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مقدمه

ومشکالتشدنبرطرفسویبـهکشوردرموجودتوانمندی هایوامکاناتجهت دهیهدفبانیروپژوهشگاه

خدماتومحصوالتارائه یوتولیددرفعّالشرکت هایواقعینیازهایرفعوکشورپیشرفتوتوسعهاقتضائات

و هااولویتبامتناسبنوآوری هایازهدفداروهوشمندانهحمایتوانرژی،وبرقصنعتدرنوآورانهودانش بنیان

شاملژهویحمایتیبسته ییکاست،شدهپرداختهبدان هافناوریتوسعه یاسناددرکهکشورنسبیمزیت های

 یتوسعهوتحقیقوایدهآزمونفازتاگرفتهمسأله یابیوایده پردازیفازاز»راحمایتیاقداماتازمجموعه ای

.ی دهدمارائهوکردهتدوین«صادراتوداخلیبازارهایدرمحصولتجاری سازیوصنعتیتولیدسپسومحصوالت،



هدف

مخاطب

شیوه ی حمایت

تمشکالکردنبرطرفسویبهکشوردرموجودامکاناتجهت دهی
برقصنعتدرتوسعهوتحقیقفرآیندتقویتوشرکت هاواقعی

فناورانهپژوهشگاه نیرو از محصوالت و خدمات دانش بنیان و معرفی حمایت های 

فازهایدرنیازموردمنابعتأمیندرمشارکتومالیتسهیالتارائه ی
خدماتومحصوالتتجاری سازیوتوسعهوتحقیقایده پردازی،

ننده کتولیدشرکت هایوفناورانهودانش بنیانخدماتومحصوالت
ایرانانرژیوبرقصنعتدرخدماتدهنده ارائهیامحصوالت
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فناورانهپژوهشگاه نیرو از محصوالت و خدمات دانش بنیان و معرفی حمایت های 

5

تجاری سازیتحقیق و توسعهیدهمسأله یابی و توسعه ا

 آموزشترویج و

 وفناوری آگاه سازی تغییرات

بازار

تأمین پژوهشگر

خدمات آزمایشگاهی

همکاری پژوهشی مشترک

پوشش ریسک تحقیقات

 پژوهشگرتأمین

استانداردسازی

خدمات تأمین مالی

خدمات بازارسازی

حمایت از صادرات
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حمایتی از بسته 
توسعه ایده های 

نوآورانه
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ترویج 
و آموزش

آگاه سازی 
تغییرات فناوری

پژوهشگرتأمین 

ترویجوفعّالدانشکارانومتخصصانگروهی-فردیقابلیت هایتوانمندسازی
تسهیالتارائهطریقازانرژیوبرقصنعتدرپژوهشیوعلمیدستاوردهای

تخصصیسمینارهایوآموزشیدوره هایبرگزاریبرای

از توسعه ایده های نوآورانهبسته حمایت 

هزینهپوششوپژوهشگرانمعرفیطریقازاشتغال زاییوتحقیقاتمدیریت
نداندانشمباهمکاریودانش بنیانمحصوالتتوسعهوتحقیقپژوهشگران

مقیمغیرایرانیبرجسته ی

1

2

3

آن ها،تجاریوتحقیقاتیاستراتژی هایبهبودبهکمکوشرکت هاآگاه سازی
بامرتبطگزارش هایمتقاضیانوکنندگانعرضهبرایتسهیالتیاعطایازطریق

فرصت ها،شناساییوجهاندرفناوری هاتوسعه یروندپژوهشوپایش
انرژیوبرقصنعتبازارتحلیلوارزیابیوجدیدرقبایومحصوالت
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و آموزشترویج
نحوه ی حمایتکاربرددامنه ی هدف و 

افزایشوپژوهشیعلمیتوانمندی هایارتقای

وبرقصنعتپژوهشگرانفنیوعلمیاطالعات

عهجامفرهنگودانشسطحارتقایبهکمکوانرژی

توسطشدهارائهآموزشیکارگاه هایازرایگاناستفادهامکانایجاد

توافقموردسازمان هاییاوپژوهشگاه

حوزهاختصاصیآموزشیکارگاه هایهزینه های%50حداکثرپوشش

هکشده،درخواستفکریمالکیتوتجاری سازیتوسعه،وتحقیق

.نمی شودارائهقبلبنددوره هایدرمباحث شان

1
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و بازارفناوری آگاه سازی تغییرات 

نحوه ی حمایتهدف و دامنه ی کاربرد

ایاستراتژی هبهبودبهکمکوشرکت هاآگاه سازی

تیتسهیالاعطایازطریقآن ها،تجاریوتحقیقاتی

تبطمرگزارش هایمتقاضیانوکنندگانعرضهبرای

وجهاندرفناوری هاتوسعه یروندپژوهشوپایشبا

وجدیدرقبایومحصوالتفرصت ها،شناسایی

انرژیوبرقصنعتبازارتحلیلوارزیابی

محصوالتازمجموعه ایکه-«صنعت»سطحدررصدگزارش هایانجام

آنجه ینتیکهمتقاضیشرکتدرخواستبا-برگیرددررافناوری هایا

بودخواهددسترسدرعمومبرای

قطریازمتقاضی،نیازموردفناوریرصداختصاصیگزارش هایاجرای

مرتبط،آیین نامه یمطابقپژوهشگاهتوسط«مشترکتحقیقات»الگوی

هبمتعلقمشارکتسهمنسبتبهمشترکپروژه هایدست آوردهای

استپژوهشگاهومتقاضی

2
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تأمین پژوهشگر

نحوه ی حمایتهدف و دامنه ی کاربرد

وصصانمتخدانشگاهی،فارغ التحصیالنکارگیریبه

طریقازانرژیوبرقصنعتدرپژوهشگران

هزینه هایازبخشیتأمینوپژوهشگرتخصیص

روژه هایپوشرکت هاتحقیقاتیفعّالیت هایبهایشان

اییشناسبهبود،وبهینه سازیقیبلازریسککم

نوآورانهموضوعاتوفرصت ها

التحایندر:متقاضیپیشنهاداساسبرپژوهشگرتأمین
رابطههک-شدهپیشنهادکارشناسصالحیتارزیابیازپسپژوهشگاه
یشنهادپکارشناساشتغالازپروژهارزیابیو-نداردمتقاضیباقراردادی

می کندحمایتپروژهدرشده
هپژوهشگاحالتایندر:پژوهشگاهتوسطپژوهشگرتأمین

متقاضیبه(شرکتهرازایبهنفر2سقفتا)رانظرموردکارشناس
پژوهشییتفعّالبهکارشناستخصیصوگزینششیوه ی.می کندمعرفی

.بودخواهدارزیابینتیجه یوپروژهکیفیتاساسبرشرکت ها

3
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بسته حمایتی از 
تحقیق و توسعه
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خدمات آزمایشگاهی

حمایت از تحقیقات

پژوهشگرتأمین 

وسعهبسته حمایتی از تحقیق و ت

4

5

6

شبخدسترسیتسهیلانرژی،وبرقصنعتبخشآزمایشگاهیهزینه هایکاهش
ارائهطریقازعمومبرایآزادآزمایشگاه هایارائهومرجعآزمایشگاه هایبهصنعت
تجهیزدرسرمایه گذاریوتوسعهوتحقیقپروژه هایبرایکم هزینهآزمایشگاهیخدمات

صنعتبخشآزمایشگاه هایتوسعهو

مشترکیتحقیقاتپروژهانجامطریقازشرکت هاتوسعه یوتحقیقبخشتوانمندسازی
بیمهعنوانبهشرکت هااینR&Dتحقیقاتریسکپوششودانش بنیانشرکت هایبا

قرارداد

13

ژوهشگرانپهزینهپوششوپژوهشگرانمعرفیطریقازاشتغال زاییوتحقیقاتمدیریت
غیررانیایبرجسته یدانشمندانباهمکاریودانش بنیانمحصوالتتوسعهوتحقیق

مقیم



خدمات آزمایشگاهی

نحوه ی حمایتکاربرددامنه ی هدف و 

وبرقصنعتبخشآزمایشگاهیهزینه هایکاهش

بهصنعتبخشدسترسیتسهیلانرژی،

برایآزادآزمایشگاه هایارائهومرجعآزمایشگاه های

عموم

وتحقیقپروژه هایبرایهزینهکمآزمایشگاهیخدمات
جملهازآزمایشگاهیخدماتبامرتبطهزینه های%40تأمین:توسعه
مرحلهدرآزمونگزارشارائهواجراسازی،آمادهآزمون،طراحیخدمات
تسهیالتشکلبهمحصولتوسعهوتحقیق

مرجعآزمایشگاه هایتوسعهوتجهیزدرسرمایه گذاری
ردشدهذکرروش هایازمتقاضیدرخواستنوعبهبسته:مشترک

هبمربوط«تحقیقاتدرمشارکت»یاو«مالیتأمین»آیین نامه ی
مرجعآزمایشگاهتوسعه ییاراه اندازی

4
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همکاری پژوهشی مشترک با بخش خصوصی

نحوه ی حمایتهدف و دامنه ی کاربرد

قطریازخصوصیبخششرکتهایتوسعه یوتحقیقواحدهایازحمایت

روژه یپشکلبهشرکتهااینباتحقیقاتدرپژوهشگاهمشترکهمکاری

وانرژیوبرقحوزه یدرکاروکسبفضایتوسعه یمنظوربهپژوهشی

وسعه یتوتحقیقاتانجامدرخصوصیبخشنقشافزایشومشارکتجلب

R&D

بدونعملیاتیمستقیمهزینه ی%50پوشش

هتوجیطرحدارایکهپروژه هاییبرایباالسری

.باشندهسرمایبازگشتقابلیتواقتصادیوفنی

1

5
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شرکت هاR&Dپوشش ریسک تحقیقات 

نحوه ی حمایتهدف و دامنه ی کاربرد

واندانش بنیمحصوالتتوسعهوتحقیقازحمایت

یدنرسعدمریسک)ریسکپوششطریقازفناورانه

البقدر(فنیمسائلازناشیشدهتعیینهدفبه

طرحدارایکهاینوآورانهوپرریسکپروژه های

ارزیابیاساسبروباشنداقتصادی-فنیامکان سنجی

رندگیقرارقبولقابلریسکمحدودهدرپژوهشگاه

مبلغیپروژه،اوّلیه یارزیابینتیجه یاساسبرشرکتبرسد،مطلوبنتیجهبهپروژهاگر

.می کندپرداختپژوهشگاهبهریسکپوششکاربهایعنوانبهرا

تعهدمنیروپژوهشگاهشود،مواجهشکستبایانرسدمطلوبنتیجه یبهپروژهاگر

ونیازمورداقداماتمحققوشرکتکهموضوعاینشدنمحرزصورتدر.می شود

رفینطازقصوریهیچانددادهانجامدرستیبهشدهمنعقدقراردادمطابقراخودتعهدات

تأییدرامتقاضیپژوهشیاقداماتوگزارش هانیزناظرهمچنینوباشدنگرفتهصورت

.نمایدجبران٪50سقفتاراتحقیقاتیمستقیمهزینه هایازبخشیکند

2

5
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تأمین پژوهشگر

نحوه ی حمایتکاربرددامنه ی هدف و 

وصصانمتخدانشگاهی،فارغ التحصیالنکارگیریبه

طریقازانرژیوبرقصنعتدرپژوهشگران

هزینه هایازبخشیتأمینوپژوهشگرتخصیص

روژه هایپوشرکت هاتحقیقاتیفعّالیت هایبهایشان

اییشناسبهبود،وبهینه سازیقیبلازریسککم

نوآورانهموضوعاتوفرصت ها

التحایندر:متقاضیپیشنهاداساسبرپژوهشگرتأمین
رابطههک-شدهپیشنهادکارشناسصالحیتارزیابیازپسپژوهشگاه
یشنهادپکارشناساشتغالازپروژهارزیابیو-نداردمتقاضیباقراردادی

می کندحمایتپروژهدرشده
هپژوهشگاحالتایندر:پژوهشگاهتوسطپژوهشگرتأمین

متقاضیبه(شرکتهرازایبهنفر2سقفتا)رانظرموردکارشناس
پژوهشییتفعّالبهکارشناستخصیصوگزینششیوه ی.می کندمعرفی

.بودخواهدارزیابینتیجه یوپروژهکیفیتاساسبرشرکت ها

6
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بسته حمایتی از 
تجاری سازی
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استاندارد سازی

خدمات تأمین مالی

خدمات بازارسازی

بسته حمایتی از تجاری سازی

7

8

9

حمایت از صادرات 10

هتر با هدف حضور بفناورانه حمایت از فرآیند استانداردسازی محصوالت دانش بنیان و 
محصوالت و خدمات تحت حمایت در بازارهای داخلی و  بین المللی و صحه گذاری بر 

آنها از طریق تدوین استاندارد و تأییدیه محصوالت نوآورانهعملکرد و کارایی 

هسرمایقالبدرتسهیالتارائهطریقازفناورانهودانش بنیانمحصوالتازحمایت
واتامکانتوسعه منظوربهثابتسرمایهوگردشدرسرمایهتامینپذیر،خطرگذاری

نامهضمانتوجدیدصنعتیواحدایجادیاصنعتیتولیدبامرتبطتجهیزات

از،ناورانهفودانش بنیانخدماتومحصوالتبرایبازاریابیوبازارتوسعهوتقاضاتحریک
 سازیفراهمونوآورانهمحصوالتریسکپوششلیزینگ،پرداختتسهیالتارائهطریق
نوآورانهمحصوالتیکپارچه یخرید

سازماندهیومشاورهخدماتارائهطریقازدانش بنیانمحصوالتصادراتتسهیل
التتسهیارائهوهدفبازارهایدرمحصوالتتاییدیهاخذصادارتی،بازاریابیتیم های
المللیبیننمایشگاه هایدرشرکت
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استاندارد سازی

نحوه ی حمایتهدف و دامنه ی کاربرد

 بنیاندانشمحصوالتاستانداردسازیفرآیندازحمایت

خدماتومحصوالتبهترحضورهدفبافناورانهو

وبین المللیوداخلیبازارهایدرحمایتتحت

آنهاکاراییوعملکردبرصحه گذاری

بنایاز،نمورداستانداردتصویبوتدوینتهیه،:استانداردتدوین
ابمتناسباستانداردوجودعدمبرمبنیمتقاضیدرخواستبه

شدهتولیدداخلیمحصول

وردمهزینه هایتأمیندرمشارکت:نوآورانهمحصوالتتأییدیه
ریسرمایه گذاشکلبهمحصولکیفیتگواهیصدوربراینیاز

%50سقفتاپذیرخطر

7
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مالیخدمات تأمین 

نحوه ی حمایتهدف و دامنه ی کاربرد

قطریازفناورانهودانش بنیانمحصوالتازحمایت

ر،پذیخطرگذاریسرمایهقالبدرتسهیالتارائه

ور منظبهثابتسرمایهوگردشدرسرمایهتامین

یانعتیصتولیدبامرتبطتجهیزاتوامکاناتتوسعه

ولمحصیکتولیدبرایجدیدصنعتیواحدایجاد

نامهضمانتوبنیاندانش 

ووام:محصولتولیدوساختشرکت،استقراربرایتسهیالتارائه
تأمینور منظبهثابتسرمایهوگردشدرسرمایهتأمینبرایاعتباریومالیکمک های

صنعتیحدواایجادیاصنعتیتولیدبامرتبطتجهیزاتوامکاناتتوسعهدفتر،فضای
جدید

بایرونپژوهشگاه:بنیاندانشکارهایوکسبدرپذیرخطرسرمایه گذاری
مشارکتسرمایه گذارعنوانبهمحصولتجاری سازیمالیتأمیندرقراردادانعقاد

.می کند
اقصاتمندرشرکت:ضمانت نامه هایصدوربرایالزممالیمنابعتأمین:ضمانت نامه

شدهبلتقتعهداتانجامحسن،فناورانهیادانش بنیانمحصوالتتولیدیاخدماتانجام
ضمانت نامه یشده،ارائهخدمتیامحصولکارانجامحسنضمانت نامهقرارداد،در

کاربهآغازپرداختتأمینمنظوربهکارفرمابهپیش پرداخت

8
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خدمات بازارسازی

نحوه ی حمایتهدف و دامنه ی کاربرد

برایبازاریابیوبازارتوسعهوتقاضاتحریک

ظورمنبه،فناورانهودانش بنیانخدماتومحصوالت

خدماتومحصوالتخریدمتقاضیانازحمایتاز

کریسپوششوتسهیالتارائه یطریقازنظرمورد

اساسرب:نوآورانهمحصوالتخریدارانبهلیزینگپرداختتسهیالتارائه
ـدهشصالحیتتاییدبنیاندانششرکت هایمحصوالتخریدارانکلیهطرح،این

ازبنیاندانشمحصوالتبـازارتوسـعهوفـروشافـزایشمنظـوربـهمـی تواننـد
.نماینداستفادهلیزینگتسهیالت

ارتخسجبرانبهمتعهدنیروپژوهشگاه:نوآورانهمحصوالتریسکپوشش
والتمحصاینخریداربرایبنیاندانشمحصوالتازاستفادهونصبازناشیمحتمل
می گردد

شرکت هایمحصوالت:نوآورانهمحصوالتیکپارچه یخریدفراهم سازی
قرابرنامهنایپوششتحتنیروپژوهشگاهتوسطکیفیتتأییدشرطبهدانش بنیان

.می گیرند
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خدمات حمایت از صادرات

نحوه ی حمایتهدف و دامنه ی کاربرد

هدفبارادانش بنیانمحصوالتصادراتازحمایت

یاندانش بنخدماتومحصوالتصادراتیبازارتوسعه

فناورانهو

تأمین:صادراتیبازاریابیتیم هایسازماندهیومشاوره
ولیالملبینبازاریابیتجارت،قوانینبارابطهدرموردنیازاطالعات

فناورانهودانش بنیانمحصوالتصادراتفرآیندهای
بتثفرآیندازحمایت:هدفبازارهایدرمحصوالتتاییدیهاخذ

ورودجهتالزمالمللیبینتاییدیه هایوگواهینامه هااخذپتنت،
دانش بنیانمحصوالت

المللیبیننمایشگاه هایدرشرکتتسهیالت
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اطالعات تماس

نیروپژوهشگاهدادمان،شهیدبلوارانتهایقدس،شهرک،تهران

14665-517:پستیصندوق

4920داخلی88079400:تلفن

88079440:مستقیم

88078296:دورنگار

cto@nri.ac.ir:الکترونیکپست

www.nri.ac.ir:سایتآدرس


