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 های فناورانشیوه امتیازدهی فعالیت -1شماره  فرم 

 شاخص های ارزیابی 

 تخصص و تجارب -1

 تحصیالت متقاضی -1-1
 غير مرتبط مرتبط شاخص

 2 5 امتياز

   
 اختصاص می یابد.* این امتياز صرفاً به تحصيالت مرتبط با موضوع طرح 

 

 متقاضی سابقه كاری -2-1
 سال 3كمتر از  سال 5تا  3 سال 5تا  شاخص

 1 3 5 امتياز

    

  

 افتخارات كسب شده متقاضی -2
 افتخارات ملی افتخارات بين المللی شاخص

 3 4 امتياز

   
 می باشند. تحقيقات و فناوریهای علمی وزارت علوم، المللی معتبر مورد تایيد انجمنبينجشنواره های معتبر  * 

 می باشند. برتر)برگزارشده توسط پارك یزد(ایده های  رویش بنياد ملی نخبگان ومسابقات ملی مهارت، ی، رازفارابی، شيخ بهایی، علم تا عمل، * جشنواره های معتبر ملی شامل جشنواره های خوارزمی، * 

 

 محوری()غیر از محصول های فناورانه محصول/اجرای ساير طرح -3

 شاخص
عنوان طرح 

 محصول /

 ميزان پيشرفت اجرای طرح

توليد محصول در 

  (صنعتیمقياس انبوه )

توليد نمونه 

 )پایلوت( صنعتی

توليد نمونه 

 تحقيقاتی-آزمایشگاهی

پيش از توليد نمونه 

 آزمایشگاهی

 1 2 3 5  امتياز

      

 اجرا شده و یا در دست اجرا توسط مجری به غير از طرح اصلی ارائه شده، اما مرتبط و هم راستا با آن می باشد.* منظور از سایر طرح های فناورانه، دیگر طرح های 

 
 

 *محصول محوریپیشرفت اجرای  -4

 شاخص
مقياس توليد محصول در 

  (صنعتیانبوه )

 توليد نمونه صنعتی

 )پایلوت(

-توليد نمونه آزمایشگاهی

 تحقيقاتی

 6 9 15 امتياز
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 نوآوری -5

 (TRLآمادگی فناوری)سطح  -1-5
 مهندسی معكوس TRL 9 TRL 8 TRL 7 TRL 6 TRL 5 شاخص

 6 7 9 11 13 15 امتياز

 

 گردد.رب میض 1.5اگر سطح آمادگی در راستای تحقق اهداف كالن اقتصاد مقاومتی باد امتياز در * 

 ثبت اختراع محصول -2-5

 شاخص
 ثبت اختراع خارجی ثبت اختراع داخلی

 با مقصد صادراتی بدون تایيد علمی با تایيد علمی

 11 2 5 امتياز
 

 سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ( و3بنياد ملی نخبگان )سطح ، هامالكيت فكری استان ای تایيد علمی از مراجع منطقه* 

 درصد اختراع باشد 40**سهم فناور حداقل 

 

 وضعیت بازار  -6

 *وضعیت قرارداد فروش  -1-6
 دارای قرارداد فروش نمونه **دارای قرارداد فروش تجاری شاخص

 2 5 امتياز

 

 * تعریف فروش تجاری و فروش نمونه متناسب با زمينه و نوع هر محصول مدنظر می باشد.

 باشد می جاری سال به منتهی مالی سال 5 ارزیابی مورد زمانی بازه* 

 

 

 )ريال(فروش *میزان  -2-6

 

 شود.محاسبه می 5شماره  امتياز این بند طبق پيوست

 

 *صادرات میزان -3-6

 

 شود.محاسبه می 5امتياز این بند طبق پيوست شماره 

 

 مالی -7

 * سرمايه بازگشت دوره -1-7

سال 5تا  3بين  سال 3تا  2بين  سال 2تا  1بين  سال 1كمتر از  شاخص سال 5بيش از    

 1 2 3 4 5 امتياز

 

 تواند جایگزین شاخص دوره بازگشت سرمایه گردد.این شاخص می« نرخ بازگشت سرمایه»سوی متقاضی و امكان محاسبه * در صورت ارائه اسناد قابل استناد از 

 

 

 

 صاحب طرحدرصد مشاركت  -2-7

 درصد 10كمتر از  درصد 10تا  30بين  درصد 30تا  51بين  درصد 51بيش از  شاخص

 1 2 3 4 امتياز

 *سهم آورده صاحب طرح با لحاظ نمودن طرح های بزرگ، كوچک و متوسط ارزیابی می شود.  
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 تأثیرات اجرايی طرح -8

 * تأثیر در حفاظت از محیط زيست -1-8
 پيوست محيط زیست ندارد پيوست محيط زیست دارد شاخص

 0 3 امتياز
 

 محصوالت دوستدار محيط زیست و ....،  از جمله موارد مورد توجه در این شاخص می باشند.* بازیافت پسماندها، كاهش آلودگی های زیست محيطی، توليد 

 *تأثیر در بهینه سازی مصرف انرژی  -1-8
 كم متوسط زیاد شاخص

 1 3 5 امتياز

 

 * صرفه جویی در مصرف آب و انواع حامل های انرژی مورد نظر می باشد.

 مجوز ها و استاندارد ها -9

 *استاندارهای اخذ شده. 1-9

 شاخص
 **استاندارد های بين المللی

 داخلی استاندارهای
 بدون مقصد صادراتی با مقصد صادراتی

 5 5 15 امتياز
 

 امتياز در نظر گرفته خواهد شد. 2داوری حداكثر *** امكان كسب همزمان هر دو امتياز وجود دارد. همچنين اگر مجری طرح در حال طی مراحل اخذ اسناندارد مربوطه باشد، با در نظر كميته 

 می باشد. برگزیده** تشخيص معتبر بودن استاندارد های بين المللی به عهده كميته داوری فناوران 

 *** صرفاً استاندارد اخذ شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران  معتبر می باشد.
 

های اخذ شده تايیديهو  )بهره برداری /تولید( . مجوز ها2-9  

 **تایيدیه های اخذ شده *مجوز های اخذ شده شاخص

 امتياز
 )به ازای هر مجوز یا تایيدیه(

5 4 

   
 امتياز در نظر گرفته خواهد شد. 2* اگر مجری طرح در حال طی مراحل اخذ مجوز یا تایيدیه مربوطه  باشد، با در نظر كميته داوری حداكثر 

 می باشد./ تایيدیه ها می تواند در برگيرنده تایيدیه بهره برداران ذی صالح نيز باشد. برگزیده** تشخيص معتبر بودن مجوز ها و تایيدیه ها به عهده كميته داوری فناوران 
 
 
 
 
 
 
 

 *عناوين و رتبه های كسب شده. 9-3
 

 شاخص
 **واره های معتبر خارجینجش

 ) به ازای هر بار كسب رتبه(

 ***واره های معتبر ملینجش

 )به ازای هر بار كسب رتبه(

 سوم دوم اول سوم دوم اول  رتبه

 3 4 5 3 4 5 امتياز

 

 باشد.ه توسط مجری نمی * این شاخص صرفاً مربوط به عناوین و رتبه های كسب شده توسط مجری طرح به واسطه طرح ارایه شده می باشد و مشمول دیگر طرح های اجرا شد
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و آموزش پزشكی/ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری/ دانشگاه  **جشنواره های معتبر خارجی می بایست دارای تایيدیه از یكی از مراكز زیر باشند: وزارت علوم، تحقيقات و فناوری/ وزارت بهداشت، درمان

 ها و موسسات آموزش عالی/ پارك علم و فناوری/ مراكز رشد 

 می باشند. برتر )برگزارشده توسط پارك یزد( و ایده های بنياد ملی نخبگان مسابقات ملی مهارت، ،های معتبر ملی شامل جشنواره های خوارزمی، فارابی، شيخ بهایی، علم تا عمل،  رازی*** جشنواره 

 به منزله رتبه اول است.  برگزیده: در مواردی كه جشنواره ها رتبه های اول، دوم و سوم ندارند رتبه 1تبصره 

 ر نظر گرفته خواهد شد.: در مورد اعتبار سایر جشنواره های داخلی، منطقه ای و بين المللی كميته داوری تصميم گيری خواهد كرد. و حداكثر یک امتياز برای آن د2تبصره 

 

 * طرح با مرتبط تألیفات و مستندات -10

 تاليف كتاب مرتبط سازی برای فروش مستند مستند سازی دانش فنی توليد محصول شاخص

 3 5 5 امتياز

 

 ** آثار ترجمه ای مورد پذیرش می باشد كه بين اثر ترجمه شده و تحصيالت مجری طرح همخوانی وجود داشته باشد.

 محصول، برنامه زمانبندی توليد و برآورد هزینه های توليد باشد*** طرح كسب و كار می بایست شامل قسمت های مطالعات امكان سنجی و اقتصادی، مطالعات بازار، ویژگی های فنی 

 ساختار حقوقی و نیروی انسانی  -11

 محصول فناورانه / ال زايی طرحغمیزان اشت و رويکرد گروهی در تجاری سازی .11-1

 شاخص

نفر بيمه شده با  20بيش از 
 تحصيالت فوق دیپلم به باال

نفر با  20تا  15بين 

 به باال تحصيالت فوق دیپلم

نفر با  15تا  5بين 

 تحصيالت فوق دیپلم به باال

نفر با تحصيالت  5كمتر از 

 فوق دیپلم به باال

 پاره وقت تمام وقت پاره وقت تمام وقت پاره وقت تمام وقت پاره وقت تمام وقت

 3 5 5 10 10 15 15 20 امتياز
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 برتر پرسشنامه انتخاب فناوران -2شماره فرم 

 

 متقاضی مربوط به اطالعات

 مشخصات فردی

 نام خانوادگی: نام:

 تاریخ تولد: وضعيت تاهل: نام پدر: جنسيت:

 محل تولد: شماره شناسنامه: كد ملی:

 پست الكترونيک:

 شماره تماس همراه:

 شماره تماس ثابت:

 :محل سكونت آدرس

 :محل سكونت كدپستی

 محل كار:

 محل كار:و كدپستی  آدرس 

 شماره تلفن محل كار:

 

 *شرکت مشخصات 

 در اساسنامه:شركت زمينه فعاليت  نام شركت:

 نام خانوادگی مدیر عامل یا باالترین مقام مسئول: نام و

 :ثبت تاریخ :   ثبت شماره

             محدود مسئوليت      تضامنی       تعاونی       خاصسهامی  :      شركت سهام نوع

 نوپا       توليدی صنعتی   نوع شركت:    

 (:سال) فعاليت سابقه مدت      فعال      فعال غير :     فعاليت وضعيت

 دفتر شركت/دفتر موسسه:   و شماره تلفن و نمابر نشانی

 :یا صنعتی واحد توليدی و شماره تلفن و نمابر نشانی

 :شركت آدرس سایت اینترنتی

 .ری طرح اطالعات شركت نيز در قالب این جدول ارائه گردداست الزم است عالوه بر اطالعات مجتوسط یک شركت تجاری سازی شده ارائه شده، در صورتی كه طرح * 
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 شاخص های ارزیابی مجری طرح الف(

 )به ترتیب از باالترین مدرک تحصیلی( . سوابق تحصیلی(1-1)جدول 

 گرایش تحصيلی رشته تحصيلی مدرك تحصيلی ردیف
دانشگاه  محل اخذ 

 مدرك

شهر/كشور محل 

 اخذ مدرك
 سال اخذ مدرك

1       

2       

3       

 

 * )دولتی، خصوصی( کاریسوابق  . (2-1)جدول 

 ردیف
نام موسسه/ 

 دانشگاه /سازمان

پست سازمانی/ 

 مسئوليت
 نوع همكاری

 ()قراردادی، رسمی و ....

مدت زمان طول 

 همكاری

 سال همكاری

 تاریخ پایان تاریخ شروع

1       

2       

 .باشدبا موضوع طرح ارائه شده  مرتبطصرفاً می بایست بيان شده سوابق كاری  * 

 *افتخارات کسب شده توسط مجری طرح  . (2)جدول 

 ردیف
 رتبه و یا افتخار 

 كسب شده

  عنوان رویداد
 ،جشنواره ،)همایش

المپياد علمی  ،مسابقه

 و مهارتی و ....(

برگزار كننده 

 رویداد

 برگزاری رویداد حسط

 ()بين المللی، ملی

عنوان اثر یا 

 ارایه شدهموضوع 

  در رویداد

تاریخ كسب 

 افتخار

1       

2       

3       

  باشد.با موضوع طرح ارائه شده مرتبط و  مجری طرحبایست در حوزه تخصصی ت صرفاً میااین افتخار* 

 *های فناورانهمحصول  /طرح  سایر اجرای.  (3)جدول 

 ردیف

رح
ن ط

نوا
ع

 
** رح 
د ط

ربر
كا

زه 
حو

 

رح
ر ط

ت د
ولي

سئ
م

 

 اجرای طرح ميزان پيشرفت
نحوه اجرای 

جرا ***طرح
ل ا

سا
 

توليد محصول 

مقياس انبوه در 

  (صنعتی)

 توليد نمونه صنعتی

 )پایلوت(

نمونه توليد 

-آزمایشگاهی

 تحقيقاتی

دی
فر

هی 
رو

گ
 

 

1          

2          

 .باشدرائه شده به این جشنواره، می غير طرح اصلی ا ،* این جدول صرفاً جهت درج دیگر طرح های فناورانه مجری

 در یک راستا باشد.مرتبط و یا بایست با طرح اصلی ارائه شده ** طرح ارائه شده در این جدول می

 ذكر شود. «گروهی»در قسمت  عنوان آن شركت یا سازمان ،در صورت اجرای طرح توسط یک شركت و یا سازمان ***

 محصول محوریمشخصات فنی  .  (1-4)جدول 

 عنوان طرح:
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 )محصول توليد شده(: معرفی

 

 

 

 :   كاربرد ها

 

 

 

 :توليد محصول مختصری از فرایند

 

 

 

 :توليد محصولفناوری های به كار رفته در 

 

 

 

 

 پیشرفت اجرا .  (2-4)جدول 

مقياس انبوه توليد محصول در 

  (صنعتی)
 )پایلوت( توليد نمونه صنعتی

توليد نمونه 

-آزمایشگاهی

 تحقيقاتی

مطالعات و اقدامات پيش از ساخت 

 نمونه اوليه

    

 لطفاً دالیل انتخاب خود را توضيح دهيد:

 

 

 محصول ذكر شود.*  الزم است تيراژ توليد 

 ساخته شده ارائه شود و یا امكان بازدید از واحد صنعتی مربوطه مهيا گردد.ی ت در جلسات داوری، نمونه** الزم اس
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 (. سطح آمادگی فناوری1-5جدول )

 مهندسی معكوس TRL 9 TRL 8 TRL 7 TRL 6 TRL 5 شاخص

       

       
 
 

 محصوالت/طرح و تاییدیه علمی .  وضعیت ثبت اختراع(2-5)جدول 

 *وضعيت ثبت اختراع طرح

 تاریخ ثبت اختراع شماره ثبت اختراع عنوان ثبت اختراع ردیف
 اسامی

 مالک/ مالكين اختراع

 نوع ثبت

 خارجی داخلی

1       

2       

)با  ؟می باشد نخبگان و مراجع منطقه ای مالكيت فكری، بنياد ملی آیا طرح دارای تایيدیه علمی از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

 ذكر شماره و تاریخ تایيدیه( 

 
 نياد ملی نخبگانب 3سطح و  های علمی و صنعتیپژوهش وسازمان هااستانتایيد علمی از مراجع منطقه مالكيت فكری  * 

 درصد اختراع باشد 40**سهم فناور حداقل 

 محصولویژگی های بازار .  (1-6)جدول 

، برای مثال بيماران دیابتی در توليد محصوالت آنجامعه هدف مشخص نمودن و محصول )با ذكر بازار داخلی و خارجی  بازار هدف محصول:معرفی 

 (دارویی
 

 

 محصول از بازار هدف:این فعلی سهم 

 :با لحاظ نمودن طرح های توسعه محصول از بازار هدفحداكثر ميزان تقاضا برای محصول برآورد 

 
 

 قیمت فروش محصول .(1-2-6)جدول 

 قيمت تمام شده محصول:

 قيمت فروش محصول:

 :محصوالت مشابه در بازارتوليد كنندگان معرفی 

 :مشابه موجود در بازارقيمت كاالهای 
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 محصول وضعیت قرارداد های فروش . (2-2-6)جدول 

 قرارداد فروش تجاری

 طرف قرارداد تعداد محصول مبلغ قرارداد عنوان قرارداد ردیف

1     

2     

3     

4     

 قرارداد فروش نمونه

 طرف قرارداد تعداد محصول مبلغ قرارداد عنوان قرارداد ردیف

1     

2     
 

 

 *میزان صادرات محصول. (3-6)جدول 

 كشور مقصد ردیف
ارزش دالری كاالی 

 صادراتی
 گمرك صادركننده محصول مقدار كاالی صادراتی

تاریخ صادرات 

 كاال

1      

2      

3      

4      

 سال گذشته درج شود.5صادرات محصول در طی * 

 

 ارائه شود.به جای این شاخص  تواند* نرخ بازگشت سرمایه نيز می

 

 تاثیرات اجرای طرح(. 8)جدول 

 ضرورت اجرای طرح:

 شاخص های مالی(. 7)جدول 

 طرح:كامل  اتمام تاسرمایه مورد نياز مبلغ كل 

 ميزان سرمایه گذاری انجام شده تاكنون:

  :گذاری انجام شدهاز كل سرمایه  طرح مجری سهم

 نحوه محاسبه آن( تشریح)با  :*دوره بازگشت سرمایه طرح
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بازیافت پسماندها، كاهش آلودگی های زیست محيطی، توليد محصوالت دوستدار محيط  )از جمله :تاثيرات اجرای طرح در حفاظت از محيط زیست

 (زیست و ....

 

 

 (برق، گاز و دیگر سوخت های فسيلی)كاهش مصرف آب،  :تاثيرات اجرای طرح در بهينه سازی مصرف انرژی

 

 

 

 های اخذ شده برای محصولداستاندار .(1-9)جدول 

 داستاندارعنوان  ردیف
 استاندارد نوع

 )داخلی، بين المللی(
 صدورتاریخ   *سازمان صادر كننده

1     

2     

 * استاندارد های داخلی صرفاً می بایست از سازمان ملی استاندارد اخذ گردیده باشند.

 

 برداری/تولید()بهرهمجوز ها و تاییدیه های اخذ شده برای محصول مهمترین. (2-9)جدول 

 تایيدیهمجوز/ عنوان  ردیف
 مجوز/ تایيدیه نوع

 )داخلی، بين المللی(
 صدورتاریخ   سازمان صادر كننده

1     

2     

 

 *کسب عنوان در جشنواره های معتبر. (3-9)جدول 

 محل برگزاری سال برگزاری كننده جشنوارهبرگزار كسب شده رتبه عنوان جشنواره ردیف

1      

2      

 بایست به واسطه اجرای طرح اصلی ارائه شده باشد.* عنوان كسب شده صرفاً می 

 

 ارائه شده یا محصول فناورانه طرح مرتبط باترجمه و گردآوری کتاب  تدوین،  تالیف، .(1-10)جدول 

 مرتبط با محصول عنوان كتاب ردیف
 نوع اثر

 )تاليف، ترجمه و گردآوری( 
 نام ناشر سال و محل انتشار

1     

2     
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 محصول فناورانه/طرحمستندات  .(2-10)جدول 

 ( می باشد؟ BPآیا طرح، دارای طرح كسب و كار)

 محصول مستند سازی شده است؟توليد فنی دانش آیا 

 آیا جهت معرفی محصول اقدام به تهيه و توزیع كاتالوگ، بروشور و ..... نموده اید؟

  

 

 شاغل در طرح/محصول فناورانه نیروی انسانی .(1-11)جدول 
 

 

نفر بيمه شده با  20بيش از 
 تحصيالت فوق دیپلم به باال

نفر با  20تا  15بين 

 تحصيالت فوق دیپلم به باال

نفر با  15تا  5بين 

 تحصيالت فوق دیپلم به باال

نفر با تحصيالت  5كمتر از 

 فوق دیپلم به باال

 وقتپاره  تمام وقت پاره وقت تمام وقت پاره وقت تمام وقت پاره وقت تمام وقت

20 15 15 10 10 5 5 3 
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 مدارک و مستندات مورد نیاز جهت ثبت نام

 

 (مشخصات فردی)مطابق با جدول  تصویر كارت ملی و شناسنامه .1

 (مشخصات شركتتصویر اظهار نامه ثبت شركت )مطابق با جدول  .2

 ارائه كننده طرح ارزيابی مدارک و مستندات مربوط به
 (1-1)مطابق با جدول  تحصيلیتصویر گواهی مدارك  .3

 (2-1 )مطابق با جدول تصویر گواهی های مربوط به سوابق شغلی .4

 (2 )مطابق با جدولتوسط مجری طرح و عناوین كسب شده ات افتخار تصویر گواهی .5

 ( 3)مطابق با جدولتصویر تایيدیه اجرای طرح های فناورانه از پارك علم و فناوری، مراكز رشد و یا سایر حمایت كنندگان طرح  .6
 

 ارائه شده محصولارزيابی  مدارک  و مستندات مربوط به

  ، فرایند توليد، محل توليد محصول و .....توليدی محصول فيلم ازو یا  تصویر .7

  تصویر گواهی ثبت اختراع .8

 هااستانیا دفاتر مالكيت فكری  های علمی و صنعتی ایرانطرح از سازمان پژوهش تایيدیه علمیتصویر  .9

 (1-6)مطابق با جدول شماره  مطالعات بازار طرحمطالعات اقتصادی و مستندات مربوط به  .10

 (3-6)مطابق با جدول  فروش ا فاكتور هایی هایک نسخه از قرارداد .11

 (4-6)مطابق با جدول  مستندات مربوط به صادرات محصول .12

 (8مطابق با جدول  سازی مصرف انرژیزیست، بهينهدر حفاظت از محيط مستندات مربوط به تاثيرات اجرای طرح ) .13

 (1-9استانداردهای اخذ شده برای محصول )مطابق با جدول صویر ت .14

 (2-9ی اخذ شده برای محصول )مطابق با جدول تایيدیه هاها و مجوزتصویر  .15

 (3-9)مطابق با جدول در جشنواره  كسب رتبهتصویر گواهی  .16

وزارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوری/ توسط مراجع ذیصالح از جمله تصویر گواهی تایيدیه جهت جشنواره های خارجی  .17

 (3-9و ...... )مطابق با جدول   معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریبهداشت، درمان و آموزش پزشكی / 

 (1-10)مطابق با جدول تصویر صفحه روی جلد و شناسنامه كتاب  .18

 (3-10( )مطابق با جدول BPخالصه اجرایی طرح كسب و كار ) .19

 (3-10مستندات فنی محصول )مطابق با جدول  .20

 (3-10یک نمونه از كاتالوگ یا بروشور معرفی محصول )مطابق با جدول  .21

 (2-11)مطابق با جدول  زیردر قالب فرم ليست شاغلين ناشی از اجرای طرح  .22

 طرحدر فرم اطالعات نیروی انسانی شاغل 
 شماره همراه شماره ثابت مسئوليت در طرح تحصيالت نام و نام خانوادگی ردیف

      

       
 


