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 برگزيده توسط کمیته ارزيابی فناوران محاسبه امتیازات فناور : نحوه   دوفرم شماره 

 معیارهای سطح دو معیارهای سطح يک شاخص رديف
سقف امتیاز 

 برای هر فرد

امتیاز کسب 

 شده

حداقل 

 امتیاز الزم

1 
شاخص های ارزيابی 

 فناور )الف(

 تخصص و تجارب -1
  5 مرتبط تحصیالت

11 
  5 سابقه کاری مرتبط

  5 افتخارات کسب شده -2

  5 اجرای سایر طرح های فناورانه -3

2 

شاخص های ارزيابی 

 دهشهای ارائه طرح

 )ب(

  15 میزان پیشرفت طرح  فناوری -4

111 

 نوآوری -5

  15 (TRLآمادگي فناوری)سطح 

 11 محصول ثبت اختراع
 

 11 میزات پیچیدگي نوآوری

 وضعیت بازار -6

  11 وضعیت قرارداد فروش

  15 میزان فروش

  21 میزان صادرات

 مالي -7
  5 رمایهسدوره بازگشت 

  4 درصد مشارکت صاحب طرح 

تاثیرات اجرای  -8

 طرح

  5 تاثیر در حفظ محیط زیست

تاثیر در بهینه سازی مصرف 

 انرژی
5  

مجوزها و  -9

 استانداردها

  15 استانداردهای اخذ شده

مجوزها و تائیدیه های اخذ 

 شده
11  

  11 عناوین و افتخارات کسب شده

  11 مستندسازی و تالیفات مرتبط با طرح فناورانه -11

  21میزان اشتغال زایي و  ساختار حقوقي و نیروی انساني -11



 طرح فناورانه

 

 
 

 (نحوه محاسبه امتیازها) 1شماره فرم  

 شاخص های ارزیابی 

 تخصص و تجارب -1

 تحصیالت متقاضی -1-1
 غير مرتبط مرتبط شاخص

 2 5 امتياز

 
  

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

 متقاضی سابقه كاري -1-2
 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. های علمی وزارت علوم، تحقيقات و فناوریالمللی معتبر مورد تایيد انجمنبينجشنواره های معتبر  * 

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

 

 )غیر از محصول محوري(هاي فناورانه /محصولاجراي سایر طرح -3

 شاخص
عنوان طرح / 

 محصول

 ميزان پيشرفت اجرای طرح

توليد محصول در 

  (صنعتیانبوه )مقياس 

توليد نمونه 

 )پایلوت( صنعتی

توليد نمونه 

 تحقيقاتی-آزمایشگاهی

پيش از توليد نمونه 

 آزمایشگاهی

 1 2 3 5  امتياز

  
 

  
 

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

 

 *محصول محوريپیشرفت اجراي  -4



 شاخص
مقياس توليد محصول در 

  (صنعتیانبوه )

 توليد نمونه صنعتی

 )پایلوت(
 تحقيقاتی-توليد نمونه آزمایشگاهی

 6 9 15 امتياز

 
   

 
 

 نوآوري -5

 (TRLآمادگی فناوري)سطح  -5-1

 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 -5-2

 شاخص
 ثبت اختراع خارجی ثبت اختراع داخلی

 با مقصد صادراتی بدون تایيد علمی با تایيد علمی

 11 2 5 امتياز

    
 ( و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی3بنياد ملی نخبگان )سطح ها، مالكيت فكری استان علمی از مراجع منطقه ای* تایيد 

 درصد اختراع باشد 44**سهم فناور حداقل 

 وضعیت بازار  -6

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

 2 5 امتياز

 
  

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

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

 فروش *)ریال(میزان  -6-2
 ميليارد 1زیر  ميليارد 5تا  1  ميليارد 14ميليارد تا  5  ميليارد 34تا  14 ميليارد 34باالی  شاخص

 5 7 8 9 14 امتياز

 
  

 
 

 
 )گردش مالی ذكر نگردد.(سال مالی منتهی به سال جاری می باشد. 5* بازه زمانی مورد ارزیابی 

 *صادرات میزان -6-3

 باالی یك ميليون دالر شاخص
هزار تا یك  544از

 ميليون دالر

هزار  544هزار تا  54از 

 دالر

هزار  14هزار تا  54از 

 دالر

هزار  14زیر  

 دالر

 1 3 5 14 15 امتياز

      
 /مبنای صحت ارقام صادراتی به جز صادرات نرم افزار ، گواهی صادرات گمرك است.سال مالی منتهی به سال جاری می باشد. 5* بازه زمانی مورد ارزیابی 



 مالی -7

 * سرمایه بازگشت دوره -7-1

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»* در صورت ارائه اسناد قابل استناد از سوی متقاضی و امكان محاسبه 

 صاحب طرحدرصد مشاركت  -7-2

 درصد 14كمتر از  درصد 14تا  34بين  درصد 34تا  51بين  درصد 51بيش از  شاخص

 1 2 3 4 امتياز

  
   

 *سهم آورده صاحب طرح با لحاظ نمودن طرح های بزرگ، كوچك و متوسط ارزیابی می شود.  

 تأثیرات اجرایی طرح -8

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

 4 3 امتياز

 
  

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

 *تأثیر در بهینه سازي مصرف انرژي  -8-1
 كم متوسط زیاد شاخص

 1 3 5 امتياز

 
   

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

 ها و استاندارد هامجوز  -9

 *. استاندارهاي اخذ شده9-1

 شاخص
 **استاندارد های بين المللی

 داخلی استاندارهای
 بدون مقصد صادراتی با مقصد صادراتی

 5 5 15 امتياز

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

 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.
 

هاي اخذ شده و تاییدیه)بهره برداري /تولید(  . مجوز ها9-2  



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

 امتياز
 )به ازای هر مجوز یا تایيدیه(

5 4 

 
 

 
 خواهد شد.امتياز در نظر گرفته  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 
 
 
 

 *عناوین و رتبه هاي كسب شده. 9-3
 

 شاخص
 **واره های معتبر خارجینجش

 رتبه( ) به ازای هر بار كسب

 ***واره های معتبر ملینجش

 )به ازای هر بار كسب رتبه(

 سوم دوم اول سوم دوم اول  رتبه

 3 4 5 3 4 5 امتياز

 
 

     
 نمی باشد.ه توسط مجری * 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

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، مسابقات ملی مهارت، بنياد ملی نخبگان جشنواره های معتبر ملی شامل جشنواره های خوارزمی، فارابی، شيخ بهایی، علم تا عمل،  رازی*** 

 زله رتبه اول است. به من 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 یك امتياز برای آن د2تبصره 

 

 * طرح با مرتبط تألیفات و مستندات -11

 تاليف كتاب مرتبط برای فروشمستند سازی  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.

 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 محصول، 

 ساختار حقوقی و نیروي انسانی  -11

 / محصول فناورانه ال زایی طرحغمیزان اشت و رویکرد گروهی در تجاري سازي .11-1

 شاخص

نفر بيمه شده با  24بيش از 
 تحصيالت فوق دیپلم به باال

نفر با  24تا  15بين 

 باالتحصيالت فوق دیپلم به 

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 14 14 15 15 24 امتياز

         

 

 

 


