« باسمه تعالی »

«شیوهنامه اجرایی دومین فراخوان حمایت از شرکتهای زیست بوم دانشگاه آزاد اسالمی»
مقدمه
دانشگاه آزاد اسالمی به عنوان یک نهاد پویا و انقالبی در سیر تکامل خود در هر مقطعی متناسب با نیازهاي کشور در تالش بوده تا
وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهد .در همین راستا تالشهایی جهت تاسیس یک نهاد مالی مستقل و متمرکز بر حمایت از
طرحهاي تولیدي و پژوهشی این خانواده بزرگ صورت گرفت .از اینرو صندوق پژوهش و فناوري غیردولتی دانشگاه آزاد اسالمی
دراواخر سال  1399بطور رسمی ثبت و شروع به فعالیت نمود.
صندوقهاي پژوهش و فناوري با هدف تمرکز بر ارائه خدمات مالی و حمایتی به طرحها و شرکتهاي فناور با اخذ مجوز از هیئت
محترم وزیران شروع به کار نمودهاند .با توجه به تخصصی بودن حوزههاي فنی یا جغرافیایی ارائه خدمات فوقالذکر؛ نهادهاي مختلف
دولتی ،عمومی یا خصوصی اقدام به اخذ مجوز تاسیس و راهاندازي صندوق نمودهاند.
دانشگاه آزاد اسالمی نیز به عنوان بزرگترین خانواده دانشگاهی کشور ،از این امر مستثنا نبوده و با هدف ارائه خدمات بهتر و
سهلالوصولتر به جامعه مخاطبان خود و تغییر مسیر از "آموزشمحور" بودن به رویکرد "دانشگاه کارآفرین" اقدام به تاسیس صندوق
پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمی با هدف ارائه انواع خدمات حمایتی در حوزههاي مالی ،توانمندسازي ،تجاريسازي خانواده
بزرگ دانشگاه آزاد اسالمی در تمام حوزه هاي جغرافیایی و فناوري در سطح کشور نموده است.
همچنین ،به منظور همافزایی حداکثري میان بازیگران اصلی زیستبوم نوآوري دانشگاه آزاد اسالمی ،در جهت ارائه هرچه بهتر این
خدمات به به ذينفعان این زیست بوم ،از ظرفیت خبرگان در اداره کل اقتصاد دانش بنیان و پارک علم و فناوري دانشگاه آزاد اسالمی
نیز بهره جسته است.
در این راستا ،اولین فراخوان از مجموعه فراخوانهاي ارائه خدمات تسهیالت به طرحهاي فناورانه شرکتهاي فعال در زیست بوم
فناوري دانشگاه آزاد اسالمی ،در تیر و مرداد سال جاري برگزار گردید و به طرح هاي برگزیده مطابق با شیوه نامه اول پرداخت گردید.
درراستاي ادامه رسالت فراخوان دوم با مجموع مبلغ تسهیالت  21میلیارد ریالی در آبان و آذر سال جاري برگزار خواهدشد.
اهداف
بهرهگیري از ظرفیتهاي دانشگاه آزاد اسالمی به منظور زمینهسازي در جهت تغییر رویکرد دانشگاه از آموزشی و پژوهشی به سمت
دانشگاهی کارآفرین متکی بر دانش ،فناوري و نوآوري ،ارتقاي بهرهوري از ظرفیتهاي بالقوه موجود زیستبوم دانشگاه آزاد اسالمی
در سراسر کشور ،سرمایهگذاري نقدي و غیر نقدي در قالب مشارکت خصوصاً در طرحهاي دانشبنیان ،مشارکت مستقیم خطرپذیر
در طرح هاي فناورانه ،ایجاد بستر الزم براي تجاريسازي فعالیتهاي فناورانه؛ عمده خدماتی است که در برنامه ها آتی دردست
تصمیم و اقدام است .در همین راستا دانشگاه آزاد اسالمی ،ضمن آماده سازي بسترهاي مهارت افزایی و نوآوري ،زمینه حمایت از
ایدههاي نو ،دانشبنیان و تجاريسازي و سرمایه گذاري را ایجاد خواهد نمود و بازار نوینی در حوزه کسبوکارهاي خرد و کالن را در
کشور طراحی می نماید .در این مقطع با وجود بیش از  100مرکز رشد ،صدها محصول دانشبنیان و ظرفیت عظیم علمی و
سختافزاري در واحدهاي سراسر کشور زیرساخت بسیار مناسبی جهت ایجاد شبکه سراسري نوآوري و فنآوري فراهمشده است.
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بصورت کلی اهداف اجراي این فراخوان و البته سلسله فراخوان هاي پیش رو در حوزههاي مختلف فناوري شامل موارد ذیل خواهد
بود:
✓ شناسایی و حمایت از طرحهاي فناورانه در زیستبوم خانواده دانشگاه آزاد اسالمی.
✓ توانمندسازي و منتورینگ ایدهها ،طرحها و شرکتها بر حسب اولویتهاي صندوق پژوهش و فناوري.
✓ ایجاد بستر مناسب جهت ارتباط بین سرمایهگذار و سرمایهپذیر در مشارکتهاي حقوقی و مالی در فراخوانهاي آتی.
✓ تقویت توان مالی (نمونه سازي ،تحقیق و توسعه و غیره) شرکتهاي زیر مجموعه دانشگاه ازاد اسالمی
✓ سهولت دریافت تسهیالت نسبت به نهادهاي مالی مشابه ،بواسطه حمایت دانشگاه آزاد اسالمی از شرکتهاي زیرمجموعه،
اعضاي محترم هیئت علمی و فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی.
شورای سیاست گذاری
شوراي سیاستگذاري فراخوان تشکیل شده از:
❖ صندوق پژوهش و فناوري غیردولتی دانشگاه آزاد اسالمی.
❖ اداره کل اقتصاد دانش بنیان و سرمایهگذاري دانشگاه آزاد اسالمی.
❖ اداره کل تجاريسازي و پارک علم و فناوري دانشگاه آزاد اسالمی.
مسئولیت اجرا
مسئول اجرا در تمام مراحل ،صندوق پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمی میباشد.
شرایط اعطای تسهیالت
مطابق پیشنهاد شوراي سیاستگذاري فراخوان و تصویب هیئت مدیره صندوق ،در دومین فراخوان ،مجموعا مبلغ  21میلیارد ریال
به سه طرح برتر ارائه خواهد گردید( .درصورت پوشش مبلغ کمتر مطابق نظر تیم ارزیابی برای طرح های برتر ،ممکن است
تعداد طرح های برگزیده به بیش از سه طرح افزایش یابد).
شرایط تسهیالت
ردیف

عنوان

شرح

1

مجموع مبلغ تسهیالت

 21میلیارد ریال

2

تعداد طرح هاي برگزیده

حداقل  3طرح

3

دوره پرداخت

دو مرحله پس از الزماالجرا
شدن قراردادطی 6ماه

4

دوره تنفس

 6ماه

5

دوره بازپرداخت

طی شش مرحله (بازههاي
زمانی برابر انتهاي هر سه
ماه)

6

نرخ تسهیالت

 11درصد
2

سهولت دریافت وثایق از دیگر موضوعات مصوب در این شورا است.
اعطاي تسهیالت بیش از پنج میلیارد ریال به متقاضیان ،منوط به ارائهي ضمانت نامهي بانکی یا ضمانت توسط افراد حقوقی معتبر،
یا افراد داراي پروانه کسب معتبر و یا بسته به مبلغ تسهیالت مطابق جدول ذیل مستخدم رسمی دولتی میباشد.
ردیف

مبلغ تسهیالت (میلیارد ریال)

تعداد ضامن حقیقی مستخدم رسمی دولت

1

تا 4

1

2

 4تا 7

2

3

 7تا 10

3

شرایط ضامن حقوقی مورد تایید دبیرخانه
 )1ضامن حقوقی معرفی شده ذینفع واحد با متقاضی دریافت تسهیالت نباشد به گونهاي که در معرض ریسک مشترک نباشند.
 )2درآمد عملیاتی ضامن در سال مورد بررسی حداقل  2برابر میزان تسهیالت دریافتی باشد.
 )3سابقه اعتباري مطلوبی داشته باشد و داراي چک برگشتی و تسهیالت معوق نباشد.
 )4شرکت سودآور باشد و نسبت سود به فروش حداقل  10درصد باشد.
 )5مشمول ماده  141قانون تجارت نباشد.
 )6نسبت مالکانه شرکت باالي  20درصد باشد
 )7نسبت جاري شرکت بین  1تا  2باشد
 )8نسبت آنی شرکت بین  0 / 5الی  1باشد.
 )9گردش حساب  3ماه اخیر شرکت مطلوب باشد به گونه اي که بازپرداخت اقساط تسهیالت را پوشش دهد.
 )10حداقل  50درصد درآمد کسب شده توسط شرکت از درآمد عملیاتی باشد.
معرفی نامه از کانال مراکز رشد ،مراکز تحقیقاتی ،پارک علم و فناوري و سراهاي نوآوري براي شرکت های مستقر در این مراکز
الزامی است.
شرایط شرکت در فراخوان
جهت عبور از مرحله غربالگری اولیه طرح های شرکت کننده باید شرایط ذیل را دارا باشند:
✓ شرکتکننده ماهیت حقوقی (شرکت باشد) داشته باشد؛
✓ شرکت عضو خانواده دانشگاه آزاد اسالمی تلقی شود؛
✓ شرکتهایی که دانشگاه آزاد به نوعی در آن سهام دار باشد؛
✓ شرکتهایی که حداقل پنجاه درصد از سهام آنها متعلق به اعضای هیئت علمی و یا فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی
باشند؛
✓ شرکتهایی که در فضاهای دانشگاهی استقرار دارند؛

•

شامل مراکز تحقیقاتی

•

سراهاي نوآوري

•

پارکهاي علم و فناوري
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•

مراکز رشد

✓ محصول یا خدمت ،فناورانه تلقی شود( .دانش بنیانی محصول امتیاز تلقی می شود)
✓ محصول حداقل در سطح  MRL4و  TRL4و باالتر (مطابق جداول ذیل) قابل ارائه باشد.

ردیف

سطح فناوری

1

TRL1

2

TRL2

3

TRL3

4

TRL4

5

TRL5

شرح

عنوان

مشاهده و درک اصول علمی پایه
و گزارش آنها

مدلسازی ایده اصلی فناوری و
کاربرد آن

اثبات عملکرد در سطح مدل
ریاضیاتی و آزمایشهای اولیه

دستیابی به نمونه آزمایشگاهی
کارآمد در محیط آزمایشگاهی

دستیابی به نمونه آزمایشگاهی
کارآمد در محیطی که به محیط
عملکرد واقعی شباهت دارد

4

مرحلههههه تحقیقههههات علمههههی و آغههههاز توسههههعه فنههههاوري:
ایهههن مرحلهههه نخسهههتین سهههطح از سهههطوح فنهههاوري اسهههت،
کمهههی فراتهههر از علهههوم پایهههه کهههه در آن یهههک ارزیهههابی از
آمههههادگی تکنولههههو ي انجههههام میشههههود .در ایههههن سههههطح،
تحقیقههههههات علمههههههی کههههههه از مشههههههاهدات و گههههههزارش
اصهههول بنیهههادي بهههه دسهههت آمهههده ،بهههه زبهههان تحقیقهههات
کاربردي ترجمه می شود.
اجهههزاي اولیهههه فنهههاوري شناسهههایی و تعیهههین مهههی شهههوند.
مطالعهههات تحلیلهههی مفصهههلی در مهههورد اصهههول علمهههی پایهههه
انجهههام مهههی گیهههرد بهههه نحويکهههه ایهههن مطالعهههات منجهههر بهههه
جههههذب و درک اصههههول پایههههه در سههههازمان مههههی شههههوند.
آزمایشههات مههورد نیههاز (همههراه بهها محههل یهها شههرایط انجههام
آنههها) مشههخ مههی شههوند هرچنههد کههه هههی مههدرک تجربههی
خههها و یههها تجزیهههه و تحلیهههل دقیقهههی بهههراي اطمینهههان از
کفایت آزمایشات شناسایی شده وجود ندارد.
اجهههزاي اصهههلی فنهههاوري و عملکهههرد آنهههها بهههه خهههوبی
مشخ و تعریف شده است:
TRL3شهههامل ههههر دو رویکهههرد تحلیلهههی و تجربهههی بهههراي
اثبههات مفههاهیم علمههی مههرتبط بهها فنههاوري مههورد نظههر اسههت.
انتخهههاب نهههوع روش مناسهههب (تحلیهههل یههها تجربهههه) بهههه نهههوع
فنهههاوري بسهههتگی دارد .ممکهههن اسهههت تحلیهههل ههههاي سهههاده
قادر به اثبات مفاهیم نسبتا ساده باشند.
یکپارچه ساختن اجزاي اصلی فناوري مدنظر است:
در  TRL4شههههرح روشههههن و نسههههبتاً دقیقههههی از محههههیط
کهههاربردي تکنولهههو ي و تعامهههل اجهههزاي اصهههلی تکنولهههو ي
در محههههیط عملیههههاتی داده مههههی شههههود .شههههرحی از تمههههام
مراجهههع مسهههتند از نتهههایج تجزیهههه و تحلیهههل و مهههدل سهههازي،
اثبههات آزمایشههگاهی انجههام شههده توسههط دیگههران گههردآوري
وتحلیهههل مهههی شهههود کهههه در آن امکهههان سهههنجی اقتصهههادي
و فنی فناوري مورد نظر معین شده است
بهههها انجههههام آزمایشهههههاي تکمیلههههی ،سههههطح اطمینههههان
بهههههههههههاالتري بهههههههههههه دسهههههههههههت میآیهههههههههههد.
اجهههزاي اولیهههه فنهههاوري در ابعهههاد و دقهههت واقعهههی و غیهههر
آزمایشههگاهی تهیههه شههده و بههراي آزمههون نهههایی و واقعههی در
کنار یکدیگر قرار میگیرند.

ردیف

سطح فناوری

6

TRL6

7

TRL7

8

TRL8

9

TRL9

شرح

عنوان

در  TRL5بایهههد اجهههزاي اساسهههی تکنولهههو یکی بههها عناصهههر
منطقههی و واقعههی پشههتبانی کننههده یکپارچههه شههوند بطههوري
کهههه کهههاربرد نههههایی (در سهههطح اجهههزا ،سهههطح زیهههر سیسهههتم،
و/یههها در سهههطح سیسهههتم) بتوانهههد در "شهههبیه سهههازي" و یههها
محیط تا حدودي واقعی مورد آزمایشقرار بگیرد.

دستیابی به نمونه اولیه کارآمد در
محیطی که به محیط عملکرد
واقعی شباهت دارد

اثبات عملکرد نمونه اولیه در
محیط واقعی

در سهههطح  TRL6نمونهههه اولیهههه فنهههاوري در محهههیط
عملیههههههههههههههاتی تسههههههههههههههت میشههههههههههههههود.
ریسهههک فنهههی و اقهههدامات مهههورد نیهههاز بهههراي پیشهههرفت بهههه
سههههطح بعههههدي  TRLمههههی بایسههههت سههههنجیده شههههود.
در  TRL6اجههههزاي فنههههاوري یکپارچههههه شههههده انههههد.
ایههن سههطح شههامل مههدل نمایشههی ،محصههول کامههل نسههل اول
و نمونههه اولیههو خروجههی سههطح  5اسههت کههه آزمههون محههیط
واقعی را با موفقیت پشت سر گذاشته اند.
در  TRL7محصهههول فنهههاوري در یهههک محهههیط عملیهههاتی
متفهههاوت بههها شهههرایط اولیهههه آزمهههون واقعهههی بههههکار گرفتهههه
میشود.
ایههن مرحلههه کههه سههطح بلههوغ یافتههه  TRL6بههه حسههاب
می آیهههههد ،نیازمنهههههد وجهههههود یهههههک محهههههیط و فضهههههاي
عملیههههاتی متفههههاوت بههههراي بهههههکارگیري سیسههههتم کامههههل
فناوري و اجزا در آن است.
فناااوری آماااده بهااره باارداری تحاات وضااعیت هااای

تکمیل سیستم نهایی و دستیابی
به شرایط الزم برای کاربرد
عملیاتی /افزایش مقیاس تولید به
سطح تولید پایلوت

راه اندازی سیستم نهایی در
محیط واقعی /راه اندازی خط
تولید

5

مختلف است:
در ایهههن مرحلهههه ،ارزیهههابی و آزمهههون ههههاي نههههایی بهههه پایهههان
رسهههیده و امکهههان اجهههرا و انتقهههال سیسهههتم بهههه صهههورت یهههک
بسههته کامههل ،وجههود دارد .در ایههن سههطح نمونههه تولیههد شههده
بهها موفقیههت سههاخته و بههه طههور کامههل شههرح داده شههده اسههت
و تعامهههل میهههان تکنولهههو ي ههههاي مختلهههف در درون سیسهههتم
به خوبی درک شده است.
بههه طههور معمههول ،بههراي ایهههن سههطح از بلههوغ نیههاز اسهههتکه
سیسههههتم در محههههیط برنامههههه ریههههزي شههههده اصههههلی و بهههها
ویژگهههی ههههاي عملکهههردي کهههه الزامهههات سیسهههتم و ماموریهههت
را برآوردن میکند عمل کند.
تمهههایز کلیهههدي بهههین  TRL8و TRL9مرحلهههه نههههایی راه
اندازي و عملیات است.
بهههه کهههارگیري واقعهههی در وضهههعیت ههههاي شهههبیه بحهههران و
عملیههههات کامههههل کههههه باعههههم رفههههع اشههههکاالت احتمههههالی
فنهههاوري شهههده و اطمینهههان  100درصهههدي را در پهههی خواههههد
داشت.

ردیف

سطح آمادگی بازار

شرح

1

MRL1

شکل گیري این احساس که «چیزي کم است».

2

MRL2

3

MRL3

شناسایی ویژگیهاي مورد انتظارِ محصول/خدمت جدید

4

MRL4

کمی سازي ویژگیهاي مورد انتظارِ محصول/خدمت جدید

5

MRL5

شناسایی توانمنديهاي سیستمی مورد نیاز براي خلق راه حل (مانند راهبري پرو ه)

6

MRL6

ترجمه ویژگیهاي مورد انتظارِ محصول/خدمت جدید به توانمنديهاي فنی مورد نیاز براي خلق راه حل

7

MRL7

تحلیل توانمنديها و منابع ضروري موجود براي ارائه راهحل

8

MRL8

شناسایی متخصصان داراي توانمندي

9

MRL9

خلق راهحل مطابق با نیاز تحلیل شده بازار

شناسایی یک نیاز بخصو

6

فرایندشرکت در فراخوان و روند داوری دومرحله ای فراخوان

7

نحوه دریافت اطالعات
اطالعات متقضیان باید بصورت مستقیم به آدرس ایمیل  Azadfund.ir@gmail.comارسال گردد .الزم به ذکر است ،طرحهاي
ارسالی ،باید پس از ارسال اطالعات ،تاییدیه ایمیل ارسالی را از دبیرخانه دریافت نمایند.
همچنین در صورت عدم ارسال اطالعات صحیح و موارد خواسته شده بصورت کامل ،طرح شرکت متقاضی ،در فراخوان
منظور نخواهد شد.
کارگروه ارزیابی و نحوه ارزیابی طرح
ارزیابی طرحهاي ارسالی در دو مرحله صورت خواهد پذیرفت:
مرحله اول :مرحله غربالگري اولیه است که طرحهاي واجد شرایط مطابق آنچه در بخش شرایط شرکت در فراخوان مطرح گردید،
وارد فاز اول ارزیابی خواهند شد( .الزم به ذکر است ،تکمیل فرم ارسال اطالعات بطور صحیح و کامل ،از شرایط ورود به مرحله
غربالگري اولیه است) .این مرحله شامل ارزیابی اولیه در حوزههاي فنی ،مالی و اقتصادي (مطابق فرمت ارسالی) خواهد بود .تیم
ارزیابی متشکل از کارشناسان خبره در حوزههاي فنی (متناسب با حوزه فنی طرح) ،کارشناسان مالی و اقتصادي طرحها است.
مرحله دوم :پس از ارزیابی اولیه  10طرح برتر به مرحله دوم و داوري نهایی راه خواهند یافت که از میان آن ،حداقل به سه طرح
برتر ،مطابق موازین صندوق پژوهش و فناوري غیردولتی دانشگاه آزاد اسالمی ،تسهیالت اعطا خواهد گردید.
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