان رضوی

سرمایه ثبتی 235 :میلیارد ریال
دانشبنیان

سهامداران صندوق:

پارک علم و فناوری اســتان خراســان رضوی ( ،)%24.65دانشــگاه فردوســی (،)%24.17دانشــگاه آزاد اســامی مشــهد ( ،)%22.38جهاد دانشگاهی خراســان رضوی ( ،)%4.47شرکت فنی و
مهندسی کاوش صنعت توس ( ،)1.02شرکت صنایع پیشرفته هوا خورشید ( ،)%1.4موسسه پرورشگاه خیریه مرتضوی ( ،)%1.25شرکت صنعتی طالیه مشهد ( ،)%1.08شرکت نیان الکترونیک
( ،)%2.37شــرکت توســعه ســامانههای رایانه ســماتوس ( ،)%0.75شرکت اندیشه ابرار ( ،)%0.73شــرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان رینگسازی مشــهد ( ،)%0.54گروه سرمایهگذاری
کارخانجات پارت الســتیک خراســان ( )%0.47موسســه رهپویان خرد و اندیشــه ( ،)%0.22شرکت نوین زعفران ( ،)%0.31موسســه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی سجاد ( ،)%0.26شرکت
پارت الستیک ( ،)%0.24شرکت صنایع الکترونیک ثامن (  ،)%0.24شرکت اتوماسیون اداری حبیب ( ،)%0.22شتابدهنده کسبوکار فردوسی ( ،)%0.76شرکت مشهد ایمن دارو (،)%0.11
شرکت اکسیر گل سرخ ( ،)%0.14موسسه آموزش عالی خراسان ( ،)%0.12شرکت شرق آزما بارتاوا ( ،)%0.09استانداری خراسان رضوی ( ،)%0.07دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( ،)%0.07شرکت
تعاونی تولیدی آریا صنعت ســناباد ( ،)%0.06شــرکت کاوشــگران بهرهوری توس ( ،)%0.04شــرکت گل کوه بینالود ( ،)%0.04موسســه پژوهشــگران جوان نانو میبدی ( ،)%0.03موسسه تحقیق و
توسعه مدیریت مدیر خراسان ( ،)%0.02شرکت تحقیقاتی مهندسی پویان نتوس ( ،)%0.01شرکت سرای آسان ایرانیان برباد ( ،)% ۰.۱۶سایر سهامداران حقیقی ()٪11.41
مدیرعامل :حمیده رضوی
نشانی:خراسان رضوی -مشهد -کیلومتر  12جاده قوچان -روبهروی شیر پگاه -پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی  -کدپستی۹۱۷۳۵۱۳۹ :
تلفن051-35003441 :
پایگاه اینترنتیwww.krrtf.ir :

پست الکترونیکinfo@krrtf.ir :
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صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

استان خراسان شمالی

ٔ
سال تاسیس 1398 :
سرمایه ثبتی 15 :میلیارد ریال
دانشبنیان

سهامداران صندوق:

دانشــگاه علوم پزشــکی خراســان شــمالی ( ،)%13.33پارک علم و فناوری استان خراســان شمالی ( ،)%18دانشگاه بجنورد ( ،)%16.67دانشــگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد (،)%10
شرکت بجنورد پالستیک ( ،)%18.67شرکت سورنا صنعت خاوران ( ،)%3.33شرکت آذین فورج اسفراین ( ،)%15.33شرکت فوالدگذاران اعتماد بجنورد ( ،)%3.33مرکز پژوهش
جغرافیایی سمنگان ()%1.34
مدیرعامل :عبدالحسین طالبی

نشــانی :خراســان شــمالی -بجنورد -دهستان آ الغ -روســتای تخته ارکان -جاده (نمایشــگاه بینالمللی بجنورد) -جاده ارکان -طبقه همکف -واحد -3
کدپستی9453155457 :
تلفن058-32285806 :
پایگاه اینترنتیwww.nkrtf.ir :
پست الکترونیکinfo@nkrtf.ir :
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صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

استان خوزستان

ٔ
سال تاسیس 1399 :
سرمایه ثبتی 30 :میلیارد ریال

سهامداران صندوق:

پارک علم و فناوری استان خوزستان ( ،)%21.66دانشگاه شهید چمران اهواز ( ،)%17.34دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز (ٔ ،)%10
موسسه
آموزش عالی کارون ( ،)%19.34شرکت فناور اندیشه گستر کامیار ( ،)%22شرکت زیست بنیان آویسا ()%9.66
مدیرعامل :جواد کوتی

نشانی :خوزستان -اهواز  -محله امانيه  -خيابان انقالب  -خيابان سقراط  -پال ک  ،۲۹ساختمان پارک علم فناوری -طبقه دوم -اتاق -٣
كدپستی۶۴۹۹۲۰۹۹۲۶ :
تلفن061-33338335 :
پایگاه اینترنتیwww.khrtf.ir :
پست الکترونیکKhuzrtf.ir@gmail.com :
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صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

دانشگاه آزاد اسالمی

ٔ
سال تاسیس 1399 :
سرمایه ثبتی 200 :میلیارد ریال

سهامداران صندوق:

دانشگاه آزاد اسالمی ( ،)%94شرکت توسعه آزاد پاسارگاد ( ،)%5شرکت نگین بذر دانش ()%1
مدیرعامل :عسکری غالمزاده لداری

نشانی :تهران -خیابان آزادی -روبهروی خیابان دکتر قریب -پال ک  -134برج نوآوری قریب-طبقه هفتم -کدپستی۱۳۱۱۷۷۳۵۹۴ :
تلفن021-66921260-021-66921285 :
پایگاه اینترنتیwww.Azadfund.ir :
پست الکترونیکAzadfund.ir@gmail.com :
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صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

دانشگاه تهران

ٔ
سال تاسیس 1389 :
سرمایه ثبتی 300 :میلیارد ریال
دانشبنیان

سهامداران صندوق:

پارک علم و فناوری دانشــگاه تهران ( ،)%37.73پارک علم و فناوری ایرانیان دانا ( ،)%24.49صندوق پژوهش و فناوری توســعه فناوری ایرانیان (ٔ ،)%19.6
موسســه طرح و توســعه
علم و فناوری ایرانیان (ٔ ،)%14.94
موسســه توســعه فناوری نخبگان ( ،)%1.93شــرکت صنایع ســرما آوران ( ،)%0.833شرکت سامانه پویش نور (ساپنو )( ،)%0.167شرکت فناوری
نانو پویش کیمیا ( ،)%0.1شــرکت مهندســی پترو گاز خاورمیانه ( ،)%0.087شــرکت مهندســی نســیم ارتباط دماوند ( ،)%0.023شــرکت مهندســین مشــاور همافزایی مهر ایرانیان
()%0.003
مدیرعامل :محمد مهدی فریدوند

نشانی :تهران -خیابان کارگر شمالی -خیابان شهید فرشی مقدم (شانزدهم) -پردیس شمالی دانشگاه تهران (پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)-
ساختمان شماره سه
تلفن021-88220658 - 021-88220685 - 021-88220696 :
پایگاه اینترنتیwww.uttechfund.ir :
پست الکترونیکInfo@Uttechfund.ir :
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صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

زاگرس استان کرمانشاه

سهامداران صندوق:

ٔ
سال تاسیس 1392 :
سرمایه ثبتی 35 :میلیارد ریال
دانشبنیان

پارک علم و فناوری استان کرمانشاه (ٔ ،)%39
موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه ( ،)%23.5مجتمع جهان فوالد غرب ( ،)%8مجتمع جهان موزاییک ( ،)%8مجتمع
سیمان سامان ( ،)%8مجتمع کشت و صنعت ماهی دشت ( ،)%2.45مجتمع کشت و صنعت روژین تا ک ( ،)%5شرکت جاهد شاریز ( ،)%3شرکت پویش چاپ ( ،)%2شرکت
کاشی کاژه ()% 1
مدیرعامل :مسعود نیک روش

نشانی :کرمانشاه -خیابان شهید بهشتی -سهراه 22بهمن ،ساختمان جهاد دانشگاهی -واحد 402
تلفن083-38256344 :
پایگاه اینترنتیwww.zagrosrtf.ir :
پست الکترونیکinfo@zagrosrtf.ir :
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صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

استان زنجان

ٔ
سال تاسیس 1397 :
سرمایه ثبتی 30 :میلیارد ریال

سهامداران صندوق:

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ( ،)%14دانشگاه علوم پزشکی زنجان ( ،)%15دانشگاه علوم پزشکی قم ( ،)%2دانشگاه زنجان ( ،)%5دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم
پایه زنجان ( ،)%5پارک علم و فناوری استان زنجان ( ،)%6اتاق بازرگانی زنجان ()%53
مدیرعامل :کبری رستمیزاده

نشانی :زنجان -محله اعتمادیه -میدان آزادی -بلوار جمهوری اسالمی -پال ک  -1 .52دانشگاه علوم پزشکی زنجان -طبقه اول  -کدپستی4515613114 :
تلفن024-33156143 :
پایگاه اینترنتیwww.ertf.ir :
پست الکترونیکinfo@ertf.ir :
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صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

سالمت تهران

سهامداران صندوق:

ٔ
سال تاسیس 1390 :
سرمایه ثبتی 90 :میلیارد ریال
دانشبنیان

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ( ،)%10انستیتو پاستور ایران ( ،)%20دانشگاه علوم پزشکی تهران ( ،)%10شرکت داروسازی جابر ابن حیان ( ،)%10شرکت داروسازی اسوه
( ،)%15شرکت گروه اقتصادی رادارو ( ،)34%شرکت درمان آرا ()%1
مدیرعامل :ابوالفضل ابوالفضلی

نشانی :تهران -خیابان وزرا -کوچه شانزدهم -پال ک  -6طبقه دوم -کدپستی1511766813 :
تلفن021-88717539 :
پایگاه اینترنتیwww.spfst.ir :
پست الکترونیکinfo@spfst.ir :
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صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

سالمت ثامن

ٔ
سال تاسیس 1389 :
سرمایه ثبتی 100 :میلیارد ریال
دانشبنیان

سهامداران صندوق:

وزارت بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی ( ،)%19دانشــگاه علوم پزشــکی مشــهد ( ،)%30شــرکت داروســازی ثامن ( ،)%33شــرکت ســامان داروی هشــتم ( ،)%15شــرکت ارمغان
سالمت کیش ( ،)%1.12صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی ()%1.88
مدیرعامل :حمیدرضا فرهادی

نشانی :خراسان رضوی -مشهد -بلوار شهید منتظری -نبش شهید منتظری  -۷ساختمان ساپکو  -طبقه سوم -واحد  -۶کدپستی9176875405 :
تلفن051-38465990 :
پایگاه اینترنتیwww.srtf_ir :
پست الکترونیکinfo@srtf.ir :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

استان سمنان

ٔ
سال تاسیس 1391 :
سرمایه ثبتی 10/57 :میلیارد ریال
دانشبنیان

سهامداران صندوق:
پــارک علــم و فناوری اســتان ســمنان (،)%30.78دانشــگاه دامغان ( ،)%1.22صندوق مالی توســعه تکنولــوژی ( ،)%19.12شــرکت تولیدی دماوند دارو ( ،)%7.63شــرکت صنعتی
ســیم و کابل مغان ( ،)%6.1شــرکت بائیان صنعت آســیا ( ،)%3.81شــرکت فرایند شیمی بوعلی سینا ( ،)%3.81شرکت رنگین پروفیل کویر ( ،)%3.18شرکت کابل مخابراتی مغان
( ،)%3.18شرکت آبیاران گستر قومس ( ،)%2.27شرکت توربو ژنراتور شاهرود ( ،)%1.9دانشگاه سمنان ( ،)%12دانشگاه صنعتی شاهرود ()%5
مدیرعامل :حمیده عجم زمانی

نشانی :سمنان -شاهرود -بلوار شهید بهشتی (خیابان تهران) -خیابان کشاورز  -خیابان وحدت -پال ک 19
تلفن023-32394819 :
پایگاه اینترنتیwww.semrtf.ir :
پست الکترونیکsemrtf@gmail.com :

50

آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

استان سیستان و بلوچستان

ٔ
سال تاسیس 1398 :
سرمایه ثبتی 50 :میلیارد ریال

سهامداران صندوق:

پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان ( ،)%۱۰دانشگاه سیستان و بلوچستان ( ،)%۱۵دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ( ،)% ۲۰سایر سهامداران خصوصی ()%۵۵

مدیرعامل :حسین وثوقی نسب

نشانی :زاهدان -ابتدای خیابان دانشگاه -پارک علم و فناوری سیستان و بلوچستان -کدپستی۹۸۱۶۸۹۳۱۱۱ :
تلفن054-34115184 :
پایگاه اینترنتیwww.sbrtf.ir :
پست الکترونیکinfo@sbrtf.ir :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

شهید بهشتی

ٔ
سال تاسیس 1399 :
سرمایه ثبتی 30 :میلیارد ریال

سهامداران صندوق:

دانشــگاه شــهید بهشــتی ( ،)%25پارک فناوری اطالعات و ارتباطات ( ،)%24شــرکت رهپویان پردازش گســتر صحرا ( ،)%28.4شــرکت داده کاوان اقتصاد دکان ( ،)%7.6شــرکت
کاریز اعتماد رایانه مهر ()%15
مدیرعامل- :

نشانی :تهران -ولنجک -بلوار دانشجو  -دانشگاه شهید بهشتی -پارک علم و فناوری -طبقه منفی  -2واحد  -208کدپستی1983969404 :
تلفن021-22410593 :
پایگاه اینترنتیwww.beheshtirtf.ir :
پست الکترونیکbeheshtirtf99@gmail.com :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

صنایع خالق

ٔ
سال تاسیس 1399 :
سرمایه ثبتی 50 :میلیارد ریال

سهامداران صندوق:

ســتاد توســعه فناور یهای نرم و هویتســاز  ،معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری ( ،)%20پارک ملی علوم و فناور یهای نرم و صنایع فرهنگی ( ،)%10شــرکت میزان گستران
شریف ( ،)%33شرکت ناوشگران عصر پارسه ( ،)%15شرکت آوای رسانه آفتاب ( ،)%12شرکت نسل اندیشه سبز نما ()%10
مدیرعامل :سید مهدی سادات حیات شاهی

نشانی :تهران -ستارخان-خیابان حبیباله -کوچه شهید محمدرضا مظفری -پال ک  -8طبقه اول -کدپستی1455883313 :
تلفن021-66535181 :
پایگاه اینترنتیwww.cidfund.ir :
پست الکترونیکircidfund@gmail.com :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

صنایع فرهنگی سپهر

ٔ
سال تاسیس 1397 :
سرمایه ثبتی 50 :میلیارد ریال
دانشبنیان

سهامداران صندوق:

شرکت نشر الکترونیک ایران ( ،)%33.99998شرکت توسعه آفرینان سینمای نوین ( ،)%12سفیر نوآوران امید ( ،)%33.99998موسسه راهبر زیستبوم کسبوکار شریف (،)%20
شرکت توسعه ارتباطات بازار شریف ()%0.00004
مدیرعامل :مصطفی اکوان

نشانی :تهران -خیابان آزادی -خیابان حبیباله -میدان حسن حسینی -پال ک  -56ایستگاه نوآوری شریف -کدپستی1455714181 :
تلفن021-65013047 :
پایگاه اینترنتیwww.sepehrfund.ir :
پست الکترونیکsepehrfund@gmail.com :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

صنعت برق و انرژی

ٔ
سال تاسیس 1393 :
سرمایه ثبتی 98/5 :میلیارد ریال
دانشبنیان

سهامداران صندوق:

پژوهشگاه نیرو ( ،)%40گروه مپنا ( ،)%30شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ()%30
مدیرعامل :سپهر برزی مهر

نشانی :تهران -شهرک قدس (غرب) -انتهای بلوار شهید دادمان -پژوهشگاه نیرو  -ساختمان فناوری -طبقه 3
تلفن021-88575973 :
پایگاه اینترنتیwww.energyfund.ir :
پست الکترونیکinfo@energyfund.ir :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

صنعت ماشینسازی
سهامداران صندوق:

ٔ
سال تاسیس 1396 :
سرمایه ثبتی 150 :میلیارد ریال
دانشبنیان

مرکز همکار یهای تحول و پیشرفت ( ،)%۲۰پژوهشکده مطالعات فناوری ( ،)%۶شرکت توسعه کسبوکار هوشمند سهند ایرانیان (  ،)%۲۴شرکت توسعه نوآوری صنعتی پدیده
آرمانی پارس ( ٔ ،)% ۳۰
موسسه ماتریس تحلیلگران سیستمهای پیچیده ()%۲۰
مدیرعامل :محمد مهدی رحیمی رضویه

نشانی :تهران -بزرگراه جالل آل احمد -بعد از پل آزمایش -خیابان آرشمهر بلوار غربی -نبش خیابان منصوری -پال ک 52
تلفن021-۵۸۶۸۱۰۰۰ :
پایگاه اینترنتیwww.incofund.com :
پست الکترونیکinfo@incofund.com :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

صنعت نفت

ٔ
سال تاسیس 1399 :
سرمایه ثبتی 1030 :میلیارد ریال
دانشبنیان

سهامداران صندوق:

شــرکت ملی نفت ایران ( ،)%15.54شــرکت ملی گاز ایران ( ،)%14.56شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی ( ،)%7.77شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی ایران (،)%4.85
شرکت پتروشیمی خلیجفارس ( ،)%16.52شرکت پاالیش نفت بندرعباس ( ،)%4.85شرکت پویا پژوهش باختر ( ،)14.56شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (،)%4.85
شرکت انرژی دانا ( ،)%4.85شرکت انرژی پاسارگاد ( ،)%4.85شرکت سرمایهگذاری صنعت نفت ایران ( ،)%4.85پژوهشگاه صنعت نفت ()%1.95
مدیرعامل :مسعود جعفری اصطهباناتی

نشانی :تهران -خیابان سهروردی شمالی -خیابان خرمشهر  -پال ک  -214طبقه سوم -کدپستی1533743914 :
تلفن021-86122370 - 021-86122181 :
پایگاه اینترنتیwww.ioiv.ir :
پست الکترونیکinfo@ioiv.ir :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

علم و صنعت

ٔ
سال تاسیس 1397 :
سرمایه ثبتی 60 :میلیارد ریال
دانشبنیان

سهامداران صندوق:

دانشگاه علم و صنعت ( ،)%25شرکت بینالمللی سرمایهگذاری تجارت هیرمند ( ،)%34شرکت اهتمام رایانه ( ،)%25شرکت سوگند سبز میهن ()%16

مدیرعامل :سعید شوالپور

نشانی :تهران -نارمک -خیابان شهید حیدرخانی -دانشگاه علم و صنعت ایران -ساختمان معاونت پژوهش و فناوری -طبقه اول-
کدپستی۱۳۱۱۴۱۶۸۴۶ :
تلفن021-77491128 :
پایگاه اینترنتیwww.iustvc.ir :
پست الکترونیکinfo@iustvc.ir :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

استان فارس

ٔ
سال تاسیس 1391 :
سرمایه ثبتی 100 :میلیارد ریال

سهامداران صندوق:

ٔ
پارک علم و فناوری استان فارس ( ،)%37.33دانشگاه شیراز ( ،)%10.667شرکت اسپک طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی ( ،)%20.75شرکت توسعه
صنایع و صادرات فارس ( ،)%9.487شهرداری شیراز ( ،)%7.323شرکت فراسان ( ،)%3.173شرکت فراپاکس ( ،)%1.607شرکت فناوری ازیاد برداشت ( ،)%0.993شرکت دلتا صنعت
شریف ( ،)%1.063شرکت فرابرد ( ،)%1.057شرکت نیرو صنعت عقیق ( ،)%1.053شرکت فردان ماشین شیراز ( ،)%1.053اتاق بازرگانی شیراز ( ،)%1.057سامانه ارتباطات الماس پارس
( ،)%0.683شــرکت پیشــگامان صنعت متالورژی فارس ( ،)%0.427شــرکت پژوهش گســتر ایرفا ( ،)%0.370شــرکت ســیمان داراب ( ،)%0.36شــرکت تی الری صنعت پارس (،)%0.36
شرکت پرشیا آزما سیستم ( ،)%0.313شرکت امواج آبی ( ،)%0.26شرکت سگال پردازش مبین ( ،)%0.26شرکت خوش طعم شیراز ( ،)%0.253شرکت فراتک نوین پارسه ()%0.1

مدیرعامل :دهراب ابراهیمیفرد
نشانی :فارس -شیراز  -شهرک آرین -خیابان فناوری -پارک علم و فناوری -ساختمان مرکز رشد جامع -طبقه  -2پال ک -6209
کدپستی7197687811 :
تلفن071-36241795 :
پایگاه اینترنتیwww.frtf.ir :
پست الکترونیکsandoghfars.91@gmail.com :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

استان قزوین

ٔ
سال تاسیس 1400 :
سرمایه ثبتی ۵۰ :میلیارد ریال

سهامداران صندوق:

پارک علم و فناوری استان قزوین ( ،)%27دانشگاه علوم پزشکی قزوین ( ،)%17دانشگاه بینالمللی امام خمینی ( ،)%5شرکت صنایع هفت الماس ( ،)%34شرکت برنا گستران
نیک پارسه ( ،)%10شرکت مشاوران نیک پندار شریف ()%7
مدیرعامل :محسن شیرمحمدی

نشانی :قزوین -بلوار شهید بابایی  -بلوار اندیشمندان -ساختمان دکتر صالحی -پارک علم و فناوری -طبقه سوم -واحد -17
کدپستی۳۴۷۱۹۹۱۸۵۶ :
تلفن028-33653155 :
پایگاه اینترنتیwww.qrtf.ir :
پست الکترونیکQrtf.ir@gmail.com :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

استان کردستان

ٔ
سال تاسیس 1397 :
سرمایه ثبتی ۳۰ :میلیارد ریال
دانشبنیان

سهامداران صندوق:

پارک علم و فناوری اســتان کردســتان ( ،)%15دانشــگاه کردســتان ( ،)%9دانشگاه علوم پزشکی ( ،)%7.5شــرکت نوینپرداز ژیرو ( ،)%7شرکت صنایع جک گاز گردون (،)%23.5
شرکت عمران پویش کردستان ( ،)%5سایر افراد حقوقی ()%33
مدیرعامل :ناصر شکری

نشانی :کردستان -سنندج -بهاران -بلوار زکریای رازی -پارک علم و فناوری
تلفن087-33730558 :
پایگاه اینترنتیwww.kvcfund.ir :
پست الکترونیکInfo@kvcfund.ir :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

استان کرمان

ٔ
سال تاسیس 1396 :
سرمایه ثبتی 31 :میلیارد ریال

سهامداران صندوق:

پارک علم و فناوری استان کرمان ( ،)%16.1دانشگاه شهید باهنر کرمان ( ،)%3.2دانشگاه ولیعصر ( ،)%24.2شرکت گسترش سامانه هیوا ( ،)%1.61شرکت پارس گواه گستر (،)%3.2
شرکت پیشرو صنعت دانش فراز ( ،)%3.2شرکت بردهای هوشمند ( ،)%3.2شرکت نماد سبز مهام ایرانیان ( ،)%7.1شرکت کیاسم کارمانیا ( ،)%7.1شرکت کیان مهر نهاده گستر
( ،)%7.1شرکت مهندسی تردد راهنما ( ،)%7.1شرکت برافزا کشاورز پارس ( ،)%6.5شرکت اتصال شبکه سورنا کویر ( ،)%3.2شرکت وزین آوند تولید هفت اقلیم ()%7.1
مدیرعامل :علی گرامی کویرینژاد

نشانی :کرمان -خیابان کامیاب -خیابان کامیاب -5جنب یخدان مویدی -پارک علم و فناوری استان کرمان -طبقه همکف -کدپستی7614613178:
تلفن034-32223339 :
پایگاه اینترنتیwww.krtfund.ir :
پست الکترونیکinfo@krtfund.ir :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

کریمه استان قم

ٔ
سال تاسیس 1393 :
سرمایه ثبتی 52 :میلیارد ریال
دانشبنیان

سهامداران صندوق:

پارک علم و فناوری استان قم ( ،)%24.8دانشگاه قم ( ،)%10پارک علم و فناوری استان قزوین ( ،)%8.5شرکت دارو درمان سلفچگان (ٔ ،)%10
موسسه طرح و توسعه علم و فناوری
ایرانیان ( ،)%24شرکت پارس سیلیکون (ٔ ،)%2
موسسه هادی اندیشه ()%20.7
مدیرعامل :نیما روحانی

نشانی :قم -شهرک پردیسان -خیابان شهید مولوی -پارک علم و فناوری استان قم
تلفن025-32816330 :
پایگاه اینترنتیwww.krtf.ir :
پست الکترونیکkarimehrtf@gmail.com :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری

کشاورزی
سهامداران صندوق:

ٔ
سال تاسیس 1396 :
سرمایه ثبتی 53/85 :میلیارد ریال
دانشبنیان

شــرکت مــادر تخصصــی صنــدوق حمایت از توســعه ســرمایهگذاری در بخش کشــاورزی (  ،)%47.65ســبز گلســتان ( ،)%2.79زيســت فرايند توليــد پايــدار ( ،)%2.79دانشبنیان
پیشــگامان توســعه گياهان زراعی ( ،)%2.79نوآوران جوان آوان پارس ( ،)%2.79نهال گســتر رویان (  ،)%2.79کهربا صنعت اســپادان ( ،)%2.79نهالســتان گهربار شــرق (،)%2.79
فناور نانو پژوهش مرکزی ( ،)%2.23خدمات آموزشی و مهندسی کشاورزی طراحان سبز پاکدشت (  ،)%2.14هوشمند نگر ستاک ( )%1.49و  45شرکت خصوصی دیگر ()%26.96
مدیرعامل :داریوش شهریاری

نشانی :تهران -چیتگر  -بولوار کوهک -نبش نسیم  -3مجتمع تجاری اداری پاسارگاد -واحد 11
تلفن۰۲۱-۴۴۷۴۸۴۹۲- 021-46082259 - 021-88093763 :
پایگاه اینترنتیwww.fundrt.com :
پست الکترونیکInfo@fundrt.ir :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

کهگیلویه و بویر احمد

ٔ
سال تاسیس 1400 :
سرمایه ثبتی 30 :میلیارد ریال

سهامداران صندوق:

پارک علم و فناوری اســتان کهگیلویه و بویر احمد ( ،)%29دانشــگاه علوم پزشــکی یاســوج ( ،)%15دانشــگاه یاسوج ( ،)%5شرکت گســترش کاربرد فناوری ( ،)%18شرکت صنعت
آوران دنا ()%33
مدیرعامل :ناصر نیکدل

نشانی :یاسوج -محله سالمآباد -بلوار آیتاله کاشانی -خیابان کاشانی ( 14شهید موسی بخردیان) -پال ک  -12طبقه اول -کدپستی7591938744 :
تلفن074-31332370 :
پایگاه اینترنتی- :
پست الکترونیکkb.rtfund@gmail.com :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

استان گلستان

سهامداران صندوق:

ٔ
سال تاسیس 1399 :
سرمایه ثبتی 50 :میلیارد ریال
دانشبنیان

پارک علم و فناوری اســتان گلســتان ( ،)%12دانشــگاه گلســتان ( ،)%3دانشگاه علوم پزشکی گلستان ( ،)%3دانشــگاه گنبد کاووس ( ،)%3دانشگاه علوم کشاورزی ( ،)%3شرکت
طالی سفید گنبد ( ،)%۲۹شرکت بهار دانه پارس ( ،)%۲۴شرکت فرا آزمون گلستان ( ،)%۱شرکت طرح و ساخت هنگام ( ،)%۱۰شرکت گشت و صنعت ماهان ()%12
مدیرعامل :محمد رضایی

نشانی :گرگان -بلوار کالنتری -کارخانه نوآوری گرگان -طبقه اول  -کد پستی۴۹۱۷۶۷۳۲۵۷ :
تلفن017-۳۲۲۰۴۱۹۸ :
پایگاه اینترنتیwww.golestanfund.ir :
پست الکترونیکGolestanfund@gmail.com :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

استان گیالن

ٔ
سال تاسیس 1398 :
سرمایه ثبتی 30 :میلیارد ریال
دانشبنیان

سهامداران صندوق:

پارک علم و فناوری استان گیالن ( ،)%21.3معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی گیالن ( ،)%20دانشگاه گیالن ( ،)%5شرکت فناوران راستین منطقه آزاد انزلی
( ،)%12گروه فناوران یکتا خزر ( ،)%29.33شرکت ماشینسازی اندیشه شمال ()%12.34
مدیرعامل :دانیال صابر سمیعی

نشانی :رشت -چهارراه گلسار  -بلوار شهید انصاری -بعد از راهنمایی رانندگی -کوچه فردوسی -کدپستی۴۱۶۳۹۳۵۳۸۵ :
تلفن013-۳۳۲۳۲۶۲۰ :
پایگاه اینترنتیwww.gilanfund.ir :
پست الکترونیکceo@gilanfund.ir :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

استان لرستان

سهامداران صندوق:

ٔ
سال تاسیس 1398 :
سرمایه ثبتی 30 :میلیارد ریال

پارک علم و فناوری اســتان لرســتان ( ،)%34دانشــگاه لرســتان ( ،)%8دانشــگاه علوم پزشــکی لرســتان ( ،)%7اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن لرســتان ( ،)%33شــرکت داروسازی و
بهداشتی جهانگیر ( ،)%13آسو تدبیر کاسیت ()%5
مدیرعامل :آرش فرهوشی

نشانی :لرستان -کیلومتر  5جاده خرمآباد بروجرد -دانشگاه لرستان -پارک علم و فناوری لرستان -طبقه همکف
تلفن066-33405497 :
پایگاه اینترنتیwww.lrtf.ir :
پست الکترونیکnoavaranrtf@gmail.com :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

استان مازندران

ٔ
سال تاسیس 1397 :
سرمایه ثبتی 28/95 :میلیارد ریال
دانشبنیان

سهامداران صندوق:

پــارک علــم و فنــاوری اســتان مازندران ( ،)%31.41دانشــگاه صنعتی نوشــیروانی بابل ( ،)%1.48دانشــگاه علوم کشــاورزی و منابع طبیعی ســاری ( ،)%5.18دانشــگاه مازنــدران (،)%5.18
دانشــگاه علوم پزشــکی بابل ( ،)%0.50شــرکت صنعتی خزرالکتریک ( ،)%8.66شــرکت نرمافزاری جادوی فکر ( ،)%7.67شــرکت فوالدین ذوب آمل (فذا) ( ،)%5.18شــرکت مخزن فوالد
رافع ( ،)%8.83شرکت مازرون فوم قائم (مازرون) ( ،)%8.14شرکت خزر ترانسفو ( ،)%5.92شرکت خدمات نوین مهر امیر  ،)%8.88( 110شرکت پیشگام صنعت آرشید ()%2.96
مدیرعامل :سید جعفر هاشمی

نشانی :ساری -خیابان جمهوری -ساختمان پارک علم و فناوری مازندران -طبقه 401
تلفن011-33352537 :
پایگاه اینترنتیwww.mazfund.ir :
پست الکترونیکmnzfund@yahoo.com :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

ماندگار

ٔ
سال تاسیس 1398 :
سرمایه ثبتی 300 :میلیارد ریال

سهامداران صندوق:

شرکت دانش سالمت کوثر ( ،)%35بنیاد فرهنگی البرز ( ،)%35سازمان اوقاف و امورخیریه ( ،)%10پژوهشکده شهید رضایی ( ،)%10شرکت پیشگامان توسعه ماندگار ()%10

مدیرعامل :عبدالمجید کهریزی

نشــانی :تهــران -خیابــان نوفل لوشــاتو -روبهروی خیابان هانری کوربن -ســاختمان شــهید مطهری (معاونت بهــرهوری اقتصادی ســازمان اوقاف و امور
خیریه) -طبقه سوم
تلفن021-۶۶۷۰۶۵۲۸ :
پایگاه اینترنتیwww.mandegarfund.ir :
پست الکترونیکinfo@mandegarfund.ir - mandegarfund@gmail.com :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهــش و فناوری غیردولتی

مدرس

ٔ
سال تاسیس 1399 :
سرمایه ثبتی 40 :میلیارد ریال

سهامداران صندوق:

دانشــگاه تربیــت مــدرس ( ،)%25ســتاد توســعه فناور یهــای فوتونیک لیزر (معاونــت علمی و فناوری ریاســت جمهوری ) ( ،)%24شــرکت مکاترونیکس کیش ( ،)%24.5موسســه
فناور یهای پیشرفته مواد متین ( ،)%25.5شرکت رایان فن کاو اندیش ()%1
مدیرعامل :رضا رجایی

نشانی :تهران -بزرگراه شهید گمنام -ساختمان مرکزی دانشگاه تربیت مدرس
تلفن021-44779068 :
پایگاه اینترنتیwww.tmfund.ir :
پست الکترونیکtmufund@gmail.com :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

استان مرکزی

ٔ
سال تاسیس 1396 :
سرمایه ثبتی 55 :میلیارد ریال

سهامداران صندوق:

تعاونی درمان گستر سینوهه زرندیه ( ،)%35دانشگاه علوم پزشکی اراک ( ،)%5معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ( ،)%9دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی خمین (،)%2
پارک علم و فناوری استان مرکزی ( ،)%27دانشگاه صنعتی اراک ( ،)%2دانشگاه اراک ( ،)%2شرکت خودکفایی دانش و فناوری فاطر ( ،)%9شرکت آراتل آفتاب ()%9
مدیرعامل :امین پیرایش

نشانی :اراک -ميدان امام خمينى -بلوار امام خمينى -كيلومتر ۵جاده خمين -پارک علم و فناورى -کدپستی3836134119 :
تلفن۰۲۱-۷۲۲۰۸۸۰۰- 086-32802675 :
پایگاه اینترنتیwww.markazifund.ir :
پست الکترونیکinfo@markazifund :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

مواد پیشرفته و انرژی

ٔ
سال تاسیس 1400 :
سرمایه ثبتی 100 :میلیارد ریال

سهامداران صندوق:

پژوهشگاه پلیمر ( ،)%30پژوهشگاه مواد و انرژی ( ،)%10شرکت آتیهسازان آب و انرژی شتابدهنده آبان ( ،)%13شرکت آتیه فوالد نقش جهان ( ،)%30شرکت آتیهپردازان ظهور شریف ()%17

مدیرعامل :جواد بهرامی

نشانی :تهران -شهر آرا -خیابان فرزین -خیابان مهران آفرند -پال ک  -22طبقه سوم -کدپستی1441653164 :
تلفن66935437 :
پایگاه اینترنتیwww.amefund.ir :
پست الکترونیکinfo@amefund.ir :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

نوآفر ین

سهامداران صندوق:

ٔ
سال تاسیس 1399 :
سرمایه ثبتی 1000 :میلیارد ریال

ســازمان فناوری اطالعات ایران ( ،)%20شــرکت ارتباطات زیرســاخت ( ،)%20شــرکت توســعه کارآفرینی بهمن ( ،)%20شرکت مهندســی صنایع یاس ارغوانی ( ،)%20شرکت ویستا
ارتباطات پیشرو ()%20
مدیرعامل :موسی احمدی

نشانی :تهران -میدان آرژانتین -خیابان احمد قصیر (بخارست) -کوچه هفدهم -پال ک -۱۰طبقه دوم -واحد ۳
تلفن021-86124796 :
پایگاه اینترنتیwww.noafarinfund.ir :
پست الکترونیکinfo@noafarinfund.ir :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

نوآوری اجتماعی

ٔ
سال تاسیس 1399 :
سرمایه ثبتی 50 :میلیارد ریال

سهامداران صندوق:

توســعه راهکارهای هوشــمند امین ( ،)%17حامی سیســتم شریف ( ،)%17بنیاد احسان ســتاد فرمان اجرایی حضرت امام ( ،)%32کمیته امداد امام خمینی ( ،)%17شرکت رشد و
شتابدهی اجتماعی هم نو ()%17
مدیرعامل :علیاصغر سعدآبادی

نشانی :تهران -محله تیموری -خیابان شهید احمد قاسمی -کوچه گلستان -پال ک  -7طبقه همکف -کدپستی1459993599 :
تلفن021-66005871 :
پایگاه اینترنتیwww.sofund.ir :
پست الکترونیکinfo@sofund.ir :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

استان هرمزگان

ٔ
سال تاسیس 1399 :
سرمایه ثبتی 60 :میلیارد ریال

سهامداران صندوق:

دانشــگاه هرمزگان ( ،)%2.5پارک علم و فناوری اســتان هرمزگان ( ،)%25.9دانشــگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی و درمانی هرمزگان ( ،)%5شرکت پاالیش نفت بندرعباس
( ،)%33.3شرکت فوالد هرمزگان ()%33.3
مدیرعامل :امیدعلی پورعلی مردان

نشانی :بندرعباس -محله آیتاله غفاری -بلوار ناصر  -خیابان آیتاله غفاری -پارک علم و فناوری هرمزگان -واحد -101کدپستی7914918699 :
تلفن076-31016161 :
پایگاه اینترنتیwww.hzrtf.ir :
پست الکترونیکinfo@hzrtf.ir :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

استان همدان

ٔ
سال تاسیس 1399 :
سرمایه ثبتی 50 :میلیارد ریال

سهامداران صندوق:

پارک علم و فناوری استان همدان ( ،)%25دانشگاه بوعلی سینا ( ،)%10دانشگاه علوم پزشکی همدان ( ،)%10دانشگاه صنعتی همدان ( ،)%4شرکت کنترل گاز اکباتان (،)%24/6
شرکت نوین رایانه همدان ( ،)%14/4شرکت آریا سیل پارت ( ،)%11شرکت آریا سرو سپهر الوند ()%1
مدیرعامل :اصغر بیات

نشانی :همدان -جاده تهران -بلوار سردار شهید حسین همدانی -ساختمان پارک علم و فناوری -طبقه همکف -واحد شماره G17
تلفن081-32569140 :
پایگاه اینترنتیwww.hmrtf.ir :
پست الکترونیکinfo@hmrtf.ir :
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آشنایی با صندوقهای پژوهش و فناوری

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

استان یزد

سهامداران صندوق:

ٔ
سال تاسیس 1383 :
سرمایه ثبتی 374 :میلیارد ریال
دانشبنیان

دولت جمهوری اســامی ایران ( ،)%12پارک علم و فناوری اســتان یزد ( ،)%16دانشــگاه یزد ( ،)%4.2دانشــگاه علوم پزشکی ( ،)%1.1سازمان بازرگانی یزد ( ،)%0.1اشخاص حقوقی
خصوصی ( ،)%50اشخاص حقیقی خصوصی ()%16.6
مدیرعامل :محمد سپهر

نشانی :یزد -خیابان مطهری -مرکز فناوری اقبال -کدپستی97998-89176 :
تلفن035-37249151 :
پایگاه اینترنتیwww.yazdrtf.ir :
پست الکترونیکyazdrtf@gmail.com :
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نشــانی :تهــران ،میــدان ونــک ،خیابــان مالصــدرا ،خیابــان پردیــس،
زاینــدهرود شــرقی ،شــماره  ،24طبقــه چهــارم ،دبیرخانــه کارگــروه
صندو قهای پژوهش و فناوری
تلفن021- 42170171- 5 :
نمابر 021-42170177 :

پست الکترونیکinfo@rtfunds.ir :
نشانی فضای مجازی@rtfunds :

