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 نوپا و تولیدی های دانش بنیانویژه شرکت داخلی های حضور در نمایشگاه از حمایتتسهیالت 

 7931در سال مورد حمایت فهرست نمایشگاه های داخلی 

 ردیف * 7931سال  مورد حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی درنمایشگاه های   تاریخ برگزاری

  .0 (7302)فاینکس  نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه یازدهمین فروردین 72-03

  .7 شیراز کشاورزی نمایشگاه چهاردهمین اردیبهشت 2-4

  .0 (IRAN LABنمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران ) اردیبهشت 4-2

 اردیبهشت 5-2
نمایشگاه بین المللی مواد شوینده، پاک کننده، بهداشتی، سلولزی و ماشین آالت  پنجمینبیست و 

 وابسته
4.  

  .5 نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی سومینبیست و  اردیبهشت 01-01

  .1 نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته ششمین اردیبهشت 75-72

  .2 (INOTEX) نمایشگاه بین المللی فناوری و نوآوری هفتمین خرداد 7-5

 تیر 0 -خرداد  71
نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپرشکی، داروئی و آزمایشگاهی  و یکمین بیست

(IRAN HEALTH) 
2.  

  .1 نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، موادغذایی، ماشین آالت و صنایع وابسته پنجمینبیست و  تیر 00-2

  .03 نمایشگاه بین المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک )الکامپ( چهارمینبیست و  مرداد 7-تیر 03

  .00 نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان هجدهمین مرداد 70-74

  .07 تهران نمایشگاه ملی صنایع دستی نهمینبیست و  شهریور 0-2

 شهریور 00-01
نمایشگاه بین المللی ماشین آالت، مواد اولیه، منسوجات خانگی، ماشینهای  چهارمینبیست و 

 گلدوزی و محصوالت نساجی
00.  

  .04 (Aeropersiaنمایشگاه بین المللی حمل و نقل هوایی و تجهیزات فرودگاهی) دومین شهریور 74-72

  .05 نمایشگاه بین المللی ایران پالست دوازدهمین مهر 7-5

  .01 نمایشگاه بین المللی صنعت تهران هجدهمین مهر 04-02

  .02 نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین، پوشش های صنعتی و کامپوزیت نوزدهمین مهر 04-02

  .02 نمایشگاه بین المللی آب و تأسیسات آب و فاضالب چهاردهمین مهر 74-72

  .01 نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطالع رسانی نوزدهمین مهر 74-72

  .73 نمایشگاه بین المللی تأسیسات ساختمان و سیستمهای سرمایشی و گرمایشی هفدهمین آبان 0-1

  .70 نمایشگاه بین المللی شیالت، آبزیان و صنایع وابسته سومین آبان 0-1

  .77 جشنواره صنعت بومی سایبری دومین آبان 00-01

  .70 نمایشگاه بین المللی صنعت برق هجدهمین آبان 00-01

 آبان 00-01
نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آالت، تجهیزات و صنایع وابسته  چهاردهمین

(Iran Conmin 7302) 
74.  

  .75 رشیدی ربع فناوری و نوآوری نمایشگاه ششمین آبان  74 - 73

  .71 نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو سیزدهمین آبان 77-75

  .72 نمایشگاه بین المللی محصوالت پروتئینی حالل و صنایع وابسته سومین آبان 77-75

  .72 اهواز پتروشیمی و پاالیش گاز، نفت، صنعت نمایشگاه دهمین 12آبان ماه 

  .71 نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی هجدهمین آذر 7-5
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  .03 نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان دوازدهمین آذر 7-5

  .00 نمایشگاه صنایع هوایی و فضائی کشور نهمین آذر 2-03

  .07 نمایشگاه بین المللی دام،طیور و صنایع وابسته هفدهمین آذر 00-01

 آذر 00-01
نمایشگاه بین المللی متالورژی )فوالد، صنایع معدنی، آهنگری و ماشین کاری، قالب  پانزدهمین

 سازی و ریخته گری(
00.  

  .04 نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور نوزدهمین آذر 77-75

  .05 نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آالت وابسته پنجمینبیست و  آذر 77-75

  .01 نمایشگاه بین المللی بیمارستان سازی، تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی چهارمین دی ماه 0-1

  .02 نمایشگاه بین المللی لوستر، چراغهای روشنایی و تزئینی ششمینبیست و  دی ماه 0-1

  .02 نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری شانزدهمین دی ماه 0-1

  .01 نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته پانزدهمین دی ماه 07-05

  .43 نمایشگاه بین المللی خشکبار، آجیل، میوه های خشک و صنایع وابسته ششمین دی ماه 00-01

  .40 نمایشگاه بین المللی توسعه کسب و کار هفتمین دی ماه 70-74

  .47 نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته دوازدهمین بهمن 0-1

  .40 نمایشگاه بین المللی جامع صنایع دریایی ایران دومین بهمن 4-2

  .44 اهواز کشاورزی های ماشین نمایشگاه بهمن 03-2

  .45 مشهد آالت ماشین و مکانیزاسیون ها، نهاده کشاورزی، المللی بین نمایشگاه بهمن 73-02

  .41 نمایشگاه بین المللی یراق آالت، ماشین آالت، چوب، تجهیزات و صنایع وابسته هفدهمین بهمن 70-71

  .42 نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایقها و ماشین آالت وابسته دهمین بهمن 70-71

  .42 نمایشگاه بین المللی محیط زیست هجدهمین اسفند 7-5

  .41 نمایشگاه بین المللی انرژی های نو، تجدیدپذیر، بهره وری و صرفه جویی یازدهمین اسفند 7-5

  .53 نمایشگاه بین المللی ماشین آالت کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری سومین اسفند 5-2

 

 برگزاری روزهای در تغییرات احتمال و باشد می 0011 سال در برگزاری تاریخ یا 0012 سال در شده اعالم های تاریخ اساس بر و نیست قطعی مذکور هایتاریخ* 

 .دارد وجود نمایشگاه شرایط اساس بر

ساعت پاسخ  74تماس حاصل فرمائید و تا  Tejarisazi@nsfund.irبه آدرس  صندوق نوآوری و شکوفایی درصورت وجود ابهام یا سوال با ایمیل دفتر توانمندسازی

 از طریق ایمیل با دفتر توانمندسازی در ارتباط باشید. خود را دریافت نمایید. حتی االمکان

 های شرکت که است شده رسانی اطالع cbd.nsfund.ir آدرس بهصندوق نوآوری و شکوفایی  توانمندسازی پورتال در بالعوض های حمایت دریافت تکمیلی شرایط

 .نمایند ارائه را تخصصی های نمایشگاه در حضور جهت خود بالعوض حمایت دریافت درخواست توانند می طریق آن از بنیان دانش
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  حضور در نمایشگاه های داخلی از تسهیالت حمایت فرایند اخذ

 نوپا و تولیدی های دانش بنیانویژه شرکت

 ها و توضیحات مربوط را به طور دقیق مطالعه نمائید.بنیان خواهشمند است گامهای دانش شرکت

  فقط به شرکت های دانش بنیان نوپا و تولیدی پرداخت می شودتسهیالت فوق. 

ساعت پاسخ  74تماس حاصل فرمائید و تا  Tejarisazi@nsfund.irبه آدرس دفتر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی درصورت وجود ابهام یا سوال با ایمیل 

 مندسازی در ارتباط باشید.خود را دریافت نمایید. حتی االمکان از طریق ایمیل با دفتر توان

 طریق آن از بنیان دانش های شرکت که است شده رسانی اطالع cbd.nsfund.ir آدرس به توانمندسازی پورتال در بالعوض های حمایت دریافت تکمیلی شرایط

 .نمایند ارائه را تخصصی های نمایشگاه در حضور جهت خود بالعوض حمایت دریافت درخواست توانند می

 هاگام اقدام تاریخ شروع تاریخ پایان توضیحات

 http://automation.nsfund.ir آدرس سامانه غزال؛ -0

نام کاربری غزال برای شرکت دانش بنیان تعریف نشده که در صورتی -7

 خانم بشیری تماس حاصل نمائید. 370-47023222است با شماره 

امکان ارسال درخواست حمایت فقط تا یک روز قبل از برگزاری  -9

 نمایشگاه امکان پذیر است.

03/07/0012 0/07/0011 

مراجعه به سامانه ثبت درخواست 

)غزال( و  نوآوری و شکوفایی صندوق

 اعالم درخواست

0.  

های رسیده توسط دفتر توانمندسازی در مدت حداکثر یک هفته درخواست

 شود.کاری بررسی و نتیجه اولیه اعالم می
05/07/0012 0/07/0011 

بررسی درخواست شرکت توسط دفتر 

 توانمندسازی صندوق
7.  

 به شرکت دانش بنیان اعالم تایید اولیه از طریق ایمیل دفتر توانمندسازی

 می گردد.
05/07/0012 0/07/0011 

اطالع رسانی دفتر توانمندسازی به 

 شرکت )تایید اولیه یا رد(
0.  

و اخذ  پس از حضور در نمایشگاهها و تسهیالت مالی صرفا حمایت -0

 شود.گواهی حضور پرداخت می

و با ارائه  حمایت ها فقط به منظور اجاره و ساخت غرفه در نمایشگاه -7

 فاکتور رسمی انجام می گیرد.

 باید ارائه شود: حضور در نمایشگاهمدارکی که پس از  -0

 گواهی حضور در نمایشگاه داخلی  -

 فاکتور رسمی هزینه ی اجاره و ساخت غرفه -

 جهت اجاره و ساخت غرفهواریز وجه  رسمی رسید/مدرک -

توانمندسازی )همراه با ارائه شماره نامه درخواست حمایت خطاب به دفتر  -

 حساب و شبا شرکت(

  .4 ارسال مدارک به دفتر توانمندسازی 0/37/0012 73/07/0012

  .5  بررسی دفتر توانمندسازی 0/37/0012 75/07/0012 

میزان حمایت مالی صندوق نوآوری و شکوفایی جهت حضور در  -0

 شرکت دانش بنیاندرصد وجه پرداختی توسط  23نمایشگاه داخلی، معادل 

میلیون ریال برای  05سقف جهت اجاره و ساخت غرفه و تا  نوپا و تولیدی

می باشد که با تایید کارشناسان دفتر توانمندسازی صندوق  هر نمایشگاه

 نوآوری و شکوفایی پرداخت می شود.

میلیون تومان  03شرکت های دانش بنیان )نوپا و تولیدی( تا حداکثر  -7

از حمایت بالعوض حضور در نمایشگاه های داخلی مختلف تا پایان سال 

 می توانند برخوردار شوند. 0012

03/0/0012 0/37/0011 
و واریز هزینه  اعالم نتیجه به شرکت

 به حساب شرکت
1.  

نمایشگاه را که از طریق دفتر  گزارششرکت دانش بنیان موظف است فرم 

 توانمندسازی فرستاده می شود، تکمیل و ارسال نماید.
75/07/0012 0/37/0012 

تکمیل فرم شرکت در نمایشگاه 

 صندوق نوآوری و شکوفایی
2.  
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 شرکت شکوفایی مجتمع – 74 پالک -شرقی رود زاینده –آدرس: تهران، تقاطع بزرگراه کردستان و خیابان مالصدرا 

 دهم طبقه – بنیان دانش های

 0500022110کدپستی:

  cbd.nsfund.irپورتال توانمندسازی:  

 tejarisazi@nsfund.ir  :  پاسخگویی آنالین )ایمیلی(

 Tavanmandsazi@کانال اطالع رسانی توانمندسازی:  

 (47023110) 110داخلی   370-47023333پاسخگویی تلفنی به شرکت ها : 
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