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پژوهشــگاه نیــرو بــا هــدف جهت دهی امکانــات و توانمندی هــای موجود در کشــور، در جهت برطرف شــدن 
مشــکالت و اقتضائــات توســعه و پیشــرفت کشــور، رفــع نیازهــای واقعی شــرکت های فّعــال در تولیــد و ارائه 
محصــوالت و خدمــات دانش بنیــان و نوآورانــه در صنعــت بــرق و انــرژی، حمایــت هوشــمندانه و هدفمنــد از 
نوآوری هــای متناســب بــا اولویت هــا و مزیت هــای نســبی کشــور کــه در اســناد توســعه  فنــاوری بدان هــا 
پرداختــه شــده، قــدم برداشــته اســت و در ایــن زمینه یک بســته حمایتــی ویژه شــامل مجموعــه ای از اقدامات 
حمایتــی را »از فــاز ایده پــردازی و مســأله یابی گرفتــه تــا فــاز آزمــون ایــده و تحقیــق و توســعه محصــوالت، و 
ســپس تولیــد صنعتــی و تجاری ســازی محصــول در بازارهــای داخلــی و صــادرات« تدویــن و ارائــه می دهــد.

مقدمه

دفتر تجاری سازی و اکتساب فناوری 2



معرفی فعالیت های حمایتی پژوهشگاه نیرو از محصوالت و خدمات دانش بنیان و فناورانه
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شیوه حمایت مخاطب هدف

جهت دهــــــی امکانــات 
موجود بـرای حل مشکالت 
واقعـــــــی شـــرکت ها و 
ــق و  ــد تحقی ــت فرآینـ تقوی
ــرق ــت ب ــعه در صنع توس

تولیــدکننده   شرکت های 
محصوالت یا ارائــه دهنده  
خدمــــات دانــش بنیان 
و فناورانه صــــنعت بـرق 
در سرتاسر کشـــــــــور

ارائــه  تســهیالت مالــی و 
مشارکت در تأمین منابع در 
ــردازی، تحقیق،  فازهای ایده پ
ــازی  ــعه و تجاری س توســـ
ــات ــوالت و خدم محصـــ



ثبــت درخواست 
و ارســـال مدارک

بررســـی مـــدارک 
و درخـــواســــت

ارزیابـــی فنـــی و 
تحلیــل ریســـک 
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تصــــویـــــب در 
کمیســــــــیـون

تأمیــن اعتـــــبار 
توســــــط کارگزار

تنظیـــــــــــــم و 
انـــــــعقاد قرارداد
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مســــــأله یابی و 
توســــــــعه ایده

تحقیق
تجاری سازی و توسعه

معرفی فعالیت های حمایتی پژوهشگاه نیرو از محصوالت و خدمات دانش بنیان و فناورانه

 آموزش و ترویج

 آگاه سازی تغییرات 
فناوری و بازار

 تأمین پژوهش گر

 خدمات آزمایشگاهی

 همکاری پژوهشی 
مشترک

 پوشش ریسک 
تحقیقات

 استانداردسازی

 تأمین مالی

 بازارسازی

 حمایت از صادرات



آموزش و ترویج

آگاه سازی تغییرات فناوری و بازار

هدف و دامنه کاربرد
فـــردی- قابلیت هـــای  توانمندســـازی   

گروهـــی متخصصان و دانـــش وران فّعال 
 ترویج دســـتاوردهای علمی و پژوهشی 

در صنعت بـــرق و انرژی 
 اعطـــای تســـهیالت برگـــزاری دوره های 

تخصصی و ســـمینارهای  آموزشـــی 

هدف و دامنه کاربرد
 آگاه سازی شـــرکت ها و کمک به بهبود راهبرد های 

تحقیقاتی و تجاری آن ها 
 اعطای تســـهیالت برای عرضه کنندگان و متقاضیان 
گزارش هـــای مرتبـــط با پایـــش و پژوهـــش روند 

جهان  در  فناوری ها  توســـعه 
 اعطای تســـهیالت ارزیابی و تحلیل بازار صنعت 

انرژی و  برق 

نحوه حمایت
 انجـــام گزارش هـــای رصد در ســـطح »صنعت« 
با درخواســـت شـــرکت متقاضی که مجموعه ای از 
محصـــوالت یا فناوری هـــا را در برگرفتـــه و نتیجه آن 

برای عمـــوم در دســـترس خواهد بود.
 اجـــرای گزارش های اختصاصی رصد فنـــاوری مورد 

نیاز متقاضی توســـط پژوهشگاه

نحوه حمایت
 ایجاد امکان استفاده رایگان از کارگاه های آموزشی ارائه شده در پژوهشگاه و یا سازمان های مورد توافق

 پوشـــش حداکثر 50% هزینه های کارگاه های آموزشـــی اختصاصی حوزه تحقیق و توســـعه، تجاری سازی و 
مالکیت فکری درخواســـت شده
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تأمین پژوهش گر

هدف و دامنه کاربرد
  به کارگیری دانش آموختگان دانشگاهی، متخصصان و پژوهش گران در صنعت برق و انرژی

 پوشش هزینه پژوهش گران تحقیق و توسعه در شرکت های دانش بنیان 
 زمینه سازی همکاری با دانشمندان برجسته ایرانی غیرمقیم

نحوه حمایت
 تأمین پژوهش گر بر اســـاس پیشنهاد متقاضی: در این حالت پژوهشـــگاه پس از ارزیابی صالحیت کارشناس 
پیشـــنهاد شـــده -که رابطه قراردادی با متقاضی ندارد- و ارزیابی پروژه، از اشتغال آن کارشناس در پروژه حمایت می کند.

تأمین پژوهش گر توســـط پژوهشگاه: در این حالت پژوهشگاه کارشـــناس مورد نظر را )تا سقف 2 نفر به ازای هر 
شـــرکت( به متقاضی معرفی می کند. شیوه  گزینش و تخصیص کارشـــناس به فّعالیت پژوهشی شرکت ها 

بر اســـاس کیفیت پروژه و نتیجـــه ارزیابی خواهد بود.

پژوهش گر حوزه صنعت 
برق نیازمندیم!
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خدمات آزمایشگاهی

نحوه حمایت
 خدمـــات آزمایشـــگاهی کم هزینـــه برای پروژه هـــای تحقیق و توســـعه: تأمین 40% هزینه هـــای مرتبط با 
خدمات آزمایشـــگاهی از جمله خدمـــات طراحی آزمون، آماده ســـازی، اجرا و ارائه گـــزارش آزمون در مرحله 

تحقیق و توســـعه محصول به شـــکل تسهیالت  
 سرمایه گذاری در تجهیز و توسعه آزمایشگاه های مرجع مشترک

هدف و دامنه کاربرد
کاهش هزینه های آزمایشگاهی بخش صنعت برق و انرژی

 تسهیل دسترسی بخش صنعت به آزمایشگاه های مرجع و ارائه آزمایشگاه های آزاد برای عموم



همکاری پژوهشی مشترک با بخش خصوصی

هدف و دامنه کاربرد
 حمایت از واحدهای تحقیق و توســـعه شـــرکت های بخش خصوصی از 

طریق همکاری مشـــترك پژوهشـــگاه در تحقیقات با این شرکت ها
 توســـعه فضای کســـب وکار در حوزه برق و انرژی و جلب مشـــارکت و 

R&D افزایش نقش بخـــش خصوصی در انجام تحقیقات و توســـعه

نحوه حمایت
 پوشش 50% هزینه مستقیم 
عملیاتـی بـدون باالسـری بـرای 
پروژه هایـی کـه دارای طرح توجیه 
فنـی و اقتــــــصادی و قابلیـت 

بازگشـت سـرمایه باشند.
کـه  پروژه هایـی  از  حمایـت   
راهبـردی  اســـناد  راسـتای  در 
توســــــــــعه ی فن آوری های 
صنعت برق )تهیه شـده توسط 
پژوهشـگاه نیـرو( بـوده و دارای 
بازار داخلی و یا قابلیت صادرات 
را بـرای صنعت بـرق ایجاد کنند 
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R&D 

                   پوشش ریسک تحقیقات شرکت های                           

نحوه حمایت
 اگر پروژه به نتیجه مطلوب برســـد، شـــرکت بر اســـاس نتیجه ارزیابـــی اوّلیه پروژه، مبلغـــی را به عنوان 

کاربهای پوشش ریســـک به پژوهشـــگاه پرداخت می کند. 
 اگـــر پروژه به نتیجه  مطلوب نرســـد یا با شکســـت مواجه شـــود، پژوهشـــگاه نیرو متعهد می شـــود در 
صورت محرز شـــدن این موضوع که شـــرکت و محقق اقدامـــات مورد نیاز و تعهدات خـــود را مطابق قرارداد 
منعقدشـــده به درســـتی انجام داده و هیچ قصوری از طرفین صورت نگرفته باشـــد، بخشـــی از هزینه های 

مستقیم تحقیقاتی را تا ســـقف ۵۰ % جبران نماید. 

هدف و دامنه کاربرد
حمایت از تحقیق و توســـعه محصوالت دانش بنیان و فناورانه از طریق پوشش ریســـک پروژه های نوآورانه ای 
که دارای طرح امکان ســـنجی فنی- اقتصادی باشـــند و بر اساس ارزیابی پژوهشـــگاه در محدوده ریسک قابل 

قرارگیرند. قبول 
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هدف و دامنه کاربرد
 حمایـــت از فرآیند استانداردســـازی محصـــوالت دانش بنیـــان و فناورانه 
بـــا هدف حضور بهتـــر محصوالت و خدمـــات مورد حمایـــت در بازارهای 

داخلـــی و بین المللـــی و صحه گذاری بـــر عملکـــرد و کارآیی آن ها

نحوه حمایت
 تدوین استاندارد: تهیه، تدوین 
و تصویب اسـتاندارد مورد نیاز بنا 
بـه درخواسـت متقاضـی مبنی 
بـر نبـود اسـتاندارد متناسـب با 

محصول داخلی تولیدشـده
 تأییدیـه محصـوالت نوآورانـه: 
مشارکت در تأمین هزینه های 
مـورد نیـاز بـرای صـدور گواهـی 
کیفیـت محصـول بـه شـکل 
تـا  خطرپذیـر  سـرمایه گذاری 

سـقف %50

استانداردسازی
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نحوه حمایت
 ارائه تسـهیالت برای اسـتقرار شـرکت، سـاخت و تولید محصول: وام و کمک های مالی و اعتباری  برای تأمین 
سـرمایه در گـردش و سـرمایه ثابـت بـه  منظـور تأمین فضـای دفتر، توسـعه امکانات و تجهیـزات مرتبط با تولید 

صنعتـی یا ایجـاد واحد صنعتی جدید
  سـرمایه گذاری خطرپذیـر در کسـب وکارهای دانش بنیـان: پژوهشـگاه نیـرو بـا انعقـاد قـرارداد در تأمیـن مالی 

تجاری سـازی محصـول به عنـوان سـرمایه گذار مشـارکت می کنـد
 ضمانت نامه: تأمین منابع مالی الزم برای صدور ضمانت نامه هاِی شـرکت در مناقصات انجام خدمات یا تولید 
محصـوالت دانش بنیـان یا فناورانه، حسـن انجام تعهدات تقبل شـده در قرارداد، ضمانت نامه حسـن انجام کار 

محصـول یـا خدمـت ارائه شـده، ضمانت نامه پیش پرداخت بـه کارفرما به منظور تأمین پرداخـت آغاز به کار

هدف و دامنه کاربرد
 حمایـــت از محصوالت دانش بنیـــان و فناورانه با ارائه تســـهیالت در قالب ســـرمایه گذاری خطرپذیر، تأمین 
ســـرمایه در گردش و ســـرمایه ثابت به منظور توســـعه امکانات و تجهیزات مرتبط با تولید صنعتی یا ایجاد واحد 

صنعتی جدید بـــرای تولید یک محصول دانش بنیـــان و ضمانت نامه

تأمین مالی



بازار سازی

هدف و دامنه کاربرد
  تحریـک تقاضـا و توسـعه بـازار و بازاریابـی بـرای محصـوالت و خدمـات دانش بنیـان و فناورانـه، به منظـور 
حمایـت از متقاضیـان خریـد محصـوالت و خدمـات مـورد نظـر از طریق ارائه تسـهیالت و پوشـش ریسـک 

نحوه حمایت
 ارائه تســـهیالت پرداخت لیزینـــگ به خریداران محصـــوالت نوآورانه: بر اســـاس این طرح، کلیـــه خریداران 
محصوالت شرکت های دانش بنیان تأیید صالحیت  شـده مـی تواننـد بـه منظـور افـزایش فـروش و توسـعه بـازار 

محصوالت دانش بنیان از تســـهیالت لیزینگ استفاده کنند. 
 پوشـــش ریســـک محصوالت نوآورانه: پژوهشگاه نیرو متعهد به جبران خســـارت محتمل ناشی از نصب و 

اســـتفاده از محصوالت دانش بنیان برای خریدار ایـــن محصوالت می گردد.
 فراهم ســـازی خرید یکپارچه محصوالت نوآورانه: محصوالت شـــرکت های دانش بنیان به شـــرط تأیید کیفیت 

توســـط پژوهشگاه نیرو، تحت پوشـــش این برنامه قرار می گیرند. 
دفتر تجاری سازی و اکتساب فناوری 14
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نحوه حمایت
 مشـــاوره و ســـازمان دهی تیم های بازاریابی صادراتی: تأمیـــن اطالعات موردنیاز در رابطه بـــا قوانین تجارت، 

بازاریابی بین المللـــی و فرآیندهای صادرات محصوالت دانش بنیـــان و فناورانه 
 اخـــذ تأییدیه محصـــوالت در بازارهای هـــدف: حمایت از فرآیند ثبـــت پروانه و مجوز، اخـــذ گواهینامه ها و 

تأییدیه هـــای بین المللـــی الزم برای ورود محصـــوالت دانش بنیان
 تسهیالت شرکت در نمایشگاه های بین المللی

هدف و دامنه کاربرد
 حمایـــت از صـــادرات محصوالت دانش بنیان با هدف توســـعه بـــازار صادراتی محصـــوالت و خدمات 

دانش بنیـــان و فناورانه 

خدمات حمایت از صادرات
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