
  
  

 هاي پژوهش و فناوريکارگروه صندوق

  
کنندگان درخواستاطالعات کاربرگ دریافت 

   صندوق پژوهش و فناوري تأسیس
  

  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان :)دولتی/غیردولتی(کننده نهاد درخواستنام 
 ارزش آفرین :پیشنهادي صندوق پژوهش و فناوريعنوان 

  5/12/195 :درخواستتاریخ تکمیل 
  .................................................................................................................................................... :درخواست دسازيمستنکد 

  :کر مهمتذ
 :به موارد زیر توجه نمایید درخواستخواهشمند است پیش از تکمیل 

ن صندوق عنوان نماینده سهامدارا غیردولتی طراحی شده است که به/نهادهاي دولتیاطالعات دف دریافت حاضر صرفاً با ه کاربرگ )1
هاي  جهت سهولت بررسی درخواست در کارگروه صندوقتکمیل این کاربرگ بنابراین . باشندمی تأسیسپژوهش و فناوري در حال 

 . کند ایجاد نمی انه صندوقدبیرخگونه تعهدي براي هیچیل آن حوپژوهش و فناوري بوده و ت

که اثبات عدم رعایت صداقت در  شودتوجه . است تکمیل کاربرگ با تکیه بر اطالعات دقیق، صحیح و مستند صورت گیرد ضروري )2
ادعاي خسارت از سوي  نیز و رسیدگیاز روند  درخواستتواند موجب خروج  می بررسیاز فرایند   تکمیل اطالعات در هر مرحله

 . دگرد کارگروه

 و اعتبارسنجی اطالعات ارسالی بررسیتنظیم و تکمیل مدارك و مستندات، صورت کامل در روند  کننده موظف است بهدرخواست نهاد )3
 .هاي پژوهش و فناوري همکاري نمایددبیرخانه کارگروه صندوقبا  و امور اجرایی و نظارتی پیش و پس از صدور مجوز

نماینده سهامداران عنوان  بهسهامدار اصلی و با وکالت از کلیه سهامداران بوده و  ،صندوق تأسیسکننده نهاد درخواستاست  ضروري )4
االختیار صندوق براي تعامل با دبیرخانه نامه نماینده تاممعرفیمشخص و معرفی شود و همچنین  در صورتجلسۀ مجمع مؤسس

  . کننده به پیوست ارسال گردددرخواست از سويکارگروه 
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 مقدمه و اهداف -1

اجرایی  دستورالعملهاي پژوهش و فناوري و مطابق با صندوق تأسیسکنندگان کاربرگ با هدف دریافت اطالعات درخواستاین 
و ذیل ماده ر پذیر و ارتقاء نظام مالی کشو قانون رفع موانع تولید رقابت 44ماده  هاي پژوهش و فناوري مطابق باهاي کارگروه صندوق فعالیت

  . طراحی شده است مصوب مجلس شوراي اسالمیها و اختراعات  سازي نوآوري بنیان و تجاري قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش 5
  : ردیگ قرارمورد نظر سهامداران هاي کالن کارگروه بر مبناي سیاستزیر شایسته است تا نکات  ،سیس صندوقأدر مراحل ت

 . بنیان استوار استها بر ایجاد ارزش افزوده و رشد و توسعه اقتصاد دانشصندوقگیري هدف غایی شکل )1

 . هاي مورد نظر استگیري صندوق مبتنی بر قوانین ضدانحصار و ایجاد رقابت تخصصی در حوزهشکل )2

 . مدنظر استالی صندوق در تأمین سرمایه و منابع م) داخل و خارج از کشور(حداکثري بخش غیردولتی مشارکت و گذاري سرمایهجذب  )3

 .ندداشته و تمایلی به استفاده از منابع صندوق نداشته باشاست که بر توسعه فناوري و نوآوري تمرکز  مشارکت سهامدارنی مطلوب )4

  . هاي کارگروه استمحور فعالیت، ها عالیت صندوقفارزیابی نظارت و ها، بررسی آنها و شفافیت در سازوکار دریافت درخواست )5
  

با  صورتجلسۀ مجمع مؤسس نسخۀ اصل یک و هاي الزامیپیوستبه همراه تمامی  حاضر تکمیل شده کاربرگ اصل نسخههشمند است خوا
االختیار صندوق جهت تعامل با معرفی نماینده تام منظور به نامه رسمی از سوي نماینده سهامدارانیک و امضاي کلیه سهامداران ) مهر و(

  . ارسال گردد) واقع در محل صندوق نوآوري و شکوفایی(دبیرخانه  نینشادبیرخانه کارگروه به 

  تأسیسمشخصات صندوق پژوهش و فناوري در حال  -2
  . به صورت زیر ارایه گرددو متقاضیان  تأسیسخواهشمند است مشخصات صندوق پژوهش و فناوري در حال 

  ارزش آفرین  نام صندوق پژوهش و فناوري

مرکز توسعه  -معاونت تحقیقات و فناوري-اد مرکزي دانشگاه علوم پزشکی زنجانست-بلوار آزادي-زنجان  نشانی
  فناوري سالمت

  فهرست سهامداران

  شخصیتنام   ردیف
  )فرد/شرکت/نهاد(

  شخصیتنوع 
  حقوقی  حقیقی  مشخصات نماینده  يتعهد سهامدار

  درصد سهام  )ر.م(میزان سرمایه   دولتی  خصوصی

1 
، معادن و کشاورزي اتاق بازرگانی، صنایع

    استان زنجان
      15،300  51%    

          3،000  10%  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2

3 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت 

  درمانی استان زنجان
      5،100  17%    

4 
دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه 

  زنجان
      1،500  5%    

          1،500  5%  دانشگاه زنجان 5

6 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت 

  درمانی استان قزوین
      2،400  8%    

7 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت 

  قمدرمانی استان 
      600  2%    

          1،800  6%دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت   ...
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  درمانی استان البرز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت   
  رمانی استان اراكد

      600  2%    

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت   
  درمانی استان خمین

      600  2%    

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت   
  درمانی استان ساوه

      600  2%    

  مجموع
    %100  30،000  کـل

    %51  15،300  خصوصی
    %49  14،700  دولتـی

  024-33156393  شماره تماس  دانشگاه علوم پزشکی زنجان  دوقاالختیار صننماینده تام
 Rostamizadeh@zums.ac.ir  الکترونیکی نشانی  09128419240  شماره همراه
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  گان و نمایندگان آنهاکنندمشخصات دقیق درخواست -3
آنها به سوابق تخصصی راه با طور کامل تهیه و هم بهکننده تأسیس صندوق درخواستاطالعات سجلی اشخاص حقیقی و حقوقی  الزم است

   .ول ذیل تکمیل گردداموارد در جد خالصه. به پیوست ارسال گرددتوسط هر نهاد آماده و  صورت مجزا
  

  حقیقی سهامداران
  الکترونیکی نشانی  شماره همراه  )پیوست(رونوشت مدارك   آخرین مدرك تحصیلی  کد ملی  خانوادگی نام و نام  ردیف

  رزومه کامل  تحصیلی  کارت ملی  شناسنامه

1                   
2                   
3                   
4                   

...                    
  ...و  ها ها، تألیفات، نوآوري نشانیها،  اطالعات فردي، خانوادگی، تحصیلی، علمی، فناوري، شغلی، سوابق و سمت: رزومه کامل

  

  قیوسهامداران حق
سال   شرکت/نهادنام   ردیف

میزان سرمایه   )پیوست(رونوشت مدارك   کد اقتصادي  کد ملی  تأسیس
  )ر.م(

/ رئیس
  تلفن تماس  مدیرعامل

  سوابق  اساسنامه  آخرین روزنامه  روزنامه ثبت

1 
اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزي 

   استان زنجان

1373  1400014
8797  

  
        

مهندس   15،300
غالمحسین 

  جمیلی

091264170
11  

2 
وزارت بهداشت، درمان و 

  آموزش پزشکی
      

        3،000   دکتر حسین
  وطن پور

81454325  

3 
دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشت درمانی 

  استان زنجان

1366      
        

دکتر علیرضا   5،100
  شغلی

33156393  

4 
دانشگاه تحصیالت 
  تکمیلی علوم پایه زنجان

1371      
        1،500  ابک دکتر ب

  کریمی
33151  

      1353  دانشگاه زنجان  ...
        1،500   دکتر

  جمشیدي
33051  

  
دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشت درمانی 

  استان قزوین

1363      
        

 77773333  دکتر ناصرپور  2،400
  

  
دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشت درمانی 

  استان قم

1378      
        

  85272032  یدکتر ثقف  600

  
دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشت درمانی 

  استان البرز

1389      
        

 يدکتر نور  1،800
  سپهر

34529133  



  
رخا  وه  د ھا کار ش   ی  ندو  وری  نا  و و

 سیس صندوق پژوهش و فناوريأکنندگان تکاربرگ اطالعات درخواست

  R&T-Funds-01-Ver 01 :کد
  1  :بازنگري

  27/10/94  :تصویبتاریخ 
  6 از 5صفحه 

 

       www.NSFund.ir/FundsWG: تارگاه                   18311522: تلفن                       11شماره  –کوي شیرکوه  –خیابان شهید فالحی  –زعفرانیه  –تهران : انی دبیرخانهنش
 

  
دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشت درمانی 

  استان اراك

1365      
        

3417363  یعیدکتر رف  600
8  

  
دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشت درمانی 

  استان خمین

1371      
        

دکتر   600
  يجواهر

4622414
3  

  
دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشت درمانی 

  استان ساوه

      
        

  42222080  دکتر برادران  600

 اطالعات حوزة کاري، قابلیت فناوري، نوآوري، طراحی و تولید محصوالت، بازارها و مشتریان: سوابق کامل

  
  : جدول زیر ارایه گردد طبق ،سهامداران تشکیل صندوق یندگاننما دقیق مشخصاتفهرست است  الزم

  سوابق کامل  سابقه فعالیت در نهاد سهامدار  )تخصص/مقطع(مدرك تحصیلی   )ها(مشخصات نماینده  میزان سهام  )فرد/شرکت/نهاد(نام   ردیف

1  
اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزي استان 

   زنجان

  مهندس غالمحسین جمیلی  51%
  ق لیسلنس مدیریت بازرگانیفو

  رئیس
 

وزارت بهداشت، درمان و   2
  آموزش پزشکی

  دکتر حسین وطن پور  10%
Ph.D. رئیس دفتر توسعه   فارماکولوژی

   فناوري سالمت

3  
دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشت درمانی 

  استان زنجان

دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی و   دکتر علیرضا شغلی  17%
  درمانی

عاون تحقیقات و م
   فناوري

دانشگاه تحصیالت تکمیلی   4
  علوم پایه زنجان

  دکتر بابک کریمی  5%
Ph.D.  ریاست دانشگاه  شیمی آلی  

 

  دکتر جمشیدي  %5  دانشگاه زنجان  ...
Ph.D.   ریاست دانشگاه  نباتات اصالح و زراعت  

 

  
دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشت درمانی 

  استان قزوین

  تر ناصرپوردک  8%
Ph.D. میکروبیولوژي  

معاون تحقیقات و 
   فناوري

  
دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشت درمانی 

  استان قم

  یدکتر ثقف  2%
  دانشیار نفرولوژي

معاون تحقیقات و 
   فناوري

  
دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشت درمانی 

  استان البرز

  سپهر يدکتر نور  6%
Ph.D. اجتماعی پزشکی  

عاون تحقیقات و م
   فناوري

  
دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشت درمانی 

  استان اراك

  یعیدکتر رف  2%
  دکترای تخصصی آمار

معاون تحقیقات و 
   فناوري

دانشگاه علوم پزشکی و   
خدمات بهداشت درمانی 

 و پیشگیري طب متخصص  يدکتر جواهر  2%
  اجتماعی

معاون تحقیقات و 
   فناوري
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  استان خمین

  
دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشت درمانی 

  استان ساوه

  دکتر برادران  2%
Ph.D. اپیدمیولوژي  

معاون تحقیقات و 
   فناوري

 شاملدهند سس صندوق پژوهش و فناوري را تشکیل میؤت مأسوابق کامل نمایندگان سهامداران که اعضاي هیالزم است چنین هم
هاي مین مالی و صندوقأت ، حضور در نهادهايهاي فناوريهاي صنعتی، مشارکت در حوزهعالیتسوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی، ف

  . به پیوست ارسال گرددهاي تماس  نشانی و تلفنسوابق همکاري با نهاد سهامدار و سمت و با ذکر همچنین پژوهش و فناوري و 

  اساسنامه صندوق پژوهش و فناوري -4
  . به پیوست ارسال گردد) منطبق با اساسنامه مصوب هیأت وزیران(ه صندوق نویس اساسنامتأیید پیشاست  الزم

  نامه سهامداران صندوق پژوهش و فناوريتفاهم -5

مابقی سهام سهام بخش خصوصی و % 51حداقل  نامه یا تعهدات سهامداران صندوق مبنی بر مشارکت و تامینتفاهماست  الزم
                       .پیوست آماده و ارسال گردد به تفکیک تایید سهامداران به بخش دولتی از

  نویس اولیه مدل کسب و کار صندوق پژوهش و فناوريپیش -6

صفحه آماده و  6نویس اولیه مدل کسب و کار صندوق پژوهش و فناوري با در نظر گرفتن ابعاد زیر حداکثر در پیشاست  الزم
  : یید سهامداران به پیوست ارسال گرددأپس از ت
 صندوق تأسیسوب اهداف راهبردي و بلندمدت چارچ 

 بینی شده براي فعالیتتمرکز جغرافیایی یا موضوعی و تخصصی پیش 

 هاشناسایی منابع مالی مورد نیاز براي توسعه فعالیت 

 هاي ها، و هستههاي فعال در مراکز رشد و پاركبنیان، شرکتهاي دانشها شامل شرکتبینی بازار درخواستپیش
 گیري با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی یا تخصصی موضوع فعالیت صندوقر حال شکلنوپاي د

 شبکه ارتباطی موجود براي فعالیت از طریق سهامداران و نهادهاي همکار 

 ویژه  با تأکید بر خدمات نوین مالی بههاي متقاضی بینی خدمات و تسهیالت مالی قابل ارایه به شرکتپیش
 گذاري خطرپذیر سرمایه

 منابع انسانی و ساختار سازمانی مورد نیاز 

  تأیید صحت اطالعات -7

  .گردد مییید أتصحت کلیه مندرجات این کاربرگ و اسناد پیوست آن توسط کلیه سهامداران 
  .باشد کننده می ارسالی با درخواستدر مستندات و مدارك  کفایتمسئولیت هرگونه نقص یا عدم 

  


