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 زنجان دانشگاه فناوری  ، حمایت و انتقالارزیابینامه شيوه

  :مقدمه

 نقشهه  و ساله پنج توسعه هایبرنامه انداز،چشم سند جمله از كشور باالدستی اسناد از اقتباس با زنجان دانشگاه

-جهت سه با كیفی و كمی اهدافششم و  ساله پنج برنامه و 1404 افق در اندازچشم سند براساس و علمی جامع

 و هها ظرفیهت  ارزنهده،  تجهار   بهه  توجهه  با خود، راهبردی برنامه در فناورانه و پژوهشی آموزشی، اساسیگیری 

 اسهاتید، ) ارزشهمند  انسهانی  منابع نیز و پژوهشی و علمی هایزیرساخت الخصوصعلی مالحظه قابل هایپتانسیل

انطبها    خهود و  فناورانهه  و پژوهشهی  هایفعالیت كیفی و كمی ارتقاءاهتمام بر ضمن ،(علمی نخبگان و دانشجویان

 جههت  خهود  فناورانهه  و پژوهشهی  دستاوردهای بكارگیری و سازیتجاری درصدد كشور، واقعی نیازهای با آنها

 و ملهی  وحسهط  در پژوهشی و علمی هایفعالیت انجام در موثر ییالگو به دستیابی منظوربه جامعه نیازهای مینأت

  .باشدمی ایمنطقه

 سهازی پهژوهش   در راسهتای فرهنه   فنهاوران و  از پژوهشهگران و   حمایهت بهه منظهور   معاونت پژوهش و فنهاوری  

بنیان و و تولید دانش حكمت زنجانالمللی دانشگاه بخش در جهت ارتقاء نقش و جایگاه ملی و بینمحور و اثركیفیت

اقهدام   ی فناورانهه هها  انتخها  رهرح  و  ، ارزیهابی آوری بهه جمهع   ،های نسل سومظهور و بروز دانشگاه در زمره دانشگاه

 .نماید می
 

 اهداف: -1ماده 

 اقتصادی و فنی توجیهدارای  ررح تهیه قابلیت با فناوری به رسیدن جهت فناوری توسعه از حمایت •

 فناوری انتقال و تحقیقاتی دستاوردهای و هایافته سازیتجاری از حمایت •

 فناوری گذاریارزش فنی و ارزیابی •

 شهركای و  مهالی  حامیهان  یهافتن  صهنایع،  بها  ارتبهاط  نظیر هافناوری سازیتجاری و بازاریابی به مربوط امور انجام •

  ررح برای مناسب

 صنعت نیازهای از ارالعاتی بانک ایجاد و بازار تحلیل و تجزیه •

 التحصهیالن فهار  و  متخصصهین  مشهاركت  بها  كهارآفرینی  و سهازی تجهاری  نهوآوری،  فرهنه   تقویت و ترویج •

 دانشگاهی

 نوآوری و فناوری توسعه بر تأكید با پایدار شغلی هایفرصت ایجاد •

 فناوری متقاضیان و كنندگانعرضه بین مؤثر ارتباط ایجاد •

 صهنایع  دهنهده شهكل  بهومی  فنهاوری  و كاربردی هایپژوهش بر مبتنی پایدار اقتصادی توسعه مسیر دنكر هموار •

 زادرون

 صنایع و هاشركت ایتوسعه و تحقیق هاینیازمندی رفع برای دانشگاه در الزم هایزمینه ایجاد •

 سازیتجاری آموزشی هایدوره اجرای برای الزم بستر ایجاد •
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-تجهاری  در محققان و گذارانسرمایه دانشگاه، پژوهشی هایفعالیت و هاتالش كردن هدفمند و سازیهماهن  •

 سازی

 سازیتجاری هایبرنامه در سرمایه صاحبان و صنایع مدیران جلب مشاركت• 

 :فراخوان زمان  -2 ماده

و داوری آوری  جمهع  سهال  ههر  مهاه  بهمهن  15 ومهرداد مهاه    15  بازه زمانی منتهی به جهت بررسی در دو ها ررح

 خواهد شد.

 تعاریف  -3 ماده

 عبارت است از دانشگاه زنجان.دانشگاه:  -3-1

های آن باشد كه فعالیتاین مدیریت زیر نظر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه میمدیریت فناوری:  -3-2

اختراع و توسعه و انتقال های مختلف، ثبت نامه با سازمانشامل انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و صنعتی، انعقاد تفاهم

ریاست جمهوری و  های كالن ملیهای تحقیقاتی كسب و كار كوچک و مدیریت پروژهفناوری، حمایت از پروژه

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری است.

هایی است  آالت و مهارت ها، فنون، ابزار، تجهیزات، ماشین ای از فرآیندها، روش فناوری مجموعه فناوری:  -3-3

ههای مختلهف   فنهاوری كهاربرد علهوم در حهوزه     .گهردد  كاالیی ساخته شده و یا خدمتی ارائه مینهایتاً توسط آنها كه 

 ها و مطالعات منظم است.)شامل صنایع( با استفاده از رویه

 :اجزای فناوری -3-3-1

در حالی كه فناوری بسیار رسد، به نظر میآالت و تجهیزات افزارها، یعنی ماشینفناوری به عنوان سختدر نگاه اول 

 كه عبارتند از: شمردبرای فناوری بر میجزء مركز انتقال فناوری آسیا و اقیانوسیه چهار  .فراتر از سخت افزار است

-است كه شامل ابزار فناوری مطرح در اشیای مورد استفاده برای تولید كاالها یا خدمات: افزارفنالف( 

 تسهیالت فیزیكی یا سخت افزاری است.آالت، تجهیزات، تأسیسات و 

كه در تكوین،  است  (ان، مهندسان، مدیران و دانشمندانكارگر)فناوری متبلور در انسان :  افزارانسانب( 

 ها، دانش و خالقیت انسانی است.شامل تجربیات، مهارت و رودتكمیل، كاربرد و توسعه فناوری به كار می

در ارالعات، اسناد و مدارک گوناگون مورد استفاده برای تولید كاال و فناوری مطرح  :افزارطالعاتا ج(

باشد. برای مثال به دستورالعمل شرح و توصیف فرآیندها و سایر مستندات مورد نیاز یا مجموعه خدمات می

 توان اشاره كرد.نرم افزاری می
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-رهبری و ایجاد انگیزش در بهینههای سازمانی، قدرت های مدیریتی و نظامشامل روش :افزارسازماند( 

ها و تأمین اهداف سازمانی است. بنابراین، فناوری متبلور در یک سازمان یا نهاد از گیریسازی تصمیم

شود، كارگیری و توسعه فناوری استفاده میكارگاه گرفته تا آزمایشگاه مجتمع و غیره كه در تكوین، به

 سازمان افزار نام دارد.

                                  

افزار است كه باید به شكل مناسبی تركیب شود تا كامالً مؤثر افزار و نرمای از سختفناوری مجموعه بنابراین

-افزار و سازماناتافزار، ارالعافزار شامل انسانمحصول نهایی است و بخش نرم افزار شامل ابزار تولید وباشد. سخت

افزار عنوان یک دانش و فن كه از نوع نرم(. فناوری بهMuhittin ; Malouin; Rehn, 1981:557باشد )افزار می

حقیقت ابزار انتقال  شود درصورت مادیات، وسایل و آمار و ارالعات مطرح میگردد و آنچه كه بهاست تعریف می

 باشد.فناوری می

 طبقه بندی فناوری -3-3-2

 فناوری ها را می توان به انواع زیر دسته بندی كرد:

شود؛ شوند گفته میسازی میبه آن دسته از فناوری ها كه جدیداً عرضه یا پیاده فناوری جدید: -3-3-2-1

ها ممكن است استفاده می شود. این گونه فناوریای كه در رراحی مهندسی افزارهای جدید رایانهمرمثل ن

 كند جدید تلقی شوند.در سطح جهانی جدید نباشد ولی برای سازمان مورد نظر كه از آن استفاده می

گویند كه تاكنون به رور كامل تجاری نشده است. ای از فناوری میبه گونه فناوری نوظهور: -3-3-2-2

شود كه در بینی میحال حاضر استفاده محدودی داشته باشد ولی پیش امكان دارد دراین نوع از فناوری 

 .محسو  گرددتواند از این نوع آینده تجاری شود. مهندسی ژنتیک و فناوری نانو می

 شود.استفاده میدنیا  پیشروی صنایعاز شود كه در بسیاری به فناوری گفته می فناوری پيشرفته: -3-3-2-3

-فناوری پست یا سنتی، فناوری است كه در سطح گسترده در جامعه استفاده می فناوری سنتی: -3-3-2-4

های نسبتاً پایین نیازمندیم و معموالً با نیازهای اساسی انسان چون غذا، گیری از آن به آموزششود. برای بهره

 لباس و خدمات ارتباط دارد.

 ورودی فناوری

 فن افزار انسان افزار

 خروجی

 اطالعات افزار سازمان افزار

 محصول یا خدمت
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د. معموالً این فناوری پیشرفته و سنتی قرار دار شود كه بینبه فناوری گفته می فناوری متوسط: -3-3-2-5

 د.نگذارها مرحله بلو  خود را پشت سر میفناوری

است كه سازگاری الزم برای استفاده بهینه از آن وجود دارد. به عبارت  فناوری فناوری مناسب: -3-3-2-6

تواند از نوع سنتی، فناوری می اند. اینبرداری از آن تأمین شدههای مورد نیاز برای بهرهدیگر، زیرساخت

 متوسط یا پیشرفته باشد.

كه شود گفته می فناوری مستند شده به فناوری :(در مقابل فناوری پنهان)فناوری مستند شده  -3-3-2-7

ها و عالئم استانداری مستند شده باشد. در مقابل فناوری پنهان، دانش غیر قابل لمس و ثبت در قالب نشانه

ای كه در ذهن افراد باقیمانده كه امكان عرضه و ارائه آن به سایرین وجود ندارد؛ مانند تجربهای است نشده

 است.

به جایی كه مورد استفاده اء اصلی ها از مبدانتقال فناوری عبارت است از حركت نوآوری: انتقال فناوری -3-4

ها، ابداعات و محصوالت ها، خدمات، سیستمها شامل دانش علمی و فنی، دیدهاین نوآوری .گیردعملیاتی قرار می

سازد. در این پذیر میباشند. انتقال فناوری، فرایندی است كه جریان فناوری را از یک منبع به یک گیرنده امكانمی

تواند یک فرد، یک شركت كننده ذینفع چنین دانشی است. منبع میتعبیر، منبع مالک یا دارنده دانش است و دریافت

 شور باشد.یا یک ك

در دو دسته  گردد كه عمدتاًهای فكری انسان ارال  میهای حاصل از خالقیتبه داراییفکری:  مالکيت -3-5

 كلی قابل تقسیم اند: 

 (های تجاریهای صنعتی، عالیم و نامنظیر اختراعات، ررح)های صنعتی الف( دارایی

 (و مقاالت، نرم افزارهای رایانه اینظیر آثار مكتو  از جمله در قالب كتب ) ( ادبی و هنری 

 .باشد یا وجود یک قرارداد پایه یا خارج از قراردادتواند میهای فكری ایجاد دارایی أمنش :1 تبصره 

عنوان هب ای است زیر نظر معاون پژوهش و فناوری دانشگاهكمیته کميته فناوری و مالکيت فکری: -4ماده 

دو نفر از اعضای  و مدیر ارتباط با صنعت، مدیر مركز رشدعنوان دبیر كمیته، هب ، متشكل از مدیر فناوریرئیس كمیته

و تأیید رئیس دانشگاه( كه احكام تمامی آنها از سوی  معاون پژوهش و فناوری)به پیشنهاد  ت علمی دانشگاهأهی

انتخا  رزیابی و اگیری در خصوص ریزی و تصمیمدار برنامهاین كمیته عهده رئیس دانشگاه صادر خواهد شد.

 های فكری در دانشگاه است. داراییفناوری، انتقال فناوری و 

حسب مورد دو نفر  عالوه بر اعضای حقیقی و حقوقی كمیته فناوری و مالكیت فكری، براساس نظر كمیته و :2تبصره 

 توانند در كمیته حضور داشته باشند.صورت مشورتی و بدون حق رای میبه ،متخصص در موضوع

 عالوه كمیته تشخیص به بنا و شد خواهد تشكیل ماهانه صورت به فناوری و مالكیت فكری كمیته جلسات: 3 تبصره

 . شد خواهد حاضر جلسه در توضیحات ارائه و ررح از دفاع جهت ررح مجری نیاز، صورت در آن دائمی اعضای بر
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 با نظر مورد هایررح در دانشگاه معنوی و مادی مالكیت سهم فناوری، انتقال جهت فناورانه هایررح در: 4 تبصره

 امضاء به "فناوری انتقال قرارداد " عنوان تحت ای جداگانه قرارداد در كه شد خواهد تعیین كمیته اعضای تشخیص

 رسید. خواهد گذارسرمایه و دانشگاه فناوری و پژوهش معاون و پژوهشگر

 دانشگاه معنوی و مادی مالكیت سهم و حمایت میزان فناوری، توسعه از مالی حمایت متقاضی هایررح در: 5 تبصره

 " عنوان تحت ایجداگانه قرارداد در كه شد خواهد تعیین كمیته اعضای تشخیص با حمایت مورد هایررح در

رسید.  خواهد دانشگاه فناوری و پژوهشی معاون و پژوهشگر امضاء به "فناوری توسعه از مالی حمایت قرارداد

 گیریتصمیم حمایت، فرآیند انتهای در دانشگاه مالكیت سهم دریافت برای مجری درخواست صورت در همچنین

 . شد خواهد انجام كمیته ی جلسه در دانشگاه سهم گذاریقیمت و درخواست این پذیرش با رابطه در

 قرارداد با همراه ماه زیریک هایفعالیت با اولیه بندیزمان برنامه یک باید حمایت متقاضی هایررح: 6 تبصره

 گزارش ماهانه صورت به واده شود د قرار فناوری انتقال و توسعه واحد اختیار در فناوری توسعه از مالی حمایت

 مقایسه اولیه شده اخذ زمانبندی برنامه با پیشرفت نحوه كمیته جلسات در تا ایندنم روزرسانی به را خود پیشرفت

 . دگرد

 فناوری انتقال و توسعه واحد در زیر اقدامات ،كمیته در فناوری انتقال متقاضی فناورانه ررح ییدأت از پس: 7 تبصره

 : گرفت خواهد صورت

  فنی ارزش لحاظ از آن ارزیابی معیارهای تعیین و فناورانه های ررح بررسی منظور به: فنی ارزیابی( الف

  بازار در فناورانه ررح گذاری ارزش منظور به: گذاری ارزش(  

 بازاریابی به مربوط امور انجام و فناورانه ررح سازی تجاری قابلیت ارزیابی منظور به: صنعت با ارتباط و بازاریابی( ج

 مناسب شركای یافتن و ررح برای مالی حامیان یافتن صنایع، با ارتباط نظیر آن سازی تجاری و

 :اجرا نحوه -5ماده 

 فهرم ، دانشهگاه  مدیریت فنهاوری بر اساس فراخوان  باید می فعالیت فناوریمجری( پدید آورنده یا/و صاحب) -5-1

 .دنمای ارائه دانشكده پژوهشی معاونت الزم، به مستندات و مدارک همراه به و تكمیل را 2شماره 

ههای مشهمول همهراه بها      نسبت به معرفهی رهرح   ،های واصله ررحاولیه  بررسیمعاونت پژوهشی دانشكده، پس از  5-2

 نماید.  اقدام می دانشگاه فناوری مدیریتمدارک و مستندات به 

یید شده را أ، مدارک تمیته فناوری و مالكیت فكریكپس از ارزیابی مدارک توسط  دانشگاه مدیریت فناوری -5-3

 .نماید می انتخا  و معرفی راهر دانشكده   برگزیده های ررحبررسی نهایی نموده و  در شورای پژوهش و فناوری
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 تایيد

 تایيد

 عدم تایيد  

 عدم تایيد  

 عدم تایيد  

 :های برگزیده فناورینمودار مراحل تعیین  -5-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2تکميل فرم ارزیابی فناوری )فرم شماره 

 

ها یا ریاست معاونت پژوهشی دانشکده
 پژوهشکده

 

بررسی اوليه 

 در دانشکده 

ارسال به مدیریت فناوری و 
 صنعتارتباط با 

 

 

 شورای پژوهشی دانشگاه

 

عدم تصویب 

 طرح

 

عقد قرارداد حمایت مالی از توسعه فناوری 

 با مجری

 
شروع حمایت مالی از مجری و ابالغ 

 شروع به کار

 
 صورت منظم هگزارش پيشرفت طرح ب

 به مدیریت فناوری
 

ارزیابی و تقسيم 
سهم مالکيت 

فکری در کميته 
فناوری و مالکيت 

 فکری
 

 مالکيتسازی( یبرداری مادی )تجاربهره
 فکری
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 امتيازدهی: نحوه - 6 ماده
 دانشگاههای نحوه محاسبه امتيازات فناوری -1پيوست 

 معيارهای سطح دو معيارهای سطح یک شاخص ردیف
سقف امتياز 

 برای هر فرد

امتياز کسب 

 شده

حداقل 

امتياز 

 الزم

1 
شاخص های 

ارزیابی فناور 

 )الف(

تخصص و  -1

 تجار 

  5 تحصیالت

10 

  5 سابقه كاری مرتبط

  5 افتخارات كسب شده -2

  5 اجرای سایر ررح های فناورانه -3

میزان باالسری كسر شده توسط معاونت پژوهشی و یا  -4

 واحدهای دیگر دانشگاه
5  

2 

شاخص های 

-طرحارزیابی 

 های ارائه شده

 )ب(

  15 میزان پیشرفت ررح  فناوری -5

60 

 نوآوری -6
  25 (TRLفناوری)آمادگی سطح 

  15 وضعیت ثبت اختراع و تائیدیه علمی

 وضعیت بازار -7

نامه مشتری محور بودن ررح از ررف 

 استفاده كننده ررحصنایع 
10  

معرفی و تحلیل بازار فروش داخلی و 

 خارجی
5  

  10 داخلی فروشوضعیت 

  10 صادراتوضعیت 

 مالی -8

  5 رمایهسدوره بازگشت 

 درصد مشاركت صاحب ررح

  )مجری ررح(
5  

تاثیرات اجرای  -9

 ررح

  10 مقاومتیتاثیر فناوری در اقتصاد 

  5 تاثیر در حفظ محیط زیست

  5 تاثیر در بهینه سازی مصرف انرژی

مجوزها و  -11

 استانداردها

  15 استانداردهای اخذ شده

  10 مجوزها و تائیدیه های اخذ شده

  10 عناوین و افتخارات كسب شده

  10 مستندسازی و تالیفات مرتبط با ررح فناورانه -11

ساختار حقوقی  -12

 و نیروی انسانی

  5 رویكرد گروهی در تجاری سازی

  20 میزان اشتغال زایی ررح فناورانه

سطح تحصیالت نیروی انسانی شاغل 

 در اجرای ررح فناورانه
10  
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 (نحوه محاسبه امتيازها) 1شماره  فرم 

 های ارزیابیشاخص 

 تخصص و تجارب -1

 تحصيالت متقاضی -1-1
 غیر مرتبط مرتبط شاخص

 2 5 امتیاز

 
  

 * این امتیاز صرفاً به تحصیالت مرتبط با موضوع ررح اختصاص می یابد.
 

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

 1 3 5 امتیاز

 
 

 
 

  

 افتخارات کسب شده متقاضی -2
 افتخارات ملی افتخارات بین المللی شاخص

 3 4 امتیاز

   
 می باشند. های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریالمللی معتبر مورد تایید انجمنبینجشنواره های معتبر  * 

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

 

 )غير از محصول محوری(های فناورانه/محصولاجرای سایر طرح -3

 شاخص
عنوان ررح / 

 محصول

 میزان پیشرفت اجرای ررح

تولید محصول در 

  صنعتیمقیاص 

تولید محصول 

 درمقیاس نیمه صنعتی

تولید نمونه 

 صنعتی

تولید نمونه 

 آزمایشگاهی

پیش از تولید نمونه 

 آزمایشگاهی

 1 2 3 4 5  امتیاز

  
 

   
 

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

 

 :واحدهای دانشگاهسایر و یا  السری کسر شده توسط معاونت پژوهش و فناوریميزان با -4

 امتیاز لحاظ خواهد شد. 1میلیون ریال باالسری كسر شده  50به ازای هر 

 

 *محصول محوریپيشرفت اجرای ميزان  -5

 شاخص
تولید محصول در 

  مقیاص صنعتی

درمقیاس تولید محصول 

 نیمه صنعتی

تولید نمونه 

 صنعتی

تولید نمونه 

 آزمایشگاهی

 در حد ایده

 2 6 9 12 15 امتیاز

 
    

 
 * تعریف تولید صنعتی و نیمه صنعتی با توجه به ویژگی های هر محصول می تواند متفاوت باشد.

 ن فنی مطابق با مراحل فو  همان امتیاز را داراست.تش**در هر مرحله فروش دا

 

 



 دانشگاه زنجان نامه ارزیابی، حمایت و انتقال فناوریشیوه 

 
 

9 

 

 نوآوری -6

 (TRL)فناوری آمادگیسطح  - 6-1
 مهندسی معكوس TRL 9 TRL 8 TRL 7 TRL 6 TRL 5 TRL 4 TRL 3 3> TRL شاخص

 12 3 6 9 12 16 19 22 25 امتیاز

          
وزارت علوم، تحقیقات  نمایشگاه دستاوردهای پژوهش ، فناوری و فن بازارهایی كه در امتیاز سطح امادگی فناوری برای فناوری گردد.ضر  می 1.5اگر سطح آمادگی در راستای تحقق اهداف كالن اقتصاد مقاومتی باد امتیاز در * 

 باشد.كنند در این بخش قابل استفاده میو فناوری شركت و كسب می

 ثبت اختراع محصول - 6-2

 شاخص
 ثبت اختراع خارجی ثبت اختراع داخلی

 مقصد صادراتی بدون مقصد صادراتی با تایید علمی بدون تایید علمیبا 

 5 15 2 5 امتیاز

     
 سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ( و3بنیاد ملی نخبگان )سطح ، هامالكیت فكری استان ای تایید علمی از مراجع منطقه* 

 .درصد اختراع باشد 40حداقل  صاحب ررح )مجری(**سهم 

 امتیاز وجود دارد.امكان كسب همزمان هر دو *** 

 وضعيت بازار  -7

امتیاز  10كنندگان ررح  به ازای نامه از ررف استفاده: نامه مشتری محور بودن طرح از طرف استفاده کننده طرح -7-1

 لحاظ خواهد شد.

 معرفی و تحليل بازار فروش داخلی و خارجی -7-2

 **معرفی و تحلیل بازار فروش داخل كشور  *معرفی و تحلیل بازار فروش خارج از كشور  شاخص

 2 3 امتیاز
 

 
 

 * معرفی بازار هدف محصول با ذكر بازار داخلی و خارجی محصول و مشخص نمودن جامعه هدف هر محصول مدنظر می باشد.

 امكان كسب همزمان هر دو امتیاز وجود دارد.** 

 *امکان فروش  -7-3
 قرارداد فروش نمونهدارای  **دارای قرارداد فروش تجاری شاخص

 5 10 امتیاز
 

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

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

 *صادرات امکان -7-4

 باالی یک میلیون دالر شاخص
هزار تا یک  500از

 میلیون دالر

هزار  500هزار تا  50از 

 دالر

هزار  10هزار تا  50از 

 دالر

هزار  10زیر  

 دالر

 1 3 5 10 15 امتیاز

 
  

 
 

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

 

 مالی -8

 * سرمایه بازگشت دوره -8-1

سال 5تا  3بین  سال 3تا  2بین  سال 2تا  1بین  سال 1كمتر از  شاخص سال 6تا  5بین    

 1 2 3 4 5 امتیاز
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 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 

 متقاضی مشارکتدرصد  -8-2

 درصد 10كمتر از  درصد 10تا  30بین  درصد 30تا  51بین  درصد 51بیش از  شاخص

 2 3 4 5 امتیاز

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

 

 تأثيرات اجرایی طرح -9

 تعلق خواهد گرفت. 10امتیاز  حداكثربراساس توجیه فناور تاثير فناوری در اقتصاد مقاومتی:  -9-1

 * أثير در حفاظت از محيط زیستت -9-2
 پیوست محیط زیست ندارد پیوست محیط زیست دارد شاخص

 0 3 امتیاز

 
  

 مورد توجه در این شاخص می باشند.* بازیافت پسماندها، كاهش آلودگی های زیست محیطی، تولید محصوالت دوستدار محیط زیست و ....،  از جمله موارد 

 *سازی مصرف انرژی تأثير در بهينه -9-3
 كم متوسط زیاد شاخص

 1 3 5 امتیاز

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

 مجوز ها و استاندارد ها -11

 *اخذ شده استانداردهای -11-1

 شاخص
 **استاندارد های بین المللی

 ***داخلی استاندارهای
 بدون مقصد صادراتی با مقصد صادراتی

 5 5 15 امتیاز

    
 امتیاز در نظر گرفته خواهد شد. 2حداكثر  امكان كسب همزمان هر دو امتیاز وجود دارد. همچنین اگر مجری ررح در حال ری مراحل اخذ اسناندارد مربوره باشد، با در نظر كمیته داوری *

 می باشد. برگزیده** تشخیص معتبر بودن استاندارد های بین المللی به عهده كمیته داوری فناوران 

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

های اخذ شده تائيدیهو  برداری /توليد()بهره . مجوز ها11-2  

 **تاییدیه های اخذ شده *مجوز های اخذ شده شاخص

 امتیاز
 )به ازای هر مجوز یا تاییدیه(

5 4 

 
 

 
 امتیاز در نظر گرفته خواهد شد. 2اگر مجری ررح در حال ری مراحل اخذ مجوز یا تاییدیه مربوره  باشد، با در نظر كمیته داوری حداكثر  امكان كسب همزمان هر دو امتیاز وجود دارد.* 

 می باشد./ تاییدیه ها می تواند در برگیرنده تاییدیه بهره برداران ذی صالح نیز باشد. برگزیده** تشخیص معتبر بودن مجوز ها و تاییدیه ها به عهده كمیته داوری فناوران 
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 . عناوین و رتبه های کسب شده*11-3

 شاخص
 **های معتبر خارجی وارهنجش

 ) 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 امتیاز

 
 

     
 ه توسط مجری نمی باشد.* این شاخص صرفاً مربوط به عناوین و رتبه های كسب شده توسط مجری ررح به واسطه ررح ارایه شده می باشد و مشمول دیگر ررح های اجرا شد

و آموزش پزشكی/ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری/ دانشگاه ها  **جشنواره های معتبر خارجی می بایست دارای تاییدیه از یكی از مراكز زیر باشند: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری/ وزارت بهداشت، درمان

 و موسسات آموزش عالی/ پارک علم و فناوری/ مراكز رشد 

 می باشند. برتر )برگزارشده توسط پارک یزد( و ایده های بنیاد ملی نخبگان مسابقات ملی مهارت، ،تبر ملی شامل جشنواره های خوارزمی، فارابی، شیخ بهایی، علم تا عمل،  رازی*** جشنواره های مع

 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 بین المللی كمیته داوری تصمیم گیری خواهد كرد. و حداكثر یک امتیاز برای آن د2تبصره 

 

 * طرح با مرتبط تأليفات و مستندات -11

 مستندسازی برای فروش ***تولید محصول مستندسازی دانش فنی **تالیف كتا  مرتبط شاخص

 5 8 3 امتیاز

    
 امكان كسب همزمان هر سه امتیاز وجود دارد.* 

 ** آثار ترجمه ای مورد پذیرش می باشد كه بین اثر ترجمه شده و تحصیالت مجری ررح همخوانی وجود داشته باشد.

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

 ساختار حقوقی و نيروی انسانی  -12

 سازی. رویکرد گروهی در تجاری11-1

 فردی *گروهی سازمان دولتی شركت خصوصی  شاخص

 0 4 3 5 امتیاز

     
 گروهی از افراد كه در اجرای ررح نقش داشته اند اما به عنوان یک شركت ثبت نشده اند. * منظور از رویكرد گروهی،

 */ محصول فناورانه زایی طرح. ميزان اشتغال11-2
 نفر 5كمتر از  نفر 15تا  5بین  نفر 20تا  15بین  بیمه شده نفر 20بیش از  شاخص

 5 10 15 20 امتیاز

     
 گیرد. اند امتیاز تعلق میررح، بیمه نشدهدانشجویانی كه از رریق * 
 

 */ محصول فناورانه. سطح تحصيالت نيروی انسانی شاغل در اجرای طرح11-3

 شاخص
با  انسانی نیروی

 تحصیالت دكتری
 )به ازای هر نفر(

نیروی انسانی با 
 تحصیالت 
 كارشناسی ارشد
 )به ازای هر نفر(

نیروی انسانی با 
 تحصیالت

 كارشناسی 
 )به ازای هر نفر( 

نیروی انسانی با 
 تحصیالت 
 فو  دیپلم

 )به ازای هر نفر( 

نیروی انسانی با 
 تحصیالت 
 دیپلم

 )به ازای هر نفر( 
 1 2 3 4 5 امتیاز

 
    

 

 گردد.* تحصیالت مجری ررح در این شاخص محاسبه نمی
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 (اطالعات فناوری ) 2شماره فرم 

 

 متقاضی مربوط به اطالعات

 مشخصات فردی

 نام خانوادگی: نام:

 تاریخ تولد: وضعیت تاهل: نام پدر: جنسیت:

 محل تولد: شماره شناسنامه: كد ملی:

 پست الكترونیک:

 شماره تماس همراه:

 شماره تماس ثابت:

 :محل سكونت آدرس

 :محل سكونت كدپستی

 محل كار:

 محل كار:و كدپستی  آدرس 

 شماره تلفن محل كار:

 

 *مشخصات شركت 

 در اساسنامه:شركت زمینه فعالیت  نام شركت:

 نام خانوادگی مدیر عامل یا باالترین مقام مسئول: نام و

 :ثبت تاریخ :   ثبت شماره

             محدود مسئولیت      تضامنی       تعاونی       خاص سهامی  :      شركت سهام نوع

 نوپا       تولیدی صنعتی   نوع شركت:    

 دانشگاه مجوزبدون  دانشگاه     مجوزبا  بنیان )در صورت بودن(   های دانشنوع شركت

 (:سال)فعالیت  سابقه مدت      فعال      فعال غیر :     فعالیت وضعیت

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

 :یا صنعتی واحد تولیدی و شماره تلفن و نمابر نشانی

 :شركت آدرس سایت اینترنتی

 .ری ررح ارالعات شركت نیز در قالب این جدول ارائه گردداست الزم است عالوه بر ارالعات مجتوسط یک شركت تجاری سازی شده ارائه شده، در صورتی كه ررح * 
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 شاخص های ارزیابی مجری طرح الف(
 )به ترتیب از باالترین مدرک تحصیلی(. سوابق تحصیلی (1-1-1)جدول 

 گرایش تحصیلی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی ردیف
دانشگاه  محل اخذ 

 مدرک

شهر/كشور محل 

 اخذ مدرک
 سال اخذ مدرک

1       

2       

3       

 
 * سوابق كاری )دولتی، خصوصی( (. 2-1-1جدول )

 ردیف
نام موسسه/ سازمان/ 

 دانشگاه

پست سازمانی/ 

 مسئولیت
 نوع همكاری

 )قراردادی، رسمی و ....(

رول مدت زمان 

 همكاری

 سال همكاری

 تاریخ پایان تاریخ شروع

1       

2       

 .باشدبا موضوع ررح ارائه شده  مرتبطصرفاً می بایست بیان شده سوابق كاری  * 
 *افتخارات كسب شده توسط مجری ررح  (. 2-1جدول )

 ردیف
 رتبه و یا افتخار 

 كسب شده

 عنوان رویداد 
 ،جشنواره ،)همایش

المپیاد علمی  ،مسابقه

 و مهارتی و ....(

 برگزاركننده رویداد
 برگزاری رویداد حسط

 (المللی، ملی)بین

عنوان اثر یا موضوع 

در  ارایه شده

 رویداد 

تاریخ كسب 

 افتخار

1       

2       

3       

  باشد.با موضوع ررح ارائه شده مرتبط و  مجری ررحبایست در حوزه تخصصی می ت صرفاًااین افتخار* 

 *های فناورانه/ محصول ررح  سایر اجرای(.  3-1جدول )

 ردیف

رح
ن ر
نوا
ع

 
** رح 
د ر
ربر
كا
زه 
حو

 

رح
ر ر
ت د
ولی
سئ
م

 

 میزان پیشرفت اجرای ررح
نحوه اجرای 

 ***ررح

جرا
ل ا
سا

 

اژ 
تیر
در 
ل 
صو
مح
د 
ولی
ت

وه 
انب

ی(
نعت
)ص

 

اژ 
تیر
در 
ل 
صو
مح
د 
ولی
ت

ود
حد
م

 
ی(
نعت
 ص
مه
)نی

 

تی
صنع
نه 
مو
د ن
ولی
ت

 

نه 
مو
د ن
ولی
ت

هی
گا
یش
زما
آ

ونه 
 نم
ید
تول
از 
ش 
پی

 

هی
گا
یش
زما
آ

 

دی
فر

هی 
رو
گ

 

1            

2            
 .باشدرائه شده به این جشنواره، میغیر ررح اصلی ا ،* این جدول صرفاً جهت درج دیگر ررح های فناورانه مجری

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

 ذكر شود. «گروهی»در قسمت  عنوان آن شركت یا سازمان ،*** در صورت اجرای ررح توسط یک شركت و یا سازمان
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 واحدهای دیگر دانشگاهمیزان باالسری كسر شده توسط معاونت پژوهشی و یا (.  4-1جدول )

 

 مبلغ كل ررح )ریال( عنوان ررح ردیف
شده توسط السری كسرمبلغ با

سایر و یا  معاونت پژوهش و فناوری

 واحدهای دانشگاه )ریال(
1    

2    

 
 فناوریمشخصات فنی  (.  1-5-2جدول )

 عنوان ررح:

 )محصول تولید شده(: معرفی

 

 

 :   كاربردها

 

 

 :تولید محصول فرایندمختصری از 

 

 

 :های به كار رفته در تولید محصولفناوری

 

 

 

 میزان پیشرفت ررح (.  2-5-2جدول )

 * تیراژ انبوهتولید در 

 (صنعتی)

 * تولید در تیراژ محدود

 صنعتی و كارگاهی()نیمه
 ساخت نمونه آزمایشگاهی **ساخت  نمونه صنعتی

مطالعات و اقدامات پیش 

 اولیهاز ساخت نمونه 

     

 لطفاً دالیل انتخا  خود را توضیح دهید:

 

 *  الزم است تیراژ تولید محصول ذكر شود.

 ساخته شده ارائه شود و یا امكان بازدید از واحد صنعتی مربوره مهیا گردد.ی ت در جلسات داوری، نمونه** الزم اس

 

 (. سطح آمادگی فناوری1-6-2جدول )

 مهندسی معكوس TRL 9 TRL 8 TRL 7 TRL 6 TRL 5 TRL 4 TRL 3 3> TRL شاخص
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 /محصوالت(.  وضعیت ثبت اختراع و تاییدیه علمی ررح2-6-2جدول )

 *وضعیت ثبت اختراع ررح

 تاریخ ثبت اختراع شماره ثبت اختراع عنوان ثبت اختراع ردیف
 اسامی

 مالک/ مالكین اختراع

 نوع ثبت

 خارجی داخلی

1       

2       

)با ذكر  ؟می باشد ، بنیاد ملی نخبگان و مراجع منطقه ای مالكیت فكریییدیه علمی از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایرانأآیا ررح دارای ت

 ییدیه( أشماره و تاریخ ت

 
 نیاد ملی نخبگانب 3سطح و  صنعتیهای علمی و پژوهش وسازمان هااستانتایید علمی از مراجع منطقه مالكیت فكری  * 

 درصد اختراع باشد 40**سهم فناور حداقل 

 

 (.  نامه مشتری محور بودن ررح از ررف استفاده كننده ررح1-7-2جدول )

 ویژگی های بازار محصول(.  2-7-2جدول )

 (برای مثال بیماران دیابتی در تولید محصوالت دارویی ،آنجامعه هدف مشخص نمودن و محصول )با ذكر بازار داخلی و خارجی  بازار هدف محصول:معرفی 

 

 

 محصول از بازار هدف:این فعلی سهم 

 :با لحاظ نمودن ررح های توسعه محصول از بازار هدفحداكثر میزان تقاضا برای محصول برآورد 

 

 قیمت فروش محصول(. 3-7-2جدول )

 قیمت تمام شده محصول:

 قیمت فروش محصول:

 :محصوالت مشابه در بازارتولیدكنندگان معرفی 

 :مشابه موجود در بازارقیمت كاالهای 

 *(. میزان صادرات محصول3-7-2جدول )

 كشور مقصد ردیف
ارزش دالری كاالی 

 صادراتی
 گمرک صادركننده محصول مقدار كاالی صادراتی

تاریخ صادرات 

 كاال

1      

2      

3      

4      

 سال گذشته درج شود.5* صادرات محصول در ری 
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 تواند به جای این شاخص ارائه شود.بازگشت سرمایه نیز می * نرخ

 

 تاثیرات اجرای ررح(. 9-2)جدول 

 ضرورت اجرای ررح:

 

 

محیطی، تولید محصوالت دوستدار محیط زیست و های زیستبازیافت پسماندها، كاهش آلودگی )از جمله :ثیرات اجرای ررح در حفاظت از محیط زیستأت

....) 

 

 

 (های فسیلیبر ، گاز و دیگر سوخت)كاهش مصرف آ ،  :سازی مصرف انرژیاجرای ررح در بهینهثیرات أت

 

 

 
 های اخذ شده برای محصولداستاندار (.1-10-2جدول )

 دعنوان استاندار ردیف
 نوع استاندارد

 )داخلی، بین المللی(
 تاریخ صدور  *سازمان صادركننده

1     

2     

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

 
 برداری/تولید()بهرهمجوز ها و تاییدیه های اخذ شده برای محصول مهمترین(. 2-10-2جدول )

 عنوان مجوز/ تاییدیه ردیف
 ییدیهأنوع مجوز/ ت

 )داخلی، بین المللی(
 تاریخ صدور سازمان صادركننده 

1     

2     

 

 شاخص های مالی(. 8-2)جدول 

 ررح:كامل  اتمام تامبلغ كل سرمایه مورد نیاز 

 گذاری انجام شده تاكنون:میزان سرمایه

  :گذاری انجام شدهررح از كل سرمایه مجری سهم

 )با تشریح نحوه محاسبه آن( :*دوره بازگشت سرمایه ررح
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 *كسب عنوان در جشنواره های معتبر(. 3-10-2)جدول 

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

1      

2      

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

 

 ارائه شده یا محصول فناورانه ررح مرتبط باترجمه و گردآوری كتا   تدوین،  تالیف،(. 1-10-2جدول )

 مرتبط با محصول عنوان كتا  ردیف
 نوع اثر

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

1     

2     

 

 /محصول فناورانهمستندات ررح(. 2-10-2جدول )

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

 محصول مستندسازی شده است؟تولید فنی دانش آیا 

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

  

 *رویكرد گروهی در تجاری سازی(. 1-12-2جدول )

 فردی گروهی سازمان دولتی شركت خصوصی

    

 گردد.* لطفاً عنوان مربوره )شركت/ سازمان( درج 

 * زایی فناوریمیزان اشتغال(. 3-12-2و   2-12-2جدول )

 

 نیروی انسانی

با مدرک 

 دكتری

 نیروی انسانی

 با مدرک

 كارشناسی ارشد

 نیروی انسانی

با مدرک 

 كارشناسی

 نیروی انسانی

با مدرک فو  

 دیپلم

 نیروی انسانی

دیپلم و  با مدرک

 زیر دیپلم

تعداد کل 

شاغلين اجرای 

 طرح

اشتغال ایجاد تعداد 

شده به تفكیک 

 مدرک تحصیلی
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 مدارک و مستندات مورد نياز جهت ثبت نام

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

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

 مدارک و مستندات مربوط به ارزیابی ارائه کننده طرح
 (1-1تصویر گواهی مدارک تحصیلی )مطابق با جدول  .3

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

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

 ( 3كنندگان ررح )مطابق با جدولحمایتییدیه اجرای ررح های فناورانه از پارک علم و فناوری، مراكز رشد و یا سایر أتصویر ت .6
 

 ارائه شده محصولارزیابی  مدارک  و مستندات مربوط به

  ، فرایند تولید، محل تولید محصول و .....تولیدی محصول و یا فیلم از تصویر .7

  تصویر گواهی ثبت اختراع .8

 هادفاتر مالكیت فكری استانیا  های علمی و صنعتی ایرانررح از سازمان پژوهش ییدیه علمیأتصویر ت .9

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

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

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

 (8مطابق با جدول  سازی مصرف انرژیدر حفاظت از محیط زیست، بهینهثیرات اجرای ررح )أمستندات مربوط به ت .13

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

 (2-9های اخذ شده برای محصول )مطابق با جدول ییدیهأها و تمجوزتصویر  .15

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

های خارجی توسط مراجع ذیصالح از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری/ وزارت بهداشت، ییدیه جشنوارهأتصویر گواهی ت .17

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

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

 (3-10( )مطابق با جدول BPكسب و كار )خالصه اجرایی ررح  .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 در قالب فرم لیست شاغلین ناشی از اجرای ررح  .22
 

 نامهاالجرا شدن آیينتاریخ الزم - 7ماده 

به تصویب هیأت رئیسه  30/02/1397به تصویب شورای پژوهش و فناوری و در تاریخ  27/01/1396 ماده در تاریخ 7نامه در  شیوهاین  

 جرا است.قابل ابه مدت یک سال  1397دانشگاه زنجان رسیده و از ابتدای سال 


