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 سمه تعالی « ا» ب

 

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

 مقدمه 

  ،دانشگاه آزاد اسالمی غیر دولتی صندوق پژوهش و فناوری    رسالت  تحقق سند تحول و تعالی دانشگاه آزد اسالمی و تداوم راستای   در

 شد. برگزار خواهد 1401 در سال مشارکت مدنیتسهیالت و در قالب  میلیارد ریال  40با مجموع مبلغ این صندوق  پنجمفراخوان 

 

 تعاریف  

های پژوهش و  یا صندوق   اعتباری  و  مالی  موسسه  یا  بانک  یک  توسط  که  است  مالی  کمک  پرداخت وجه یا  ؛تسهیالتتعریف،    طبق-

 .تاس وام دیگر نام اصل در تسهیالت .شودمی ارائه دارد،  نیاز گردش در سرمایه به  که شرکتی به کمک برایفناوری 

الشرکه نقدی و یا غیرنقدی متعلق به اشخاص حقیقی و یا حقوقی  طبق تعریف، مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم- 

 .قرارداد مطابق با  اع و متعدد، به نحو مشاع، به منظور انتف

تمام    بهایهای تقریبی و  موضوع معامله، سرمایه الزم برای مشارکت، وثایق و بهای کاال و هزینه  ؛برای انجام معامله مشارکت مدنی- 

 و متقاضی باید مشخص شود.  صندوق آن، نسبت سهم سود محاسبه شده، قیمت فروش و نحوه 

و موافقت شریک در ابتدای قرارداد،    صندوق مدت قرارداد مشارکت مدنی با توجه به اقتضای فعالیت موضوع قرارداد به تشخیص  - 

 کل سرمایه است. از آورده تاد درصد فمدنی هرکت  اشمدر هر   صندوق  مشارکت میزان و حداکثر ساله()حداکثر یکشودمعین می

 پذیر است. امکانهای تولیدی و خدماتی در بخشو ارائه تسهیالت مشارکت مدنی دراین فراخوان   - 

 

 شرکت در فراخوان شرایط  

 کنندگانشرایط عمومی شرکت

بر     شرکت کننده باید ماهیت حقوقی داشته باشد )شرکت باشد(اینکه  جهت عبور از مرحله غربالگری اولیه ، عالوه 

 از شرایط ذیل را نیز دارا باشند:  یکیکننده باید  های شرکتطرح

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

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

 1؛ استقرار دارند  ی آزاد اسالم   فضاهای دانشگاههایی که در  شرکت ✓

 شامل مراکز تحقیقاتی  •

 سراهای نوآوری  •

 پارک علم و فناوری •

 مراکز رشد •

 طرح   شرایط عمومی

 محصول یا خدمت فناورانه تلقی شود. (1

 ی( واقع طیمحدر هیاثبات عملکرد نمونه اول)  و باالتر قابل ارائه باشد. 7TRLمحصول حداقل در سطح  فناوری  (2

 است. الزامی فروش برای محصول   وجود قرارداد قطعیمشارکت مدنی  برای   (3

 باشد.    دوره قرارداد حداکثر یکسالهبرای مشارکت مدنی   (4

از شروط اصلی شرکت در   نامه وارسال مدارک خواسته شده بطور کامل و شفاف، این شیوه  تکمیل فرم پیوست (5

نحوه دریافت و پرداخت مبالغ از    ، کرد، درآمدفرایند ارزیابی طرح است. )برنامه عملیاتی شامل فازهای اجرا، محل هزینه

 سوی شرکت باید کامال شفاف باشد.( 

 
 است.  یمراکز الزام نی مستقر در ا ی هاشرکت ی پارک علم و فناوری و سراهای نوآوری برا ،یقات ینامه از مراکز رشد، مراکز تحقیمعرف 1
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 شناسنامه فراخوان 

 شرایط مشارکت مدنی:   

 شرح عنوان ردیف 

 آورده نقدیترجیحا  موارد مشارکت صندوق   1

 درصد سالیانه   20 حداقل بازدهی مورد انتظار از طرح  2

 حداکثر یک سال دوره مشارکت   3

 هزینه سرمایه در گردشترجیحا  گذارینوع سرمایه 4
 

 طرح است. در از سوی صندوق وجه زمان اولین تزریق  ؛منظور از آغاز مشارکت*

 تسهیالت:شرایط 

 شرح عنوان ردیف 

 ماه   6دو مرحله پس از الزم االجرا شدن قرارداد طی  دوره پرداخت   1

 ماه از زمان آخرین تزریق وجه از طرف صندوق 6 دوره تنفس   2

 مرحله ) بازه های زمانی برابر انتهای هر سه ماه (   ششطی  دوره بازپرداخت   3

 درصد 11 نرخ تسهیالت  4
 

نامه  ، نوع وثیقه منعطف )چک و سفته خود شرکت/ضامن حقیقی و حقوقی/ضمانتمتناسب با شرایط و ریسک طرح  شرایط وثایق:

 تعهد پرداخت/اموال منقول و غیرمنقول( خواهد بود.  

امکان تخصیص کل مبلغ این فراخوان به یک شرکت    ،های برگزیده ارسالیمتناسب با شرایط طرح   های مورد حمایت:تعداد طرح

 ت. یا توزیع میان چند شرکت مفروض اس

 

 اطالعات  ارسال نحوه  

ارسالی،  های  طرح  ،. الزم به ذکر استارسال گردد  info@azadfund.ir آدرس ایمیل  بهبصورت مستقیم    متقضیان باید  اطالعات

از دبیرخانه دریافت نمایندباید   تاییدیه ایمیل ارسالی را  از ارسال اطالعات،  ارزیابی و  پس  . جهت دریافت اطالعات بیشتر با واحد 

 تماس حاصل فرمایید.  66921285و  66921260های نظارت صندوق با شماره تلفن

، طرح شرکت متقاضی، در فراخوان بصورت کامل  همچنین در صورت عدم ارسال اطالعات صحیح و موارد خواسته شده

 منظور نخواهد شد.

 

 کارگروه ارزیابی و نحوه ارزیابی طرح 

 : مرحله صورت خواهد پذیرفت  های ارسالی در دوارزیابی طرح

اولیه است که طرح   :مرحله اول شرکت در فراخوان    عمومی  های واجد شرایط مطابق آنچه در بخش شرایطمرحله غربالگری 

 از شرایط  بطور صحیح و کامل،  فرم ارسال اطالعاتتکمیل    الزم به ذکر است،)   وارد فاز اول ارزیابی خواهند شد.  ، مطرح گردید

  )مطابق فرمت ارسالی( های فنی، مالی و اقتصادیشامل ارزیابی اولیه در حوزهاین مرحله . (مرحله غربالگری اولیه استورود به 

های فنی )متناسب با حوزه فنی طرح(، کارشناسان مالی و اقتصادی  خواهد بود. تیم ارزیابی متشکل از کارشناسان خبره در حوزه

 ها است.  طرح 

مطابق موازین  و  که از میان آن،    ی راه خواهند یافتو داوری نهای  برتر به مرحله دوم  هایطرح  ،اولیه  غربالگریپس از  مرحله دوم:  

خواهد قرارداد  عقد  یا ارائه تسهیالت و در نهایت  مشارکت و  وارد فاز  صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه آزاد اسالمی،  

 شد. 
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 فرآیند شرکت در فراخوان و روند داوری دو مرحله ای فراخوان
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


