
وبینارمعرفی خدمات 
و ظرفیت های مالی 

صندوق پژوهش و فناوری 
صنعت برق و انرژی

گزارش برگزاری



برقحوزهفناورانههایطرحشناساییمنظوربهانرژیوبرقصنعتفناوریوپژوهشصندوق

تامیندرخودهایظرفیتوخدماتمعرفیموضوعبا1400/09/03درراوبیناریانرژی،و

ایی،شکوفونوآوریصندوقهایصندوقکارگروهدبیرخانههمکاریومشارکتحمایتبامالی

صنایعازرگانیباتاقکمیسیونوایرانبرقصنعتسندیکایبنیاندانشکمیتهنیرو،پژوهشگاه

.نمودبرگزاروریزیبرنامهتهرانمعادنو

هدف از برگزاری



 صندوقمعرفی خدمات و ظرفیت های مالی

 کشورکل 1400قانون بودجه سال 15تشریح ظرفیت های بند ز تبصره

وبینارمحورهای

مخاطبین
شرکت های دانش بنیان صنعت برق و انرژی

فناوران و استارت آپ های حوزه برق و انرژی

فعاالن حوزه بهینه سازی و اصالح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

  کل کشور     1400قانون بودجه سال 15شرکت های مرتبط با موضوع بند ز تبصره



نهادهای همکار



ارائه کنندگان 
پژوهش و فناوری صنعت برق و انرژیصندوقخدماتمعرفی 

کل کشور1400قانون بودجه سال 15بند ز تبصره و تشریح تسهیالت 

ظرفیت هایمعرفی خدمات و 
صندوقمالی 

زهای بند تشریح ظرفیت
کشورکل 1400قانون بودجه سال 15تبصره 

مقدم و خیر 
معرفی صندوق

روش هایمعرفی انواع 
سرمایه گذاری خطرپذیر

سرمایه گذاری مدیر 
صندوق 

عاملمدیر 

صندوق
اعتباراتمدیر 

صندوق

تجاری مشاور صندوق و مدیر 
سازی و اکتساب 

نیروپژوهشگاه فناوری 



دکتر شریف زاده

دبیر محترم ستاد توسعه فناوری
های حوزه آب و انرژی 

دکتر مدنی

عضو محترم هیات مدیره و ریاست 
عکمیته دانش بنیان سندیکای صن

ت برق ایران 

دکتر پدیدار

رئیس محترم کمیسیون انرژی و  
محیط زیست اتاق بازرگانی صنایع

تهرانو معادن 

دکتر بهروز

مدیر محترم دبیرخانه کارگروه 
فناوریصندوق های پژوهش و 

سخنرانان 



حاضرین در وبینار

ایو میهمانان ویژه در این وبینار نمایندگان 

از سوی  پژوهشگاه نیرو

برقکمیته دانش بنیان سندیکای صنعت 

انتهرکمیسیون انرژی اتاق بازرگانی صنایع و معادن 

ستاد توسعه فناوری های حوزه آب و انرژی 

پژوهش و فناوری صندوق های دبیرخانه کارگروه 

. ندحضور داشتنفر از فعاالن صنعت برق و انرژی 150و 



اروبینمحتوای خالصه ای از 



معرفی خدمات و ظرفیت های مالی صندوق

مدیر عامل
معرفی صندوق و سهامداران
صندوقمعرفی زمینه های حمایتی 

صندوقاصلی خدمات 
تاکنونعملکرد گزارش 

های تامین مالی در حوزه فناوری در مقاطع مختلفچالش
خطرپذیرمعرفی انواع روش های سرمایه گذاری 

گذاریقراردادهای صندوق و فرآیند سرمایهساختار 

مالیمعرفی تسهیالت های 
اعطای آن و فرآیند اعطای تسهیالتشرایط 

امعرفی انواع ضمانت نامه و شرایط صدور آنه

مدیر اعتبارت

سرمایه گذاریمدیر 



ساختار اجراییمعرفی 

بند ز  معرفی تسهیالت 
(کل کشور1400قانون بودجه سال 15تبصره )

ارائهقابل امتیازات 
به شرکت ها و صنایع مشارکت کننده

سازوکار انعقاد قرارداد

(کشورکل 1400قانون بودجه سال 15تبصره )تشریح ظرفیت های بند ز 

نیرو  تجاریسازی و اکتساب فناوری پژوهشگاهمدیردفتر 



دانش بنیان سندیکای صنعت برق ریاست محترم کمیته محورهای کلیدی 

اهمیت اعالم جزئیات شرایط اختصاص انواع تسهیالت بخصوص نمونه سازی•

درخواست جدید نظر در خصوص الزام دانش بنیان بودن طرح های نمونه سازی•

شرایط تضامین برای شرکت های دانش بنیاندرخواست تسهیل •

ق اعالم آمادگی جهت همکاری و انتقال نیازها بین صندوق و شرکت های مرتبط با حوزه صندو•



محورهای کلیدی ارائه دبیر محترم ستاد توسعه فناوری های حوزه آب و انرژی 

معرفی ظرفیت های موجود برای حمایت از طرحهای بهینه سازی الگوی مصرف•

معرفی بازار بهینه سازی و محیط زیست و  اهداف آن•

تتشریح دستورالعمل مصوب و روش اجرایی بازار بهینه سازی و محیط زیس•



محترم کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی صنایع و معادن تهران ارائه رئیس محورهای کلیدی 

450% 54%

88رشد اقتضادی شرکت های دانش بنیان از سال بنیاندرصد شرکت های تولیدی دانش 

ارائه آماری از شناسایی شرکت های دانش بنیان در حوزه های مختلف•

میزان رشد اقتصادی شرکت های دانش بنیان•

اشاره به نیاز کشور به اصالح الگوی مصرف در صنعت انرژی•

اشاره به نیاز همکاری بین صندوق ها با شرکت های خصوصی و نهادها•

اعالم آمادگی در خصوص شناسایی طرح ها با هدف کاهش ریسک و استفاده از خدمات شرکت های دانش بنیان•



پژوهش و فناوری صندوق های محترم دبیرخانه کارگروه مدیر اهم مطالب ارائه شده از سوی 

اشاره به اثرات مثبت سرمایه گذاری در حوزه شرکت های دانش بنیان•

التاصالح قانون تضامین دولتی و همردیف شدن فعالیت های صندوق های پژوهش و فناوری با بانک ها در ارائه تضامین و تسهی•

دعوت شرکت های دانش بنیان به استفاده از پتانسیل تامین مالی صندوق های پژوهش و فناوری•



پرسش های مطرح شده

چگونگی ارزیابی  
معیار خطرپذیری 

VCطرح 

نگتسهیالت لیزیسقف 
خدمات صندوق

ی  تضامین دریافتانواع 
بابت اعطای تسهیالت

لیست مدارک مورد  
نیاز ثبت درخواست

ثبت نام در نحوه 
پیشخوان متقاضی



پرسش های مطرح شده

امکان استفاده 
های توزیع وشرکت 

از  برق منطقه ای 
این تسهیالت

سقف تسهیالت

تسهیالت بند ز
قانون بودجه سال 15تبصره 

کشورکل 1400

شرایط بازپرداخت 
ه و دورتسهیالت بند ز 

بازگشت سرمایه    

 M&Vفرآیند 

ارائه طرح به نحوه 
دبیرخانه

امکان ارائه طرح های 
آزمایشگاهیهای نمونه 



تماس با ما

یمهسا عابد: تهیه کننده
1400آذر ماه 13

02188575973

شهرک غرب، انتهای دادمان غربی، پژوهشگاه نیرو، ساختمان فناوری، طبقه سوم

اینستاگرام

وبسایت

شماره تماس

آدرس

www.energyfund.ir

@energypowerfund


