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 تاریخچه و معرفی: -1-1

قانون چهارم توسعه  45قانون برنامه سوم توسعه و ماده   100صندوق پژوهش وفناوری کریمه به استناد ماده 

در اداره ت     13312به شووماره ت     1393برنامه سوووم در سووا    100کشووور و براسوواو مکور کار روه ماده 

 شرک  های استان قم ت    ردید.

پارک علم ، %10% ، دانشووهاه قم  29بخش دولتی )پارک علم وفناوری قم  %49 این صووندوق با سووهامداری

بخش خصوووصووی به مناور ایکاد رمهنه های مشووارک  و سوورمایه   اری بخش  هر  %51 و( %10وفناوری قزوین

توسوووعه ای( ، فناوری و همننهن اراخه خدما  -های پژوهشوووی )کاربردیدولتی و حمای  کمی وکهفی ار فعاله  

 مالی ویژه و منحصربه فرد به کارآفرینان متخصص و نوآوران ایکاد  ردیده اس .

 

 موضوع فعالیت: -2-1

کوتاه مد  و بلند  سووههی خاص حقهقی و حقوقی به صووور  یارانه، تشووبه ا سووههیتیخدما  مالی و ت خهارا -1

س  مد ، پرداخ سود ت شی ار  ای برای اجرای  نامهضمان  خدما   اخه  و جرایم متعلقه و ارههیتمام یا بخ

  ساری نتایج پژوهشها طرحهای پژوهشی، فناوری، نوآوری و تکاری

ستای اهدا  ج ب و یا هدای -2 صندوقها در را سایر  سا  اعت اری مکار و  س و  فمنابع مالی دولتی، بانکها و مؤ

 وقوظایف و اختهارا  صند

 در طرحهای پژوهشی و فناوری(   VC)   اری خطرپ یر سرمایه -3

سرمایه -4 شارک و  ساری  م سعه، راه ری و توانمند شی و فناوری و دانش شرک  های  اری در ایکاد، تو  پژوه

  بنهان

در ههل دا  و اقسوواط طرحهای پژوهشووی و فناوری در قرارداد به مناور تسووریع و تسووهتع  تضوومهن پرداخ -5

  ه در اجرای طرحهافو دارایهها به مناور جلو هری ار وق  قراردادها و توتهق و ترههن اموا اجرای طرحها و

سا  و ن -6 س ضوی ادهای داخلی و خارجی وههمکاری با مؤ ستای اه  ع صی مرت ط در را ص  دافدر مکامع تخ

  صندوق

ره پژوهش و اص حقهقی وحقوقی دولتی و هردولتی درحوشوووخاخ  و اعطای کار زاری وعاملی منابع مالی ا -7

 فناوری

 بخش اول : معرفی صندوق
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 های طرحو پروژه ها   اری  های کسووو و کار و ناار ، ارر  طرح –ه خدما  ارریابی و امکان سوونکیخارا -8

 پژوهشی و فناوری

 در کشووور و کمب به ها صووندوق اهداف ها و مقررا  مرت ط با  ها و اولوی  مشووارک در تدوین سووهاسوو -9

 .های موجود در کشور  افزایی حمای ساماندهی و هم

 شرایط استفاده از تسهیالت صندوق: وخدمات  -3-1

 الف( چهار دسته خدمات کلی صندوق پژوهش و فناوری کریمه به شرح فوق می باشد:
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 شرح خدمات صندوق پژوهش و فناوری کریمه به صورت تفضیلی:ب( 

 (:Venture Capital – VC) گذاری خطرپذیرسرمایه .1

و فناورانه باال  یفن یهایتوانمند هی،  ال ا بر پا(Startupنوپا ) یو کسوووو و کارها انهبندانش یهاشووورک 

 ،یمنابع انسووان ،یابیبارار رهنا یتیریمد یهاقابل ق و ، ار نار مهار  یتوان مهندسوو ر میشووده و عل سهتاسوو

ستند. ار ا یفراوان یهاضعف یادار ره،هو   یساریتکار ،یحقوق ،یمال نهها، تامساختارها و رو  و، وجود ر نیه

 یخدما  اراخه کنند، ضوورور زهشوورک  ن ارهابعاد مورد ن ریدر سووا ،یمنابع مال قیکه بتوانند عیوه بر تزر یینهادها

متخصص(  500ار  شهار متخصصان )ب یا سترده یار ش که یمندبا بهره مهیکر یاس . صندوق پژوهش و فناور

صووندوق  رامونهخود، پ سهماه تاسوو 40در طو   انهبنشوورک  فناور و دانش 400ار  شهبا ب یرهمکا لهکه به دل

 51) یخود که حاصل آورده سهامداران خصوص یمنابع مال قیرا دارد که عیوه بر تزر یآماد  نیاند، اشکل  رفته

و اراخه خدما   یسارتوانمند هاقدام ب زهها نشرک  ارهمورد ن یهاحوره ریدرصد( اس ، در سا 49) یدرصد( و دولت

شماره دینما شکل  سرما اف یدر ندیفرا ب،ی.  شرک  ریخطرپ  ی  ارهیخدم   سط  ض یهاتو  شیرا نما یمتقا

 :دهدیم

  VC: فرایند صندوق پژوهش و فناوری کریمه برای ارائه خدمت 1شکل 
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 :(vc) ریخطرپذ یگذارهیسرما یابیرزا .2

گذاری خطرپذیر عبارت است از شده است، یکی از مراحل مهم در فرایند سرمایههمانطور که در جدول شماره یک نیز ذکر 

سرمایه. در این نوع از ارزیابی که ویژهVCارزیابی  ست، ارزیابان حی  شده ا صندوق رفهگذاری خطرپذیر طراحی  کریمه ای 

 نمایند: ها از زوایای زیر میمبادرت به ارزیابی شرکت

 تیم مدیریتی شرکت،  .1

 منابع انسانی،  .2

 بازار و تقاضا،  .3

 تحقیق و توسعه،  .4

 تولید و .5

 مالی.  .6

شور ایران برای اولین بار انجام می شتن بیش از شود، از جامعیت باالیی برخوردار بوداین ارزیابی که در ک  800ه و با دربردا

شکافانه قرار ارزیابی، باعث می معیار سی مو شرکت از تمامی ابعاد مورد برر نه تنها در  VCرزیابی اخدمت گیرد. شود تا یک 

بنیان های دانشارند در طرحگذاران را که قصد دشود، بلکه قابلیت ارائه به تمامی سرمایهساختار درونی صندوق کریمه اجرا می

ط صندوق های ارزیابی شده توسورود نمایند، دارد. با توجه به دقت و ریزبینی باالی این نوع از ارزیابی، شرکت VCبه عنوان 

زنی برای ندهای چانههای دارای صرریحیت معرفی کرده و قدرت باالتری را در فرایتوانند خود را به عنوان شرررکتکریمه می

 فروش سهام خود کسب نمایند. 
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 پژوهشی و فناوری و دانش شرکت هایگذاری در ایجاد، توسعه، راهبری و توانمندسازی  و سرمایهت مشارک .3

 :بنیان

اند. لذا، متناسب با جایگاه ی کسب و کار خود نشدهگیرد که هنوز موفق به توسعه کامل ایدهبه کسانی تعلق میاین خدمت 

سیر آینده شماره دو، م شکل  شان در  صی )بلوغ ای ص شد ایده با کمک یک راهنمای تخ سMentorی ر صندوق ( که از  وی 

 شود، طی خواهد شد. کریمه انتخاب می

 

 

 سازی وانمندسازی تجاری: مدل بلوغ ت2شکل 
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 :(General Partner - GP« )شریک مدیریتی»گذاری به عنوان های سرمایهراهبری طرح .4

 زیباال ن سکیره با ررا دارند، هموا ییباال یکه سهم دانش ییهابه خصوص در طرح ،یصنعت یهادر طرح یگذارهیسرما

بحث شد، با  ترشیانه که پو موشکاف قیدق اریبس یابیرا دارد ضمن ارائه خدمات ارز یآمادگ نیا مهیمواجه است. صندوق کر

کرده و  گذارانهیاز سرما یگندیبه نما یگذارهیسرما یهاطرح یاقدام به راهبر گذاران،هیسرما یگرفتن منابع مال اریدر اخت

را از  نفعانیذ یهمه ،یاهبرردر  تیشفاف جادیو با ا دی)شرکت( برقرار نما ریپذهیسرما زیو ن گذارهیتعامل اثربخش با سرما

 طرح و شرکت، مطلع کند. تیوضع نیآخر

 

 :بنیاندانش هایشرکت وتشخیص صالحیت ارزیابی .5

بنیان کشور نیز به های دانشبا توجه به توانمندی باالی تیم ارزیابی صندوق کریمه، ارزیابی و تشخیص صیحیت شرکت

ست جمهوری، صندوق، به عنوان این  سوی معاونت علمی و فناوری ریا صندوق دارای این مجوز از  ست. اتنها  شده ا عطا 

شود، اما محسوب می ی مرکز کشور( معاونت علمی و فناوریای )منطقهاگرچه در این همکاری، صندوق کریمه کارگزار منطقه

سان جوان و ز شنا ست تا ارزیابدهعملکرد قابل قبول کار شده ا شوربی طرحی آن باعث  سایر نقاط ک صندوق  های  نیز به این 

 اعطاء شود. 

 

، پرداخت و نظارت بر اجرای ارزیابی تسهیالتهمکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب کارگزاری  .6

 ها :پروژه

صندوق ایندهای تسهییت مالی وارد فرشوند، جهت دریافت بنیان میها موفق به کسب گواهی دانشپس از اینکه شرکت

شکوفایی می صندوق کریمه به دلیل کارگزاری ارزیابی طرحنوآوری و  سهییت مالگردند.  ضی ت ی، به عنوان ارزیاب های متقا

( هستند، BP –های کسب و کار ها )که شبیه طرحامین صندوق نوآوری و شکوفایی ایفای نقش کرده و پس از ارزیابی طرح

نابع مالی به های تخصرررصررری صرررندوق نوآوری و شرررکوفایی کرده و در جذب مکمیته های خود دراقدام به دفاع از ارزیابی

 نماید. بنیان، به ایشان کمک میهای دانششرکت

ر تشررخیص مدیران بباشررد، منابع مالی تصررویب شررده، بنا با توجه به اینکه صررندوق کریمه، یک نهاد با ماهیت مالی می

صندوق کر صندوق نوآوری شکوفایی، از طریق  صورت مرحلهو  شرکتیمه و به  شوند. در بنیان پرداخت میهای دانشای به 

د؛ اما موظف به دریافت های دریافت کننده وام نداراین فرایند، صررندوق کریمه تعهدی در قبال بازپرداخت منابع مالی شرررکت

سط کمیته شده تو صندوق کامل وثایق تعیین  شکوفایی بوده و کلیهی پرداخت مالی  شک نوآوری و  سط مراحل ت یل پرونده تو

 پذیرد. بنیان، در داخل و توسط کارشناسان صندوق کریمه انجام میشرکت دانش
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کرد منابع مالی هزینه تواند بر چگونگیها، میمندی از عاملیت نظارت بر اجرای پروژهضررمنا، صررندوق کریمه به دلیل بهره

صورتی نیز نظارت کند. الزم  ست این خدمت در  صندوق اعطا میبه ذکر ا شرکتبه  بنیان )مرحله دانش شود که ارزیابی وام 

به  ها،ظارت بر اجرای پروژهقبل(، بر عهده صررندوق کریمه نبوده باشررد. به عبارت دیگر، از میان دو خدمت ارزیابی وام و نیز ن

ه و نیز سررایر دوق کریمتنها یک مورد و بنا بر تشررخیص صررندوق نوآوری و شررکوفایی به صررن ها،دلیل حفظ سرریمت فعالیت

 شود. کارگزاران آن صندوق، اعطا می

 و حل مسئله: یابی عارضه .7

شبکه ستردهبا توجه به  صندوق مبادرت به ارائه خدمتی گ صندوق کریمه، این  صانِ همکار با  ص ضه ی متخ یابی به عار

شرکتشرکت صوص  صنعتی و به خ شرکتمیبنیان های دانشهای  شد،  ضیح داده  بنیان به های دانشکند. همانگونه که تو

ضعف ضهدلیل  ستند که باعث میهای فراوان مدیریتی، دچار عار سائلی ه بی نتوانند مدیریت شود منابع خود را به خوها و م

ها در ئل و نیز حل آناآمادگی خود را جهت شناسایی مسشود. صندوق کریمه وری کافی از ایشان مشاهده نمیکنند و لذا بهره

 دارد. های صنعتی اعیم میشرکت

 :ارزشگذاری دانش فنی  .8

انش فنی را به دبنیان به خرید و فروش دانش فنی، صررندوق کریمه خدمت ارزشررگذاری های دانشبا توجه به نیاز شرررکت

شرکت شرکتقههای عیتمامی  صوص به  صندوقنماید. مدل اربنیان ارائه میهای دانشمند و به خ شگذاری  کریمه، که به  ز

ست ، یک ارزش کمینه و یک ارزش  سیده ا ست جمهوری نیز ر شینه برتایید معاونت علمی و فناوری ریا ای دانش فنی، با بی

های ریاضی مک روشکهای بازار و غیره بدست آمده و در نهایت، ارزش بهینه در داخل این دو عدد با محاسبه کامل شاخص

 گردد. و دقیق، محاسبه می

 :گری فناوری واسطه .9

شت بیش از  شناخت جام 40پس از گذ شور،  ستم نوآوری ک سی ضای اکو صندوق کریمه در ف سبت به ماه از فعالیت  عی ن

سیاریبنیان و توانمندیشرکت دانش 3500 سوی دیگر، ب ست. از  شکل گرفته ا شان در بدنه صندوق  های از مجموعه های ای

راجعه کرده و مآالت و دانش فنی تخصررصرری دارند، به صررندوق کریمه به تجهیزات، ماشررینصررنعتی در داخل کشررور که نیاز 

شرکت ضی خرید از  ستفاده از ظرفیتهای دانشمتقا ستند. در این های داخلی در رفع نیازهای فنی و فناورابنیان و ا نه خود ه

سایی دقیق نیاز مجموعه شنا صندوق کریمه پس از  ستا،  صورترا صنعتی، در  شان قابلیهای  سط ی که نیاز ای سخگویی تو ت پا

شرکتظرفیت سایی  شنا شد، مبادرت به  شته با شور را دا سته کرده و زمی بنیانهای دانشهای داخلی ک نه تبادل فناوری، شای

وجود دارد که بنا به مورد،  نماید. در این مسرریر، امکان تزریق منابع مالی ارزان قیمت نیزآالت را فراهم میتجهیزات و ماشررین

 گردد.ارائه میبنیان انشدهای خریدارِ کاالهای های کاربردی مورد نیاز جهت استفاده از آن منابع مالی نیز به شرکتمشاوره
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 ج( روش استفاده از خدمات:

نا  قاضیی ما مت ندوق تخد نل با بایسیییتمی صیی ئه فرم”تکم عات ارا نه اطال  آدرس به آ  ارسیییال و ”طرح اول

karimehrtf@gmail.com     کنند سپس کارشناسا  صندوق بعد بررسی  اقدام گذاریسرمایه درخواست به نسبت

 .طرح ظرف یک هفته نتنجه ی آ  را به ارائه دهنده طرح اعالم می دارد

 

 

 عملکرد کلی صندوق به تفکیک شرکت ها ودرخواست ها: -1-1

و نظارت )در حوزه های  اعطاء تسهیالت و امور  ارزیابی کریمه، مورد کارگزاری توسط که های شرکت تعداد -1

 : دانش بنیان( قرار گرفته است

 مبلغ تعداد نهاد کارفرما نوع خدمت

 )میلیون ریال(

ارزیابی وتشخیص صالحیت 

 بنیاندانش 

 - 243 معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری

 4850 5 منابع صندوق کریمه تامین مالی طرح ها

 141890 45 صندوق نوآوری وشکوفایی)تسهیالت وام( نظارت بر طرح ها

 278497 41 صندوق نوآوری وشکوفایی)لیزینگ(

 وشکوفایی نوآوری صندوق ارزیابی طرح ها

 )لیزینگ وضمانت نامه(

55 511190 

 165000 30 وام صندوق نوآوری وشکوفایی)تسهیالت وام(

تسهیالت اعطایی )عاملیت 

 مالی(

 15975 49 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 105706 77 صندوق نوآوری و شکوفایی

 10336 62 پارک علم وفناوری

 - 1 دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم برگزاری رویداد کارآفرینی

 - 2 قرارگاه خاتم برگزاری دوره های آموزشی

 

 

 

 بخش دوم : عملکرد صندوق
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تعداد شرکت هایی که توسط کارگزاری کریمه،  خدمات توانمندسازی در حوزه های مختلف را  در شهر های  -2

 مختلف دریافت نموده اند:

 تعداد نهاد کارفرما نوع خدمت

 81 توانمندسازی(صندوق نوآوری وشکوفایی)مدیریت  جلسات مشاوره تخصصی)تهران(

 53 (توانمندسازی مدیریت)وشکوفایی نوآوری صندوق جلسات مشاوره تخصصی)تبریز(

 54  (توانمندسازی مدیریت)وشکوفایی نوآوری صندوق جلسات مشاوره تخصصی)مشهد(

 64 (یتوانمندساز تیری)مدییوشکوفا یصندوق نوآور جلسات مشاوره تخصصی)قزوین(
 43 (یتوانمندساز تیری)مدییوشکوفا یصندوق نوآور مقدس قم(جلسات مشاوره تخصصی)شهر 

 22 پارک علم وفناوری استان قم برگزاری دوره آموزشی)قم(

 30 (توانمندسازی مدیریت)وشکوفایی نوآوری صندوق (مشهد)آموزشی  دوره برگزاری

 17 (توانمندسازی مدیریت)وشکوفایی نوآوری صندوق (تبریز)آموزشی  دوره برگزاری

 28 صندوق پژوهش وفناوری کریمه (کرمان)آموزشی  دوره برگزاری

 

 خدمات تخصصی مشاوره و دوره های آموزشی در حوزه های: -3
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 قرارداد ها وتفاهم نامه های منعقد شده: -4

(سمتا)مرکز راهبری سامانه مدیریت تامین کنندگان 

معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری

کارگزاری ارزیابی وتشخیص صیحیت دانش بنیان•

عاملیت مالی•

صندوق نوآوری وشکوفایی

کارگزاری توانمندسازی•

کارگزاری عارضه یابی وحل مسئله•

عاملیت مالی•

اجراضمانت نامه نظارت و-لیزینگ-تسهییت-عاملیت ارزیابی ونظارت•

فن بازار ملی ایران

کارگزاری حل مسئله •

پارک علم وفناوری قم

عاملیت مالی•

دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم

پارک علم و فناوری قزوین


