
 های متفاوتلیست صندوق های ضمانت و حمایتی دولتی و غیر دولتی در بخش

 نام سازمان/ارگان/شرکت  آدرس درگاه الکترونیکی نام صندوق

 وزارت صنعت، معدن و تجارت دولتی gov.ir-http://www.sif گذاری صنایع کوچکصندوق ضمانت سرمایه 

 http://www.ndf.ir صندوق توسعه ملی
   دولتی

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و 

 عشایر
http://www.roostaa.ir 

 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  دولتی

 http://www.egfi.org صندوق ضمانت صادرات
 وزارت صنعت، معدن و تجارت دولتی

صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع 

 الكترونیک
http://www.esfrd.ir 

 وزارت صنعت، معدن و تجارت دولتی  

 http://imf.ir صندوق توسعه صنایع دریایی
 وزارت صنعت، معدن و تجارت دولتی

 http://www.iranmico.com گذاری فعالیتهای معدنیصندوق بیمه سرمایه
 وزارت صنعت، معدن و تجارت دولتی

 http://www.sbkiran.com صندوق بیمه کشاورزی
 بانک کشاورزی دولتی

 http://www.cigf.ir صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
 وزارت تعاون  دولتی

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 

 ریاست جمهوری
http://insf.gov.ir 

 دولتی
معاونت علمی و فناوری ریاست 

 جمهوری

صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در 

 بخش کشاورزی
http://www.sfida.ir 

 وزارت جهاد کشاورزی دولتی

 http://srtf.mums.ac.ir ثامنصندوق پژوهش و فناوری سلامت 

غیر 

 دولتی
  

صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی توسعه 

 صادرات شریف
http://www.edbi.ir 

غیر 

 دولتی
  

 http://www.hitechfund.ir صندوق توسعه فناوری های نوین

غیر 

 دولتی
  

 http://www.rdfund.ir صندوق تحقیق و توسعه صنایع و معادن

غیر 

 دولتی

درصد وزارت علوم، تحقیقات و  94

درصد بخش  15 -فناوری

خصوصی) انجمن تخصصی مراکز 

 تحقیق و توسعه صنایع و معادن(

 http://www.farsexportfund.com صندوق توسعه صادرات غیر نفتی استان فارس

غیر 

 دولتی
  

 www.ana.ir صندوق توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی

غیر 

 دولتی
  

 www.iranaqua.ir صندوق توسعه صادرات آبزیان ایران

غیر 

 دولتی
  

صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات استان 

 گلستان
www.1st.ir  

غیر 

 دولتی
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http://www.cigf.ir/
http://insf.gov.ir/
http://www.sfida.ir/
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http://www.ana.ir/
http://www.iranaqua.ir/


 

 www.tablotala.com صندوق توسعه صادرات طلا و جواهر

غیر 

 دولتی
  

 http://www.opexfund.ir صندوق توسعه صادرات فرآورده های نفتی ایران

غیر 

 دولتی
  

 es.ir-frw-http://www.sfida صندوق توسعه منابع طبیعی

غیر 

 دولتی
  

  itdf.ir                 .www صندوق مالی توسعه تكنولوژی ایران
غیر 

 دولتی
  

 www.yazdrtf.com صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

غیر 

 دولتی
  

 www.irtechfund.com صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری ایرانیان

غیر 

 دولتی
  

 www. uttechfund.ir صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
غیر 

 دولتی
  

 www.nanofund.ir صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری نانو

غیر 

 دولتی
  

 www.irtf.ir پژوهشی و فناوری استان اصفهانصندوق 

غیر 

 دولتی
  

 www. spfst.ir صندوق پژوهش و فناوری سلامت تهران
غیر 

 دولتی
  

 www.irvc.ir صندوق پژوهش و فناوری زاگرس

غیر 

 دولتی
  

 www.irtf.ir فارس صندوق پژوهش و فناوری

غیر 

 دولتی
  

 www.pdartf.com صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز

غیر 

 دولتی
  

 www.salamatnews.com صندوق حمایت از تولید تجهیزات پزشكی

غیر 

 دولتی
  

 www.krrtf.ir صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان 

غیر 

 دولتی
 

صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع 

 الكترونیک/وزارت
www.esferd.ir 

  

http://www.tablotala.com/
http://www.opexfund.ir/
http://www.sfida-frw-es.ir/
http://www.yazdrtf.com/
http://www.irtechfund.com/
http://www.nanofund.ir/
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 www.sharifvc.ir/projects.aspx بانک توسعه صادرات

  

 www.itdf.ir صندوق مالی توسعه تكنولوژی ایران

  

 www.hamivakil.ir صندوق حمایت از وکلای دادگستری

  

صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری 

 کشور
www.hbeefund.ir 

  

 www.karafariniomid.ir صندوق کارآفرینی امید

  

 www.insf.org صندوف حمایت از پژوهشگران و فناوران

  

http://www.sharifvc.ir/projects.aspx
http://www.itdf.ir/
http://www.hamivakil.ir/
http://www.hbeefund.ir/
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