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 سمه تعالی « ا» ب

 « های زیست بوم دانشگاه آزاد اسالمی فراخوان حمایت از شرکت  چهارمین اجرایی نامهشیوه »

 مقدمه 

نهاد پویا و انقالبی در سیر تکامل خود در هر مقطعی متناسب با نیازهاي کشور در تالش بوده   عنوان یک   دانشگاه آزاد اسالمی به

هایی جهت تاسیس یک نهاد مالی مستقل و متمرکز بر حمایت در همین راستا تالش  به نحو مطلوب انجام دهد.تا وظایف خود را  

اسالمی    صندوق پژوهش و فناوري غیردولتی دانشگاه آزاد  از اینروهاي تولیدي و پژوهشی این خانواده بزرگ صورت گرفت.  از طرح 

 ت نمود. بطور رسمی ثبت و شروع به فعالی 1399اواخر سال  در

هاي فناور با اخذ مجوز از هیئت ها و شرکتهاي پژوهش و فناوري با هدف تمرکز بر ارائه خدمات مالی و حمایتی به طرح صندوق 

الذکر؛ نهادهاي  هاي فنی یا جغرافیایی ارائه خدمات فوق هاند. با توجه به تخصصی بودن حوزمحترم وزیران شروع به کار نموده

 اند. اندازي صندوق نمودهدولتی، عمومی یا خصوصی اقدام به اخذ مجوز تاسیس و راهمختلف 

از این امر مستثنا نبوده و با هدف ارائه خدمات بهتر و  ،  کشور  یدانشگاهخانواده  به عنوان بزرگترین  نیز  اسالمی    دانشگاه آزاد

اقدام به تاسیس    "دانشگاه کارآفرین"بودن به رویکرد    "محورآموزش "و تغییر مسیر از    تر به جامعه مخاطبان خودالوصول سهل

سازي هاي مالی، توانمندسازي، تجاريصندوق پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمی با هدف ارائه انواع خدمات حمایتی در حوزه

 خانواده بزرگ دانشگاه آزاد اسالمی در تمام حوزه هاي جغرافیایی و فناوري در سطح کشور نموده است.

در جهت ارائه هرچه بهتر بوم نوآوري دانشگاه آزاد اسالمی،  افزایی حداکثري میان بازیگران اصلی زیست به منظور هم  همچنین،

نفعان این زیست بوم، از ظرفیت خبرگان در اداره کل اقتصاد دانش بنیان و پارک علم و فناوري دانشگاه  این خدمات به به ذي

  ت.بهره جسته اسنیز آزاد اسالمی 

 هاي فعال در زیست بوم شرکت  انههاي فناورهاي ارائه خدمات تسهیالت به طرح فراخوان از مجموعه فراخوان   دو،  در این راستا 

 درمجموع  ( و در آبان و آذر)فراخوان دوممیلیارد ریال  7  درمجموع   )فراخوان اولفناوري دانشگاه آزاد اسالمی، در تیر و مرداد

   هاي برگزیده پرداخت گردید. به طرح  تسهیالت فراخوان، نامهمطابق با شیوه  گردید وسال جاري برگزار  (میلیارد ریال 21

رسالت در ادامه  مبلغ    سومفراخوان    صندوق، این    راستاي  ریالی   80با مجموع  و    میلیارد   15)  میلیارد  نقدي  آورده    65ریال 

و طرح هاي برگزیده،  برگزار    ،در قالب مشارکت مدنی سال جاري    دي و بهمندر    نامه(قالب ضمانتمیلیاردریال آورده غیرنقدي در  

میلیاردریال آورده   15گذاري خطرپذیر)مشارکت حقوقی( با رقم ریالی  معرفی گردید. درادامه فراخوان چهارم با محوریت سرمایه

 آغاز گردیده است.  1400نقدي در اسفند سال 

 اهداف 

سازي در جهت تغییر رویکرد دانشگاه از آموزشی و پژوهشی به  منظور زمینه  هاي دانشگاه آزاد اسالمی به گیري از ظرفیتبهره

بوم دانشگاه  زیست   موجودهاي بالقوه  وري از ظرفیت بهره، ارتقاي  سمت دانشگاهی کارآفرین متکی بر دانش، فناوري و نوآوري

مشارکت   ،بنیانهاي دانشگذاري نقدي و غیر نقدي در قالب مشارکت خصوصاً در طرحسرمایه ،  سراسر کشور  آزاد اسالمی در

عمده خدماتی است که در    ؛فناورانههاي  سازي فعالیتیجاد بستر الزم براي تجاري ، افناورانههاي    مستقیم خطرپذیر در طرح

سازي بسترهاي مهارت افزایی و    ضمن آماده  د اسالمی،  آزادانشگاه  در همین راستا    برنامه ها آتی دردست تصمیم و اقدام است.

و بازار نوینی در حوزه   خواهد نمودگذاري را ایجاد  سازي و سرمایهبنیان و تجاريدانش  نو،  هاي نوآوري، زمینه حمایت از ایده

و کالنوکارهاي  کسب نماید.را در کشور طراحی    خرد  با  می  این مقطع  از    در  بیش  رشد، صدها محصول   100وجود  مرکز 
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افزاري در واحدهاي سراسر کشور زیرساخت بسیار مناسبی جهت ایجاد شبکه سراسري  بنیان و ظرفیت عظیم علمی و سختدانش

 .شده استوري فراهمآنوآوري و فن

تلف فناوري شامل موارد ذیل  هاي مخدر حوزه  پیش روسلسله فراخوان هاي    البتهبصورت کلی اهداف اجراي این فراخوان و  

 خواهد بود:

 بوم خانواده دانشگاه آزاد اسالمی. هاي فناورانه در زیستشناسایی و حمایت از طرح ✓

 صندوق پژوهش و فناوري.هاي ها بر حسب اولویتها و شرکتها، طرح توانمندسازي و منتورینگ ایده ✓

 هاي آتی. در فراخوان  هاي حقوقی و مالی پذیر در مشارکتگذار و سرمایهجهت ارتباط بین سرمایه ایجاد بستر مناسب ✓

 هاي زیر مجموعه دانشگاه ازاد اسالمیتقویت توان مالی )نمونه سازي، تحقیق و توسعه و غیره(  شرکت ✓

آزاد   ✓ دانشگاه  حمایت  بواسطه  مشابه،  مالی  نهادهاي  به  نسبت  تسهیالت  دریافت  شرکتسهولت  از  هاي  اسالمی 

 زیرمجموعه، اعضاي محترم هیئت علمی و فارغ التحصیالن دانشگاه آزاد اسالمی. 

 شورای سیاست گذاری 

مطابق با مصوبات  و تمامی موارد  گذار فراخوان  سیاستاسالمی به عنوان  دانشگاه آزاد    غیردولتی  صندوق پژوهش و فناوري

 خواهدشد.هیئت مدیره محترم صندوق اجرا 

 مسئولیت اجرا 

 . باشدصندوق پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمی می ،در تمام مراحل مسئول اجرا

 تعاریف  
 

  واقع  در است  گذاريسرمایه  در  مشارکت  قراردادهاي  انواع ه یکی ازک  Venture capital یا   VCگذاری خطرپذیر  سرمایه

کنند. این  ارهاي کوچک کار میک  و   کسب  و هااستارتاپ با  که  کنید می  دریافت   ايگذاريسرمایه  هايگروه  از  که  است  ايسرمایه

گذاري کنند،  پتانسیل رشد قوي در ازاي دریافت سهام سرمایههایی با  خواهند در شرکتگذارانی که میها بر سرمایه سرمایهگروه

 کنند. نظارت می

کنند. در  ها و خطوط توسعه محصول نگاه میخود به اندازه شرکت، دارایی  VCگذاري  گذاران در هنگام انتخاب سرمایهسرمایه

 کند.  گذاري در مراحل اولیه تمرکز میسرمایهگذاري خطرپذیر تنها بر هاي دیگر وجوه سرمایهگذاريمقایسه با انواع سرمایه

مدل قراردادي را نام ببریم که هرکدام شرایط خاص خود را   3توانیم  براي سرمایه گذاري خطرپذیر که در ایران رایج است می

 .االمتیازيقراردادهاي سهامی، قراردادهاي قرض قابل تبدیل به سهام و قرارداد رویالتی یا حق .دارد

 (VCی شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر )هاویژگی

 ها مشارکت در مدیریت شرکت ✓

 ارزیابی همه جانبه ✓

 خطرپذیري ✓

 ها مشارکت در مالکیت شرکت ✓

 دیدگاه بلندمدت ✓

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%86%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%86%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%D9%86%D9%88%D9%BE%D8%A7
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روشی استاندارد براي ارائه یک استارت آپ است که کارآفرینان از آن به منظور جلب توجه سرمایه  " (Pitch Deck)پیچ دک"

 که  دارد  مشخصی  الزامات  همچنین  و  ها  ویژگی  ارائه،  از  فرم  این.  برند   می  بهره  خود  شرکت  نیاز  مورد  بودجه  تامین  و   گذاران

 .شوند رعایت شرایطی هر تحت باید 

 اما هر اسالید قابل ارائه باید چه عناوین و بخش هایی داشته باشد؟ 

 اید( شکل بهتري براي حل آن راهکار ارائه دادهمشکل )کمبود و نقص و مسأله اي که شما با کار و کسب خود به 

 راه حل ✓

  بازار ✓

 رقبا ✓

 محصول  ✓

 ارزش پیشنهادي ✓

 و بازاریابی   به بازار استراتژي ورود ✓

 مدل درامدي  ✓

 هاهزینه ✓

 تیم ✓

 

 فراخوان شرایط 

 کنندگانشرکتعمومی  شرایط 

 دارا باشند: کننده باید شرایط ذیل را  های شرکتجهت عبور از مرحله غربالگری اولیه طرح

 باشد؛ دار  سهامهایی که دانشگاه آزاد به نوعی در آن  شرکتکلیه   ✓

 آزاد اسالمی باشند؛دانشگاه  ن  الیا فارغ التحصیو  دارانشان جزء اعضای هیئت علمی  سهامهایی که  شرکت ✓

ها و هستهشرکت ✓ استارت آپ  فناوری  ،  در    های  دانشگاهیکه  آزاد اسالمی  فضاهای  استقرار   دانشگاه 

 1؛ دارند

 شامل مراکز تحقیقاتی  •

 سراهاي نوآوري  •

 هاي علم و فناوريپارک •

 مراکز رشد •

 

 

 

 

 
مراکز   ن یمستقر در ا  ها، هسته هاي فناور و تیم هاي شرکت ي پارک علم و فناوري و سراهاي نوآوري برا ،یقات ینامه از مراکز رشد، مراکز تحقیمعرف 1

 است.  یالزام
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 طرح   شرایط عمومی

 است. 4سطح فناوري حداقل شرط ورود به رقابت جذب سرمایه در این فراخوان برخورداري محصول یا طرح از 

هایی اجازه ورود به مرحله دوم و تکمیل اطالعات  ، دقت شود تنها طرحگرددبرگزار میفراخوان در دومرحله بصورت ذیل صورت  

درخواستی را دارند که طی نامه مکتوب و تماس تلفنی از صندوق پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمی مجوز الزم را دریافت  

 نموده باشند.  

 مرحله اول شامل:

هاي فنی،  فناور(، تیم فنی، محصول، خدمت و ویژگی  اي درقالب ارائه )شرکت، تیم، هستهارسال یه فیلم کوتاه حداکثر ده دقیقه 

گذار فرشته، بذري، سرمایهشرکت یا تیم) جذب سرمایه    و میزان  مراحلو    (وضعیت فعلی طرح )سطح فناوري  وضعیت بازار و رقبا، 

 صندوق   گذار در سایتسازی فایل ارائه به سرمایه)نحوه آماده(PDF)درقالب  به همراه فایل پیچ دک طرح  وي سی، وام و...(  

 . قابل دانلود است(

 مرحله دوم شامل: 

هاي اعالمی باید فرمت ارسالی و اطالعات درخواستی ، طرحهاي مجازبه طرح  و اعالم  توسط کمیته داورانپس از تایید مرحله اول  

 گردد، تکمیل و ارسال نمایند. در این مرحله که توسط واحد ارزیابی صندوق متعاقبا اعالم می

 ارسال گردد.  Azadfund.ir@gmail.com کلیه اطالعات درخواستی و مکاتبات از طریق آدرس ایمیل 

به مرحله دوم    گذاري صندوق،با توجه به ظرفیت سرمایه  طرح  تعدادي ر کمیته داوران،  ظهاي ارسالی، براساس ناز مجموع طرح 

 امه راه خواهند یافت. 

 شناسنامه فراخوان 
  

 شرح عنوان ردیف 

1 
 حقوقی  ذاري در قالب مشارکت گمبلغ سرمایهمجموع 

(VC یا سرمایه )گذاري خطرپذیر 
 میلیارد ریال  15

 ها هاي فناور، شرکتها، هستهاستارت آپ  کنندگان مجاز شرکت 2
 

 

 

 نحوه دریافت اطالعات

باید   اطالعات مستقیم    متقضیان  ایمیل  بهبصورت  گردد  Azadfund.ir@gmail.com آدرس  استارسال  ذکر  به  الزم   . ،  

 پس از ارسال اطالعات، تاییدیه ایمیل ارسالی را از دبیرخانه دریافت نمایند. باید ارسالی، هاي طرح 

موارد خواسته شدههمچنین در صورت   و  اطالعات صحیح  ارسال  کامل  عدم  در بصورت  متقاضی،  ، طرح شرکت 

 منظور نخواهد شد.فراخوان 

 کارگروه ارزیابی و نحوه ارزیابی طرح 

 : مرحله صورت خواهد پذیرفت  هاي ارسالی در دوارزیابی طرح

mailto:Azadfund.ir@gmail.com
mailto:Azadfund.ir@gmail.com
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شرکت در فراخوان    عمومی  هاي واجد شرایط مطابق آنچه در بخش شرایطمرحله غربالگري اولیه است که طرح  :مرحله اول

   خواهند شد.  دوموارد فاز  ، مطرح گردید

که    ی راه خواهند یافتبرتر به مرحله دوم و داوري نهای  هايطرح   از اعالم نظر کمیته داوران در مرحله اول،پس  مرحله دوم:  

توافق طرفین،    ها، صندوقآناز میان   از بررسی و  مطابق موازین صندوق پژوهش و فناوري غیردولتی دانشگاه آزاد  پس 

 خواهد شد. قرارداد و عقد   حقوقی مشارکتوارد فاز اسالمی، 


