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 مقدمه

گذاری و عملکردهای سازمان توسعه و سرمایه هاترین بخش گزارش حاضر مروری است بر فعالیتمهم

. با توجه به تنوع و گستردگی حوزه های عملکردی سازمان، تالش شده است 9911دانشگاه تهران در سال 

هایی که اولویت های پایین ترین  موارد ذکر گردیده و از ارائه فعالیتها، مهمتا ضمن دسته بندی این فعالیت

 هایترین چالش، اجتناب گردد. در بخش دیگری از این گزارش، مهمدهندیمتری را به خود اختصاص 

محوله مورد بررسی و تحلیل قرار های مأموریتام وظایف و در راستای انج گذاریسرمایهسازمان توسعه و 

نیز ارائه  9011ها و اهداف سازمان توسعه در سال ترین برنامهخواهد گرفت. در بخش پایانی گزارش، مهم

  شودیم

 در ادامه سه بخش اصلی شامل موارد ذیل تشریح گردیده است:

 9911در سال گذاری بخش اول: گزارش عملکرد سازمان توسعه و سرمایه

 9011در سال  گذاریسرمایه سازمان توسعه و  یهابرنامه وم: دبخش 

 هابرنامه در راستای انجام  گذاریسرمایه سازمان توسعه و  هایترین چالشمهموم: سبخش 

 

 9911در سال گذاری سرمایه و توسعه گزارش عملکرد سازمانبخش اول: 

  گذاری شرکت توسعه سرمایهو افزایش سرمایه تغییر سهامداری 

دانشگاه و  محترم مصوبات الزم در خصوص تغییر سهامداری از هیأت رئیسه و هیأت امنایپس از اخذ 

، در سال 19در سال  تأیید کارشناس رسمی دادگستری وگذای همچنین ارزشگذاری شرکت توسعه سرمایه

تغییر ترکیب سهامداری شرکت توسعه و تبدیل آن به یک شرکت خصوصی با کاهش سهامداری ، 11

ن، بنیاد حامیان دانشکده به بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهرا دانشگاهدانشگاه تهران و انتقال سهام 

، مطابق با جدول فنی، بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی و صندوق رفاه اعضاء هیئت علمی دانشگاه تهران

افزایش سرمایه شرکت از رقم پانصد میلیون ذیل نهایی و عملیاتی گردید. عالوه بر این اقدامات مربوط به 

عمال تغییرات بندهای اساسنامه و ثبت اساسنامه جدید او همچنین  ریال به عدد پنج هزار میلیون ریال

 صورت گرفت.  شرکت توسعه پس از افزایش سرمایه

 دانشگاه تهران گذاریسرمایه شرکت توسعه 

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامداران ردیف

 01911111 091119111 دانشگاه تهران 9

 90 990119111 بنیاد عام المنفعه حامیان دانشگاه تهران 2

 90 990119111 صندوق رفاه اعضاء هیئت علمی 9
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 %99 999119111 بنیاد حامیان دانشکده فنی 0

 0911109 0119109 بنیاد حامیان دانشکده کارآفرینی 5

 191119 91 رسول سعدی 0

 191119 91 سعید فالح پور 7

 191119 91 محمد مرادی 9

 191119 91 علی اسالمی بیدکلی 1

 911 9191119111 جمع

 
 (تهیه دستورالعمل جامع نحوه مشارکت بخش خصوصي و عموميP.P.Pبا دانشگاه تهران )   

  گذارسرمایه فرمت فراخوان، راهنمای جذب 

   گذارسرمایه فرآیند فراخوان، جذب و انتخاب 

 تهیه فرمت طرح توجیهی فنی اقتصادی 

 تهیه فرمت قرارداد تیپ 

  های تامین مالي شهر دانش دانشگاه تهرانتهیه گزارش جامع روش 

 گزارش به صورت مکتوب به مدیریت شهر دانش تحویل شده است 

 پروژه تهیه طرح توجیهي گلخانه های کوچك مقیاس با پارك علم و فناوری سجاد 

 گزارش طرح در چند مجلد آماده گردید 

 کشورهای همسایه و و چگونگي حضور دانشگاه تهران در طرح ارزیابي امکان سنجي

 المللبینچگونگي بازاریابي و جذب دانشجویان 

 دگردی آماده مجلد چند در طرح گزارش •

 
  کیلو واتي 011تهیه طرح توجیهي اقتصادی فني مهندسي ایجاد نیروگاه برق خورشیدی 

  انعقاد قراردادBOLT  ان بخش خصوصی گذارسرمایه با 

 اخد مجوزات الزم از وزارت نیرو 

  ورود تجهیرات به کشور 

 های وابسته به دانشگاه تهرانساماندهي شرکت 

 که دانشگاه تهران  در آن سهامدار بوده است؛ در مرحله اول  ای¬و موسسه یشرکت، تعاون 901 نیاز ب

که  ییمورد از شرکت ها 99در مرحله بعد  ماندهیشرکت باق 09 انیشد. از م فیتکل نییشرکت تع 992

 ریسا تی. وضعدیگردمورد که دانشگاه فقط سهامدار آن ها بود منحل  9عنوان دانشگاه تهران را داشتند، و 

 و اقدام است. یشرکت ها در دست بررس
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 تأسیس شرکت های مشترك 

 شرکت ژینودانه "( با تیم بذر هیبرید و ثبت آن به نام %90سیس شرکت مشترک )سهامداری تأ

 "دانش آریا

 دانشگاه تهران %21کت بیمارستانی دانشگاهیان با سهامداری ثبت شر 

  گذاری دانشگاه شرکت توسعه  سرمایه %90ثبت شرکت هوشمند مواد سبز آریا )همسا( با سهامداری

 تهران در خصوص پروژه سیم ارتودنسی

  تهران  گذاری دانشگاهشرکت توسعه  سرمایه %90ثبت شرکت سبز اقلیم تخت جمشید با سهامداری

 در خصوص پروژه کشت گیاهان دارویی

 نگارش طرح تجاری 

  تهیه طرح تجاری مطابق با فرمت شورای اقتصاد خرید تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه تهران از محل

 و آمادگی جهت طرح در شورا 9بند الف تبصره 

 دام است.بروزرسانی و ویرایش اکسل مالی قرارداد طرح توجیهی پردیس کیش مجدداً در دست اق 

 گذاری تفاهم نامه های سازمان توسعه و  سرمایه 

 امضاء تفاهم نامه با شرکت بهاسنج در راستای تسریع و بهبود عملکرد ارزشگذاری استارت آپ ها 

 جلب مشارکت سرمایه گذار در پروژه های دانشگاه و سایر پروژه های مربوطه 

  ازمان های مختلف در راستای پیشبرد جلسه با افراد، ارگان ها و س 70برگزاری و شرکت در

گذاری و پتانسیل های اهداف دانشگاه تهران و جلب مشارکت در خصوص طرح های سرمایه

 موجود در دانشگاه تهران و نیز سایر پروژه ها، صورت گرفته است.

 سایر طرح ها 
 آزمایشگاه های دانشگاه تهران 

آزمایشگاه های دانشگاه تهران در راستای اندازه گیری عیار طال، به منظور استفاده از ظرفیت ها و تجهیزات 

رایزنی های اولیه با انستیتو الکتروشیمی دانشگاه تهران و بانک صادرات ایران صورت گرفت. جلساتی نیز در 

این راستا برگزار شد و هم اکنون در مرحله تعیین چگونگی نمونه برداری از شمش طال و در فرآیند بررسی 

 قرار دارد. فنی

 پارکینگ های دانشگاه تهران 

 در. خورد کلید تهران دانشگاه های پارکینگ وری بهره افزایش پروژه شرکت، دانشگاه و اهداف راستای در

 اقدام به نیاز بعدی فاز در و است صورت گرفته ها ریزی برنامه و جلسات از اعم نیاز پیش اقدامات حاضر حال

  .بود خواهد کتبی دستورات و عملی
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 مذاکره با بانک پاسارگاد 

این مذاکرات در راستای تأمین مالی شهردانش و تأسیس تأمین سرمایه و گروه خدمات مالی انجام شده 

 است.

 همکاری چندجانبه با بانک پاسارگاد تهیه و در اختیار آن بانک قرار گرفت.  نامهتفاهمپیشنویس 

 دکتر مقدس )شرکت متولی امور درمان( 

به مرکز بهداشت و سالمت دانشگاه جهت تأسیس موسسه غیرانتفاعی با موضوع بهداشت و  مشاوره ارائه

 درمان

 پروژه زمین کشاورزی پردیس کرج 

گذاری و پردیس کشاورزی کرج و نیز صورتجلسه شرکت تنظیم متن قرارداد اجاره شرکت توسعه  سرمایه

 گیاهان دارویی، در دست اقدام است. توسعه و شرکت سبز اقلیم تخت جمشید در راستای پروژه

 باستان شناسی دانشگاه تهرانموزه  

پیگیری و هماهنگی جلسات مربوط به موزه باستان شناسی دانشگاه تهران و همچنین ویرایش فراخوان 

 جذب سرمایه گذار در این خصوص.

 سایر 

  پاسارگاد جانبه میان دانشگاه تهران، دانشگاه خاتم و بانک 9تنظیم متن تفاهم نامه 

 تنظیم متن تفاهم نامه میان دانشگاه تهران و گروه مالی سنبان 

 گذاری در سهام شرکت های بورسیایجاد خط درآمدی جدید از محل  سرمایه 

 عملکرد در حوزه موقوفات 

بر اساس وظایف محوله به  9911ی در حوزه موقوفات در سال گذارسرمایه گزارش عملکرد سازمان توسعه و 

چند بخش تقسیم می شود. الف( عملکردهای عملیاتی و درآمد زایی موقوفات، ب( عملکردهای مربوط به 

 جذب( دو  ج( عملکرد سازمان در امور نظارتی، موقوفات  امور تغییر کاربری و تبدیل به احسن نمودن

به عنوان مهم ترین ماموریت های واحد اوقاف سازمان در ادامه ارائه شده  . 9911 سال در جدید موقوفات

 است. 

 الف( امور اجرایي و درآمدزایي

 زاده خلجانی )نیاوران(موقوفه مرحوم محمد بیگ 

 تمدید قرارداد  اجاره ملک نیاوران با رعایت کلیه مقررات آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه تهران. 

  میلیون تومان درآمدزایی صورت گرفته است. 095تا کنون  
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 موقوفۀ مرحومه منصوره کاظمی )گاندی( 

 تمدید قرارداد اجاره با رعایت کلیه مقررات آیین نامه مالی و معامالتی دانشگاه تهران. 

  میلیون تومان درآمدزایی صورت گرفته است. 951تا کنون 

 مصالحۀ مرحومان فردوس 

  گذاری گردیده است.تبدیل به احسن فروخته شده و مبالغ آن در بانک سپردهطبق وصیت مصالحین از جهت 

  مرحله بورس تحصیلی اعطا شده است. 5های خاصی تا کنون طی از محل درآمد آن به دانشجویان نخبه رشته 

  میلیارد  تومان درآمد ایجاد شده است.  9919تا کنون حدود 

  میلیون تومان( . 995ن ارائه شده است )حدود دوره سه ماهه بورس به دانشجویا 5تا کنون 

 موقوفۀ مرحوم حسن آزاد 

   پس از تحویل موقوفه به دانشگاه تهران طی صورتجلسه و مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه طی انجام تشریفات و آیین

 نامه مالی و معامالتی این ملک به صورت اجاره واگذار گردیده است. 

 هزار تومان اجاره به  211میلیون و  99ریه کارشناس رسمی دادگستری ماهانه مبلغ ماهانه طی قرارداد و براساس نظ

 حساب دانشگاه واریز خواهد شد تا در راستای اجرای نیات واقف هزینه گردد.

 (غالمعلی محمدی)پاساژ محمدیموقوفه  

 از مردادماه سال جاری به جهت فوت واقفه این موقوفه در اختیار سازمان قرار گرفت. اقدامات زیر انجام شد: 

  مغازه( 71دریافت کلیه اطالعات مستأجرین موقوفه )حدود 

   نظارت بر رفع تخلفات صورت گرفته توسط برخی از مستأجرین با همکاری شهرداری و دادستانی 

 اد درآمد برای دانشگاه در راستای اجرای نیات واقفساماندهی پاساژ و ایج 

  میلیون تومان درآمدزایی صورت گرفته است.  11در طی سه ماه اخیر 

  میلیون تومان دیگر نیز اضافه خواهد شد.  51با توجه به مستندات و مدارک موجود تا پایان سال جاری حدود 

  میلیون تومان ایجاد درآمد بنماییم.  111الی  511پیش بینی می گردد ساالنه بین 

 زار(مصالحۀ مرحومه ایراندخت مفخم جم )الله 
  با توجه به درخواست یکی از صاحبان سرقفلی )آقای حسن افسانه( مبنی بر پرداخت حق مالکانه دانشگاه درخصوص دریافت

مجوز انتقال سرقفلی از طریق اداره حقوقی دانشگاه در حال بررسی درخواست ایشان می باشیم. و در صورت تأیید اداره حقوقی 

 میلیون تومان می توان درآمد ایجاد کرد.( 911الی  511)حدود  واهد گرفت.حق مالکانه صورت خ دریافتاین انتقال با 

  با توجه به درخواست آقای گرجی نماینده آقای محمودیان یکی از صاحبان سرقفلی در صورت انجام کارهای قانونی مبلغی

 میلیون می توان درآمد ایجاد نمود. )به عنوان حق مالکانه(  711الی  511حدود 

 م دکتر محسن مقدمموزه مرحو 
 در اختیار معاونت فرهنگی دانشگاه تهران به عنوان موزه مقدم 

  پس از انجام پیگیری های از طریق مراجع قضایی و توافق مستأجر مبلغ اجاره بهاء به حساب دانشگاه واریز گردیده و اجاره نامه

 ایشان تمدید گردید. 
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  حساب کمک های مردمی دانشگاه می باشد. البته با تمدید قرارداد  میلیون تومان کسب درآمد صورت گرفته و در 91مبلغ

 میلیون تومان(  95تا  92جدید ایشان ماهانه می توان حدود یک میلیون تومان نیز ایجاد درآمد نمود. )ساالنه حدود 

 موقوفۀ مرحوم اسماعیل پورشیروانی 
 داره اوقاف جنوب غرب تهران، طی نشست های صورت پس از اخذ حکم قضایی از دادگاه درخصوص تحویل این موقوفه از ا

گرفته با اداره اوقاف مقرر شد با توجه به قوانین اوقاف ریاست محترم دانشگاه به نماینده سازمان وکالت داده شود تا بتوان این 

 موقوفه را تحویل گرفت. 

  میلیون تومان ایجاد درآمد نمود.  91پیش بینی می گردد با تحویل این موقوفه از اداره اوقاف بتوان ساالنه حدود 

 مرحوم هدایت اله شنتیایی 
 متر مربع  2111و دریافت مجوز ساخت  -در حال پیگیری جهت دریافت مجوز حصارکشی از شهرداری شهر جدید هشتگرد

 اعیانی توسط وصی واقف طبق وقفنامه که با همکاری و مشارکت دانشکده کشاورزی انجام خواهد شد. 

  پیشنهاد می گردد دانشگاه فردی را به عنوان وکیل به شهرداری معرفی نموده و موضوع را از طریق مراجع ذی صالح پیگیری

 نموده و پس از دریافت مجوزات الزم با نماینده واقف نشستی برگزار کرده و نیات واقف را اجرایی نمود. 

 موقوفۀ مرحوم عبداهلل ماثری 
 یق مراجع قضایی )مراجعه به شورای حل اختالف شهرستان ارومیه( درخصوص موقوفه مرحوم پس از پیگیری قضایی از طر

عبداله ماثری با توجه به اینکه در وصیت نامه عادی نامبرده هیچ اشاره ای به نام دانشگاه تهران نشده بود، دادگاه بدوی 

وده است همچنین الیحه تجدیدنظرخواهی تنظیم شده رسیدگی کننده دعوای دانشگاه را وارد ندانسته و قرار رد آن را صادر نم

و برای تأیید به اداره حقوقی ارسال شده که باز هم به نفع دانشگاه رأی صادر نشده است. از این رو با توجه به پیگری های 

حقوقی  صورت گرفته از طرف نماینده واقف آقای جاوید قامت مقرر گردید طی مکاتبه ای با وزارت علوم )از طریق دفتر

 دانشگاه( این پرونده در اختیار وزارتخانه قرار گرفته و از طریق آنها موضوع پیگیری گردد.

 ب( امور تغيير كاربری و تبدیل به احسن نمودن

با توجه به مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه درخصوص تبدیل به احسن نمودن برخی از موقوفات به دلیل عدم 

در راستای اجرای نیات واقفین در حال پیگیری و مکاتبه با سازمان اوقاف  امکان بهره برداری مناسب و بهتر

 و امور خیریه جهت دریافت مجوز تبدیل به احسن می باشیم.

 این موقوفه ها عبارتند از:

  موقوفۀ مرحومه عطیه کسروی )میدان امام حسین( 

 موقوفۀ مرحومه فاطمه خیرالهی )میدان خراسان( 

 (شیتجر دانی)می رالهیمرحومه فاطمه خموقوفه  

  موقوفه مرحومه منصوره کاظمی )گاندی( 

 موقوفه مرحوم حاج رضا فرد قاسمی )جاده مخصوص روبروی شهرک دانشگاه تهران( 
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 اهم اقدامات صورت گرفته در این رابطه:

  مکاتبه با اداره تحقیق سازمان اوقاف جهت دریافت حکم تولیت و تهیه و ارائه مدارک و مستندات

 درخواستی

  مکاتبه همزمان با اداره حقوقی سازمان اوقاف به جهت دریافت مجوز تبدیل به احسن 

   ارائه مدارک و مستندات الزم جهت انجام هماهنگی های الزم به منظور بازدید نماینده اداره اوقاف از ملک

 مورد نظر. 

 ج( امور نظارت و پشتيباني امالك و مستقالت/ موقوفات فرهنگي

 ك و مستقالتامال 

 یرجال یمرحومه اقدس الملوک مصطفو 
 دانشگاه تهران یموسسه حقوق عموم اریدر اخت 

 یرجال یمرحومه اقدس الملوک مصطفو 
 واقف اتین یدر راستا یدانشگاه تهران جهت استفاده درمانگاه ییمعاونت امور دانشجو اریدر اخت 

 زاده بیغر گمیرزابیمرحومه م 

  دانشگاهدر اختیار کتابخانه مرکزی 

  ملک با پیگیری های صورت گرفته از طرف کتابخانه مرکزی بازسازی شده و در حال حاضر به دنبال دریافت مجوز اداره گاز می

 باشیم. تا پس از انجام لوله کشی گاز در راستای اجرای نیات واقف بهره برداری گردد. 

 مرحومه شریف عباد 
 و طبق توافقات صورت گرفته با ساختمانی در تقاطع خیابان طالقانی وصال  در محدوده بیت مقام معظم رهبری قرار داشته

 شود( تهاتر گردیده است.استفاده خوابگاهی می -)ساختمان معراج

 مرحوم ناصر عطائی 
 موقوفه در اختیار اداره اوقاف غرب تهران است 

  دریافت کمک هزینه تحصیلی از طرف طبق مکاتبات صورت گرفته مقرر گردیده است اسامی دانشجویان واجد شرایط جهت

 پردیس کشاورزی تهیه شده و به اداره اوقاف جهت واریز کمک هزینه تحصیلی ارسال گردد.

 مرحوم دکتر افشار 
 .موقوفه در اختیار موسسه لغتنامه دهخدا می باشد 

 موقوفه محمود و ابوالقاسم سپهر 

  دانشگاه از این بازار می باشد. و هیچگونه درآمدی برای دانشگاه در در حال حاضر دانشگاه به دنبال مشخص شدن دقیق سهم

 حال حاضر ندارد.

 مهندس موسوی ره پیما)دانشکده فومن( 

 در اختیار واقف می باشد 

 یموقوفه بوده و در حال حاضر به عنوان دانشکده فن نیاطالعات کامل ا افتیفومن جهت در یدر حال مکاتبه با دانشکده فن 

 .باشدیدانشگاه م اریفومن دانشگاه تهران در اخت
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 پیما )کارخانه چای فومن(مهندس موسوی ره 
 شود. های دانشگاه فومن صرف میاز طرف واقف خریداری شده و عواید حاصل از آن برای هزینه 

 باشددر ضمن این مورد نیز در دست بررسی حقوقی می 

  

 موقوفات فرهنگي 

 یاسفرجان یمرحوم عل 
 99 تابلوی مینیاتور نفیس 

 شودمی یدر باغ نگارستان دانشگاه تهران نگهدار 

 و فتح اله عباد فیشر 
 09 ینقاش سینف یتابلو 

 شودمی یدر باغ نگارستان دانشگاه تهران نگهدار 

 (انی)فرمانفرمائ یکامکار شاهرود ریبانو ماه من مرحومه 
 59 سینف اثر هنری 

  شودمی ینگهداردر باغ نگارستان دانشگاه تهران 

 موزه فرش ملول 

 99 سیعدد فرش دستباف نف 

 شودمی یدر باغ نگارستان دانشگاه تهران نگهدار  

 ملول یموزه قلم زن 
 921 نقره یقطعه قلم زن 

 شودمی یر باغ نگارستان دانشگاه تهران نگهدارد  

 

 0911جذب موقوفات جدید در سال د( 

 موقوفه سرکار حاجیه خانم کروبی  

  متر مربع  0111درخواست سرکار حاجیه خانم کروبی درخصوص وقف ساختمانی به مساحت حدود

 متر مربع اعیانی به جهت استفاده و بهره برداری آموزشی و پژوهشی.  0011عرصه و حدود 

  درخواست ایشان بررسی شده و همچنین از محل بازدید به عمل آمده و طی مذاکرات صورت گرفته با

د ارشد ایشان آقای دکتر محمدتقی کروبی پیش نویس وقفنامه با هماهنگی اداره حقوقی وکیل و فرزن

 تنظیم گردیده و در اختیار ایشان جهت تأیید قرار گرفته است. 

  در حال حاضر با پیگیری های صورت گرفته از ایشان به نظر می رسد تا قبل از پایان سال جاری این

 گاه به انجام خواهد رسید. وقف در محل دفتر ریاست محترم دانش
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 موقوفه دکتر ناصر اسالمی 

  درخواست آقای دکتر ناصر اسالمی درخصوص وقف و یا صلح ساختمانی نوساز به مساحت حدود

متر مربع اعیانی که به صورت مسکونی ساخته شده و به منظور بهره  0111متر مربع عرصه و حدود  0111

 برداری به صورت خوابگاه قرار است به دانشگاه تهران منتقل گردد. 

 اونین آموزشی، دانشجویی و امور خوابگاه ها و پشتیبانی نیز از محل مجتمع یادآور می شود با حضور مع

 مسکونی بازدید به عمل آمد. 

  طی مذاکرات و نشست صورت گرفته با نماینده واقف پیش نویس صلح نیز تهیه شده و در اختیار ایشان

آلمان سکونت دارند( قرار گرفت و مقرر گردید با حضور آقای دکتر اسالمی در ایران )واقف در کشور 

 مراحل قانونی کار صورت گیرد. 

  متأسفانه به جهت بیماری کرونا و محدودیتهای ایجاد شده احتمال سفر واقف به ایران در حال بررسی می

باشد که با حضور واقف در ایران اقدامات قانونی درخصوص تنظیم وقف نامه یا صلح نامه به نام دانشگاه 

 . تهران صورت خواهد گرفت

 درخواست مهندس بازرگان درخصوص وقف آثار هنری و پرداخت نقدی  

  با توجه به درخواست آقای مهندس بازرگان با وکیل ایشان آقای زارع نژاد تماس گرفته شده و مقرر

گردید با حضور واقف طی نشستی که در موزه مقدم برگزار خواهد شد درخصوص نحوه وقف مذاکراتی 

 صورت گیرد. 
 

 گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهرانمایهصندوق سر 

 مذاكرات با استارت آپ ها

به بررسی اولیه و بررسی کارشناسی در خصوص مذاکره و جلسات انجام شده با استارت آپ ها،  راستایدر 

 استارت آپ می توان اشاره کرد که از مسیرهای ذکر شده در قسمت پایین، وارد صندوق شده اند.  07

  دوشنبه های استارت آپیشرکت در جلسات 

 شرکت در جلسات پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 

 مشارکت در جلسات گروه مالی فیروزه 
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 استارت آپ های ارزشگذاری شده و در حال تصميم گيری

مورد از  9استارت آپ ارزشگذاری گردیده و  91از میان استارت آپ های وارده به صندوق جسورانه، تعداد 

 در فرآیند تصمیم گیری نهایی است.که آن ها 

 در حال تصميم گيری استارت آپ نام ردیف

   كامياب طب نوین 9

   راهکار هوشمند سينا 2

9 ASQ  سال( 91تا  9)سامانه تبادلي ارزیابي سالمت كودكان   

   دستگاه هولتر فشار خون 0

   راهکار نوین سياق 5

   ویدئو كيک 6

  بيميتز 7

  هوم سرویز 8

 كارخانه گياهي 1
  

   گنجه  91

 

 جسورانه گذاریسرمایه 

 استارت آپ پلیمر گستر فرتاک پارس در حوزه نانو نی 

 استارت آپ ژینودانه دانش آریا در حوزه بذر هیبرید 

 فراخوان صندوق جسورانه

میلیارد ریال توسط بورس تأیید و در سامانه  095به مبلغ  %91در آبان ماه فراخوان صندوق به صورت تأدیه 

کدال بارگزاری گردید. سهامداران صندوق از جمله تأمین سرمایه سپهر، تأمین سرمایه تمدن، صندوق 

دانشگاه تهران، شرکت پژوهش و فناوری غیردولتی دانشگاه تهران میزان سهم خود را پرداخت نموده و 

 گذاری دانشگاه تهران و تأمین سرمایه لوتوس هنوز موفق به واریز وجه نگردیده اند.توسعه  سرمایه

 گذاریسرمایهكميته  برگزاری جلسات

  گذاری به صورت رسمی و نیز جلسات متعدد با هر یک از اعضاء جلسه کمیته سرمایه 9برگزاری

فرادی در راستای جلب موافقت اعضاء در خصوص انجام گذاری به صورت انکمیته سرمایه

 گذاری های جسورانهسرمایه
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 برگزاری جلسات مجمع و هيئت مدیره صندوق جسورانه

  گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران در محل جلسه مجمع صندوق سرمایه 29/10/11در تاریخ

انتخاب حسابرس، انتخاب اعضا شرکت توسعه با حضور اعضاء با موضوع تصویب صورت های مالی، 

حقوقی هیئت مدیره و نیز انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، تشکیل گردید و صورتجلسه مربوطه در 

 سازمان بورس و اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسید.

  گذاری جسورانه یکم دانشگاه تهران در محل جلسه مجمع صندوق سرمایه 21/10/11در تاریخ

اعضاء با موضوع تغییر هزینه های ارکان صندوق و همچنین تمدید دوره  شرکت توسعه با حضور 

گذاری صندوق به مدت دو سال دیگر پس از تایید بورس، تشکیل شده و صورتجلسه تحت سرمایه

 عنوان تغییرات امیدنامه ای در  سازمان بورس رسید.

  گان حقیقی هیئت مدیره جلسه هیئت مدیره صندوق در راستای انتخاب نمایند 15/15/11در تاریخ

تشکیل گردید. این صورتجلسه به منظور تأیید صالحیت افراد انتخابی در هیئت مدیره، پس از ثبت 

نام در سامانه ستان در انتهای شهریور ماه، به سازمان بورس ارسال گردیده و همچنان در انتظار 

 ارسال نامه تأیید صالحیت از طرف سازمان بورس می باشیم.

 جلسه هیئت مدیره صندوق در راستای مشخص نمودن صاحبان امضاء مجاز  17/15/11خ در تاری

 تشکیل گردید و پس از ثبت صورتجلسه هیئت مدیره صندوق، می بایست به ثبت و تأیید برسد.

 قرارداد سهامداری صندوق جسورانه دانشگاه تهران

ن قرارداد، متن آن مجدداً در حال تغییر و پس از بررسی های صورت گرفته در راستای بهبود و بروز رسانی ای

 تحول بوده و ویرایش آن در دست اقدام است.

 "در همین راستا، مذاکراتی با وکالی فعال در حوزه کارآفرینی و اکوسیستم استارت آپی صورت گرفت و با 

ر دست بررسی به منظور نگارش قرارداد سهامداری، انجام شد و این متن د "موسسه اندیشه حقوق برای همه

 است.

 سایر

-co) گذاریسرمایه  همگذاری ارزش پرداز آریان( جهت )مشاور  سرمایه "آیکو"مذاکره با  •

investدر رابطه با طرح های پیشنهادی از طرف صندوق ) 

در رابطه با طرح های پیشنهادی از طرف  گذاریسرمایه  جهت هم "کارآفرینی بهمن"مذاکره با  •

 صندوق
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 9011در سال  گذاریسرمایه سازمان توسعه و  یهابرنامه وم: دبخش 

 

  ی گذارسرمایه ی حوزه هابرنامه 

 اخذ موافقت شوراي اقتصاد در خصوص وام خرید تجهيزات آزمایشگاهی 

  ي دانشگاه تهرانگذارسرمایه دانش بنيان نمودن شرکت توسعه و 

 پاسارگاد بانک مشارکت با سرمایه تامين شرکت تاسيس موافقت اخذ 

  دانشگاه تهران به نهاد مالی زیر نظر سازمان بورس گذاريسرمایه تبدیل نمودن شرکت توسعه و 

 و ایجاد شرکت هاي زایشی دانشگاه تجاري سازي ایده ها و محصوالت 

o مشارکت با دانشکده ها 

o مشارکت با دانشگاه علوم پزشکی تهران 

o مشارکت با موسسات و پژوهشکده های دانشگاه تهران 

 گذارسرمایه و جذب  هاي دانشگاه ي در طرحگذارسرمایه  هاي ارائه بسته 

o پروژه های شهر دانش 

o  ایجاد سه مرکز کشت بافت در پردیس های کشاورزی 

o  برای ایجاد گلخانه در پردیس های کشاورزی گذارسرمایه جذب 

o  کاری چند منظوره برای پروژه باغ بقایی با توجه به الزامات  طرح کسب و  گذارسرمایه جذب

 تهیه شده

o  و بهره برداری از  موزه های دانشگاه تهران گذارسرمایه جذب 

o  برای پروژه های متنوع دانشکده تربیت بدنی گذارسرمایه جذب 

  صندوق جسورانه ي در سقف تعهداتگذارسرمایه انجام 

 جسورانه افزایش سقف سرمایه صندوق 

  با پارک سجاد گذاريسرمایه ایجاد شرکت مشترک مشاوره 

 پارک سجاد يشرکت ها رشیپروژه قرارداد مشاور پذ 

 ي مشترک سازمان با پارک علم و فناوريهاپيگيري  برنامه 

 طرح تجاري سازي آزمایشگاه هاي دانشگاه تهران 

 طرح تجاري سازي و بهره برداري از پارکينگ هاي دانشگاه تهران 

  دانشگاه تهرانطرح تجاري سازي محتواي آموزش 

  ساماندهی شرکت هاي وابسته به دانشگاه تهران و تعيين تکليف نهایی تمام شرکت هایی که به هر

 دليلی تا کنون تعيين تکليف نشده اند. 
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  در حوزه موقوفات هابرنامه 

 برنامه جامع تغيير کاربري، جابجایی و تبدیل به احسن موقوفات دانشگاه پيگيري 

  رسانی کانال هاي جذب خيرین و واقفين دانشگاهیتوسعه و اطالع 

 تدوین و بروزرسانی فرآیندها، رویه ها و نظام نامه هاي مرتبط با حوزه وقف در دانشگاه تهران 

 طراحی و پياده سازي سامانه جامع موقوفات دانشگاه تهران 

 مستندسازي و بروزرسانی مدارک و مستندات مرتبط با موقوفات دانشگاه تهران 

 برگزاري رویداد جامع وقف دانشگاهی در هفته وقف با مشارکت بنياد حاميان دانشگاه تهران 

 

 هابرنامه انجام  یدر راستا گذاریسرمایه سازمان توسعه و  هایچالش ترین مهم: سومبخش 

 چالش نیروی انساني متخصص 

  می باشد هابرنامه کميت و کيفيت نيروهاي تخصصی مهم ترین چالش کنونی سازمان براي تحقق 

  کارشناسی  لزوم تخصيص نيروي انسانی ،و حوزهاي عملياتی سازمان هابرنامه تنوع و گسترگی

 را حياتی نموده است. مورد نياز

  در حال حاضر سازمان، یک مشاور حقوقی، یک نيروي تخصصی در حوزه امور اوقاف، یک نفر

 مسئول دفتر و دو نيروي اجرایی دارد. 

 ي صورت می گيرد.گذارسرمایه ر تخصصی و کارشناسی، از طریق نيروهاي محدود شرکت اکثریت امو 

 

 چالش هماهنگي و همراستایي 
  یکی دیگر از چالش هاي مهم سازمان، چالش هماهنگی و همراستایی ميان سازمان و سایر بخش هاي ستادي

 دانشگاه می باشد.

  ي به تنهایی قادر به انجام اثربخش پروژه نيست. گذارسرمایه در بسياري از طرح ها، سازمان 

 .چابکی و سرعت تصميم گيري در موفقيت طرح هاي سازمان بسيار حياتی است 

  .نه فقط سازمان بلکه سایر بخش ها  و مجموعه هاي ذیربط دانشگاه در موفقيت طرح ها نقش دارند 

 کان مختلف تاثيرگذار در ساختار دانشگاه می نيازمند اتحاد و انسجام در ار سازمان انجام اثربخش طرح هاي

 باشد.

  و لی مباحث بروکراتيک دولتی را دارند بخش خصوصیهمچون  الزام فعاليت توسعه سازمان و شرکتهر چند 

 همچنان معضل اصلی سازمان به شمار می رود. 

 مختلف دانشگاه،  علی رغم مراجعات برگزاري جلسات توجيهی متعدد و مذاکرات با واحدها و دانشکده هاي

در  يگذارسرمایه ي حوزه هاو موسسه همگرا  برنامه برق، دانشکده غير از پردیس ابوریحان متاسفانه به 

  هيچيک از واحدهاي دانشگاه چندان مورد توجه قرار نگرفته است.


