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شيوهنامه جشنواره تجليل از فناوران برگزيده کشور
 -1مقدمه:
پيرو دستورالعمل ابالغي هفدهمين جشنواره تجليل از پژوهشگران و فناوران برگزيده در هفته پژوهش و فناوري
به شماره  3/18/114132مورخ  ،1395/06/01شيوهنامه اجرايي انتخاب فناوران برگزيده پژوهش و فناوري سال
 1395تدوين شده است.
 -2تعاريف:
 -1-2وزارت :وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
 -2-2معاونت :معاونت پژوهش و فناوري
 -3-2دفتر :دفتر برنامهريزي امور فناوري وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
 -4-2موسسااات علمااي :پااار هاااي علااو و فناااوري (اسااتاني ،دانشااگاهي ،پااار

پااردي

و ج اااد

دانشگاهي) ،دانشگاهها ،واحدهاي پژوهشي و دستگاههاي اجرايي داراي مراكز رشاد باا مجاوز
مورد تاييد وزارتين علوم ،تحقيقات و فناوري و ب داشت ،درمان و آموزش پزشکي
 -5-2دستگاه اي اجرايي  :بخش صنعت ( آب ،انرژي ،عمران ،معدن ،نفت ،كشاورزي و )...
 -6-2فناور برگزيده :منظور شاغلين دستگاههاي اجرايي (بخش دولتي و خصوصي) و شااغلين واحاد
فناور مستقر در پار هاي علو و فناوري و مراكز رشاد (مساتقل ياا وابساته باه دانشاگاههاا،
واحدهاي پژوهشي و دستگاههاي اجرايي)
 -7-2وزارتخانه هاي مربوط به دستگاههاي اجرايي  :معاونت پژوهشي آن وزارت وظيفه معرفي فنااور
منتخب آن وزارت به كميته فناوري را بر ع ده دارد.
 -8-2كميته فناوري :اين كميته وظيفاه انتخااب برگزيادگان ،نظاارت و ارزشايابي از اجاراي حاوزه
فناوري جشنواره را بر ع ده دارد (مستقر در وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري).
 -3مراحل چگونگي تعيين برگزيدگان:
موسسات علمي :
3ا1ا هر يك از پار هاي علو و فناوري و مراكز رشد (مستقل يا وابسته به دانشگاهها ،واحدهاي پژوهشي
و دستگاههاي اجرايي) ،پژوهشگاه ها و دانشگاهها مي توانند حداكثر يك نفر فناور واجد شرايط بار اساا
جدول شماره  1پيوستي و ضمائو مربوطه معرفي نمايند.
تبصره :1پ

از تکميل فرم شماره  ،2بررسي اوليه پروندههاي فناوران واجد شرايط به شرح ذيل است:
1
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-

مراكز رشد مستقر در دانشگاهها در شوراي پژوهشي و فناوري دانشگاه و تاييد معاون پژوهشي و فناوري دانشگاه

-

مراكز رشد دانشگاه آزاد اسالمي داراي موافقت اصولي از وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري توسط سازمان مركازي
دانشگاه آزاد اسالمي و تاييد معاون پژوهشي و فناوري سازمان مركزي

-

واحدهاي مستقر در پار هاي علو و فناوري و ساير مراكز رشد توسط شوراي فناوري و تاييد رئي

پار

تبصره :2پروندههاي تاييد شده در مرحله قبلي (بررسي اوليه) به همراه كليه مستندات توسط بااتترين مقاام مسا ول
سازمان موس

به دبيرخانه كميته فناوري ارسال و در سامانه مربوط به جشنواره ثبات گاردد .تزم باکكر اسات

پرونده هاي فاقد مستندات و ضمائو مربوطه در كميته فناوري بررسي نخواهند گرديد.

دستگاههای اجرايي :
3ا2ا هر يك از وزارتخانه هاي دستگاههاي اجرايي مي توانند حداكثر  4نفار فنااور واجاد شارايط ( 1نفار از
بخش دولتي و  3نفر از بخش خصوصي) را بر اسا

جدول شماره  1پيوستي و ضمائو مربوطاه معرفاي

نمايند.
تبصره  :2بررسي اوليه پروندههاي فناوران واجد شرايط به شرح ذيل است:
 -1دستگاههاي اجرايي فرم شماره  ( 2گزارش گيري از شركت كنندگان) را تکميل و به معاونات پژوهشاي وزارت
مربوطه ارسال مي دارند.
 -2معاونت پژوهشي وزارتخانه مربوط به دستگاههااي اجراياي پروناده برگزيادگان داراي حاداقل امتيااز براساا
پيوست شماره ( 1نحوه محاسبه امتيازها) را ب مراه كليه مستندات به دبيرخانه كميته فناوري ارسال خواهند نماود.
تزم بکكر است پرونده هاي فاقد مستندات و ضمائو مربوطه در كميته فناوري بررسي نخواهند گرديد.
تبصره  :3مديران اجرايي در موسسات علمي و دستگاههاي اجرايي در كليه سطوح نمي توانند بعنوان فناور برگزيده
معرفي گردند.
تبصره  :4در صورتيکه هيچ يك از الف) فناوران بخش خصوصي مرتبط با دستگاههاي اجرايي و ب) فناوران مستقر
در پار ها و مراكز رشد وابسته به آن ها ،نتوانند حداقل امتيازات تزم جدول پيوست  1را كسب نمايند ،معاونت
پژوهشي وزارتخانه هاي مربوط به دستگاههاي اجرايي /رئي پار علو و فناوري مي توانند از ميان فناوران يك
نفر داراي بيشترين امتياز از جدول پيوست  1را به دبيرخانه كميته فناوري معرفى نمايند.

3 -3ا كميته فناوري از شركتكنندگان معرفي شده در بخشهاي 1ا پار هاي علو و فناوري2 ،ا مراكاز
رشد3 ،ا دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ،پژوهشي و فناوري و 4ا صنعت ،فناوران برگزيده را انتخااب
و به جشنواره اعالم خواهد نمود.

2
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 -4نمودار مراحل تعيين برگزيدگان:

تکميل فرم شماره  ( 2گزارشگيري از شركت كنندگان) توسط
موسسات علمي و دستگاههاي اجرايي.

بررسي پرونده شركتكنندگان توسط موسسات علمي
و وزارتخانه هاي مربوط به دستگاههاي اجرايي
هر يك از موسسات علمي
حداكثر  1نفر و هر يك از

معرفي برگزيدگان از طرف باتترين مقام موسسات علمي و
معاونت پژوهشي وزارتخانه هاي دستگاه اي اجرايي به دبيرخانه
كميته فناوري مستقر در وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

وزارتخانه هاي دستگاههاي
اجرايي حداكثر  4نفر فناور واجد
شرايط ( 1نفر از بخش دولتي و

 3نفر از بخش خصوصي)

بررسي و انتخاب فناوران برگزيده توسط
كميته فناوري

فناوران برگزيده در بخشهاي -1پار هاي
علو و فناوري-2 ،مراكز رشد -3 ،دانشگاهها
و موسسات آموزش عالي ،پژوهشي و
فناوري و  -4صنعت فناوران

اعالم فناوران برگزيده به دبير جشنواره

تقدير از فناوران برگزيده در مراسو رسمي
با حضور مس ولين بلندپايه كشوري در
هفته پژوهش و فناوري

3
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 -5شرح وظايف کميته فناوری :
 -1-5ت يه دستورالعملهاي مرتبط
 -2-5ارسال فراخوان و شيوه نامه حوزه فناوري جشنواره به كليه پار
 -3-5بررسي و ارزيابي مدار

هاي علو و فناوري

و مستندات شركت كنندگان در جشنواره ارسالي از طارف موسساات علماي و

وزارتخانه هاي مربوط به دستگاههاي اجرايي
 -4-5جمع بندي نتايج ارزيابي و اعالم برگزيدگان منتخب به جشنواره
 -6اعضای کميته فناوری:
 -1-6مدير كل دفتر برنامهريزي امور فناوري (بعنوان رئي )
 -2-6معاون مدير كل دفتر برنامهريزي امور فناوري ( بعنوان دبير)
 -3-6پنج نفر از صاحبنظران و اساتيد حوزه فناوري با تاييد مدير كل دفتر برنامهريزي امور فناوري
 -4-6يك تا سه نفر از كارشناسان حوزه نظارت و ارزيابي و جشنوارهها با انتخاب مدير كل دفتار برناماهريازي
امور فناوري

 -7زمانبندی گردش کار:
 -1-7معرفى برگزيدگان به انضمام كليه مستندات مورد نياز كه حداقل امتيازات تزم از جادول پيوسات  1را
كسب كرده باشند در بخشهاي 1ا پار هاي علو و فناوري2 ،ا مراكز رشد -3 ،دانشگاههاا و موسسات
آموزش عالي ،پژوهشي و فناوري و 4ا صنعت توساط موسساات علماي و وزارتخاناه هااي مرباوط باه
دستگاههاي اجرايي تا 17م رماه
 -2-7انتخاب فناوران برگزيده توسط كميته فناوري تا  22آبان ماه
 -3-7اعالم نتايج داوري به كميته اجرايي جشنواره
 -4-7دعوت از فناوران برگزيده براي حضور در جشنواره و تقدير از آنان
آدر

دبيرخانه كميته فناوري :ت ران ،ش ر

قد  ،ميدان صنعت ،خيابان خوردين ،خيابان هرمزان نبش

خيابان پيروزان جنوبي ،وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،طبقه دهو اتاق .1019
كد پستي14666-64891:

4
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پيوست  -1محاسبه امتيازات فناور برگزيده
رديف

1

شاخص

معيارهای سطح يک

شاخص های ارزيابي

 -1تخصص و
تجارب

فناور (الف)

سابقه كاري مرتبط

5

 -3اجراي ساير طرح هاي فناورانه

5

 -6وضعيت بازار

 -7مالي
 -8تاثيرات اجراي
طرح

طرحهای ارائه شده
(ب)

تحصيالت

5

 -2افتخارات كسب شده

 -5نوآوري

2

برای هر فرد

شده

امتياز الزم

5

 -4فناوري

شاخص های ارزيابي

معيارهای سطح دو

سقف امتياز

امتياز کسب

حداقل

 -9مجوزها و
استانداردها

ميزان پيشرفت طرح

15

سطح آمادگي فناوري()TRL

15

وضعيت ثبت اختراع و تائيديه
علمي

15

وضعيت قرارداد فروش

10

ميزان فروش

10

ميزان صادرات

15

دوره بازگشت سرمايه

5

درصد مشاركت صاحب طرح

5

تاثير در حفظ محيط زيست

5

تاثير در ب ينه سازي مصرف
انرژي

5

استانداردهاي اخک شده

15

مجوزها و تائيديه هاي اخک
شده

10

عناوين و افتخارات كسب شده

10

 -10مستندسازي و تاليفات مرتبط با طرح فناورانه

10

رويکرد گروهي در تجاري
سازي

6

ميزان اشتغال زايي طرح
فناورانه

20

سطح تحصيالت نيروي انساني
شاغل در اجراي طرح فناورانه

10

 -11ساختار حقوقي
و نيروي انساني

5

10

100
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فرم شماره ( 1نحوه محاسبه امتیازها)
شاخص های ارزیابی

 -1تخصص و تجارب
 -1-1تحصیالت متقاضی
شاخص

مرتبط

غير مرتبط

امتياز

5

2

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

 -2-1سابقه كاری متقاضی
شاخص

تا  5سال

 3تا  5سال

كمتر از  3سال

امتياز

5

3

1

 -2افتخارات كسب شده متقاضی
شاخص

افتخارات بين المللی

افتخارات ملی

امتياز

4

3

* جشنواره های معتبر بينالمللی معتبر مورد تایيد انجمنهای علمی وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری می باشند.
* * جشنواره های معتبر ملی شامل جشنواره های خوارزمی ،فارابی ،شيخ بهایی ،علم تا عمل ،رازی ،مسابقات ملی مهارت ،رویش بنياد ملی نخبگان و ایده های برتر(برگزارشده توسط پارك یزد) می باشند.

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

عنوان طرح /

امتياز

محصول

توليد محصول در

توليد محصول

توليد نمونه

توليد نمونه

پيش از توليد نمونه

مقياص صنعتی

درمقياس نيمه صنعتی

صنعتی

آزمایشگاهی

آزمایشگاهی

5

4

3

2

1

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

 -4پیشرفت اجرای محصول محوری*
شاخص
امتياز

توليد محصول در مقياص

توليد محصول درمقياس نيمه

صنعتی

صنعتی

15

12

* تعریف توليد صنعتی و نيمه صنعتی با توجه به ویژگی های هر محصول می تواند متفاوت باشد.
**در هر مرحله فروش داش ن فنی مطابق با مراحل فوق همان امتياز را داراست.

6

توليد نمونه صنعتی
9

توليد نمونه
آزمایشگاهی
6
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 -5نوآوری
 -1-5سطح آمادگی فناوری()TRL

*

شاخص

TRL 9

TRL 8

TRL 7

TRL 6

TRL 5

مهندسی معكوس

امتياز

15

13

11

9

7

6

اگر سطح آمادگی در راستای تحقق اهداف كالن اقتصاد مقاومتی باد امتياز در  1.5ضرب میگردد.

 -2-5ثبت اختراع محصول
ثبت اختراع داخلی

شاخص

ثبت اختراع خارجی

با تایيد علمی

بدون تایيد علمی

با مقصد صادراتی

بدون مقصد صادراتی

5

2

15

5

امتياز

* تایيد علمی از مراجع منطقه ای مالكيت فكری استانها ،بنياد ملی نخبگان (سطح  )3و سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی
**سهم فناور حداقل  40درصد اختراع باشد

 -6وضعیت بازار
-1-6وضعیت قرارداد فروش

*

دارای قرارداد فروش تجاری

شاخص
امتياز

**

دارای قرارداد فروش نمونه
2

5

* تعریف فروش تجاری و فروش نمونه متناسب با زمينه و نوع هر محصول مدنظر می باشد.
* بازه زمانی مورد ارزیابی  5سال مالی منتهی به سال جاری می باشد

-2-6میزان فروش *(ريال)
شاخص

باالی  30ميليارد

 10تا  30ميليارد

 5ميليارد تا  10ميليارد

 1تا  5ميليارد

زیر  1ميليارد

امتياز

15

12

10

8

5

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

-3-6

میزان صادرات*

شاخص

باالی یك ميليون دالر

امتياز

15

از 500هزار تا یك

از  50هزار تا  500هزار

از  50هزار تا  10هزار

زیر  10هزار

ميليون دالر

دالر

دالر

دالر

10

5

3

1

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

 -7مالی
-1-7

دوره بازگشت سرمايه*

شاخص

كمتر از  1سال

بين  1تا  2سال

بين  2تا  3سال

بين  3تا  5سال

بيش از  5سال

امتياز

5

4

3

2

1

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

شیوهنامه و فرم ثبتنام

دفتر ربانهم رزییامور فناوری

انتخاب فناوران برگزيده جشنواره
هفته پژوهش و فناوری سال

ستاد هفته ژپوهش و فناوری
-2-7

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
کمیته فناوران ربگزيده
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درصد مشاركت متقاضی
شاخص

بيش از  51درصد

بين  51تا  30درصد

بين  30تا  10درصد

كمتر از  10درصد

امتياز

5

4

3

2

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

 -8تأثیرات اجرايی طرح
 -1-8تأثیر در حفاظت از محیط زيست

*

شاخص

پيوست محيط زیست دارد

پيوست محيط زیست ندارد

امتياز

3

0

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

 -1-8تأثیر در بهینه سازی مصرف انرژی

*

شاخص

زیاد

متوسط

كم

امتياز

5

3

1

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

 -9مجوز ها و استاندارد ها
*

 .1-9استاندارهای اخذ شده

استاندارد های بين المللی

شاخص
امتياز

**

استاندارهای داخلی

با مقصد صادراتی

بدون مقصد صادراتی

15

5

5

*** امكان كسب همزمان هر دو امتياز وجود دارد .همچنين اگر مجری طرح در حال طی مراحل اخذ اسناندارد مربوطه باشد ،با در نظر كميته داوری حداكثر  2امتياز در نظر گرفته خواهد شد.
** تشخيص معتبر بودن استاندارد های بين المللی به عهده كميته داوری فناوران برگزیده می باشد.
*** صرفاً استاندارد اخذ شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران معتبر می باشد.

 .2-9مجوز ها (بهره برداری /تولید) و تايیديه های اخذ شده
شاخص
امتياز
(به ازای هر مجوز یا تایيدیه)

*

مجوز های اخذ شده

تایيدیه های اخذ شده
4

5

* اگر مجری طرح در حال طی مراحل اخذ مجوز یا تایيدیه مربوطه باشد ،با در نظر كميته داوری حداكثر  2امتياز در نظر گرفته خواهد شد.
** تشخيص معتبر بودن مجوز ها و تایيدیه ها به عهده كميته داوری فناوران برگزیده می باشد /.تایيدیه ها می تواند در برگيرنده تایيدیه بهره برداران ذی صالح نيز باشد.

8

**

معاونت ژپوهش و فناوری

شیوهنامه و فرم ثبتنام

دفتر ربانهم رزییامور فناوری

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

انتخاب فناوران برگزيده جشنواره

کمیته فناوران ربگزيده

هفته پژوهش و فناوری سال

ستاد هفته ژپوهش و فناوری
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 .3-9عناوين و رتبه های كسب شده*
جشنواره های معتبر خارجی

شاخص

**

جشنواره های معتبر ملی

( به ازای هر بار كسب رتبه)

***

(به ازای هر بار كسب رتبه)

رتبه

اول

دوم

سوم

اول

دوم

سوم

امتياز

5

4

3

5

4

3

* 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 شده توسط مجری نمی باشد.
**جشنوا ره های معتبر خارجی می بایست دارای تایيدیه از یكی از مراكز زیر باشند :وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری /وزارت بهداشت ،درمان و آموز ش پزشكی /معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری /دانشگاه
ها و موسسات آموزش عالی /پارك علم و فناوری /مراكز رشد
*** جشنواره های معتبر ملی شامل جشنواره های خوارزمی ،فارابی ،شيخ بهایی ،علم تا عمل ،رازی ،مسابقات ملی مهارت ،بنياد ملی نخبگان و ایده های برتر (برگزارشده توسط پارك یزد) می باشند.
تبصره  :1در مواردی كه جشنواره ها رتبه های اول ،دوم و سوم ندارند رتبه برگزیده به منزله رتبه اول است.
تبصره  : 2در مورد اعتبار سایر جشنواره های داخلی ،منطقه ای و بين المللی كميته داوری تصميم گيری خواهد كرد .و حداكثر یك امتياز برای آن در نظر گرفته خواهد شد.

 -11مستندات و تألیفات مرتبط با طرح *
شاخص

تاليف كتاب مرتبط

مستند سازی دانش فنی توليد محصول

مستند سازی برای فروش

امتياز

3

5

5

** آثار ترجمه ای مورد پذیرش می باشد كه بين اثر ترجمه شده و تحصيالت مجری طرح همخوانی وجود داشته باشد.
*** طرح كسب و كار می بایست شامل قسمت های مطالعات امكان سنجی و اقتصادی ،مطالعات بازار ،ویژگی های فنی محصول ،برنامه زمانبندی توليد و برآورد هزینه های توليد باشد

 -11ساختار حقوقی و نیروی انسانی
 .1-11رويکرد گروهی در تجاری سازی
شاخص

شركت خصوصی

سازمان دولتی

گروهی

امتياز

6

3

4

*

فردی
0

* منظور از رویكرد گروهی ،گروهی از افراد كه در اجرای طرح نقش داشته اند ام ا به عنوان یك شركت ثبت نشده اند.

 .2-11میزان اشتغال زايی طرح  /محصول فناورانه



شاخص

بيش از  20نفر بيمه شده

بين  15تا  20نفر

بين  5تا  15نفر

كمتر از  5نفر

امتياز

20

15

10

5

 .3-11سطح تحصیالت نیروی انسانی شاغل در اجرای طرح /محصول فناورانه

*

شاخص

نيروی انسانی با
تحصيالت دكتری
(به ازای هر نفر)

نيروی انسانی با
تحصيالت
كارشناسی ارشد
(به ازای هر نفر)

نيروی انسانی با
تحصيالت
كارشناسی
(به ازای هر نفر)

نيروی انسانی با
تحصيالت
فوق دیپلم
(به ازای هر نفر)

نيروی انسانی با
تحصيالت
دیپلم
(به ازای هر نفر)

امتياز

5

4

3

2

1

* تحصيالت مجری طرح در این شاخص محاسبه نمیگردد.
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معاونت ژپوهش و فناوری

شیوهنامه و فرم ثبتنام

دفتر ربانهم رزییامور فناوری

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

انتخاب فناوران برگزيده جشنواره

کمیته فناوران ربگزيده

هفته پژوهش و فناوری سال

ستاد هفته ژپوهش و فناوری
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فرم شماره  ( 2گزارش گیری از شرکت کنندگان)
اطالعات مربوط به متقاضی

مشخصات فردی

نام خانوادگی:

نام:
نام پدر:

جنسيت:
كد ملی:

وضعيت تاهل:
شماره شناسنامه:

تاریخ تولد:
محل تولد:

پست الكترونيك:
شماره تماس همراه:
شماره تماس ثابت:
آدرس محل سكونت:
كدپستی محل سكونت:
محل كار:
آدرس و كدپستی محل كار:
شماره تلفن محل كار:
مشخصات شرکت

*

زمينه فعاليت شركت در اساسنامه:

نام شركت:
نام و نام خانوادگی مدیر عامل یا باالترین مقام مسئول:
شماره ثبت:
نوع سهام شركت:

تاریخ ثبت:
 سهامیخاص

نوع شركت  :صنعتی  توليدی

 تعاونی

 تضامنی  مسئوليت محدود

 نوپا

وضعيت فعاليت  :غير فعال  فعال

مدت سابقه فعاليت (سال):

نشانی و شماره تلفن و نمابر دفتر شركت/دفتر موسسه:
نشانی و شماره تلفن و نمابر واحد توليدی یا صنعتی:
آدرس سایت اینترنتی شركت:
* در صورتی كه طرح ارائه شده ،توسط یك شركت تجاری سازی شده است الزم است عالوه بر اطالعات مجری طرح اطالعات شركت نيز در قالب این جدول ارائه گردد.
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معاونت ژپوهش و فناوری

شیوهنامه و فرم ثبتنام

دفتر ربانهم رزییامور فناوری

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

انتخاب فناوران برگزيده جشنواره

کمیته فناوران ربگزيده

هفته پژوهش و فناوری سال

ستاد هفته ژپوهش و فناوری
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الف) شاخص های ارزیابی مجری طرح

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

ردیف

مدرك تحصيلی

گرایش تحصيلی

رشته تحصيلی

دانشگاه محل اخذ

شهر/كشور محل

مدرك

اخذ مدرك

سال اخذ مدرك

1
2
3
*

جدول ( .)2-1سوابق کاری (دولتی ،خصوصی)

ردیف

نام موسسه /سازمان/

پست سازمانی/

نوع همكاری

طول مدت زمان

دانشگاه

مسئوليت

(قراردادی ،رسمی و )....

همكاری

سال همكاری
تاریخ پایان

تاریخ شروع

1
2
* سوابق كاری بيان شده صرفاً می بایست مرتبط با موضوع طرح ارائه شده باشد.
جدول ( .)2افتخارات کسب شده توسط مجری طرح

*

عنوان رویداد
ردیف

رتبه و یا افتخار

(همایش ،جشنواره،

برگزار كننده

سطح برگزاری رویداد

كسب شده

مسابقه ،المپياد علمی

رویداد

(بين المللی ،ملی)

عنوان اثر یا

تاریخ كسب

موضوع ارایه شده

افتخار

در رویداد

و مهارتی و )....

1
2
3
* این افتخارات صرفاً میبایست در حوزه تخصصی مجری طرح و مرتبط با موضوع طرح ارائه شده باشد.
*

جدول ( .)3اجرای سایر طرح  /محصول های فناورانه

عنوان طرح
**

حوزه كاربرد طرح

انبوه (صنعتی)

توليد محصول در تيراژ

محدود (نيمه صنعتی)

توليد محصول در تيراژ

توليد نمونه صنعتی

آزمایشگاهی

توليد نمونه

** طرح ارائه شده در این جدول میبایست با طرح اصلی ارائه شده مرتبط و یا در یك راستا باشد.
*** در صورت اجرای طرح توسط یك شركت و یا سازمان ،عنوان آن شركت یا سازمان در قسمت «گروهی» ذكر شود.

11

آزمایشگاهی

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

پيش از توليد نمونه

2

فردی

1

گروهی

مسئوليت در طرح

ميزان پيشرفت اجرای طرح

طرح

***

سال اجرا

ردیف

نحوه اجرای

معاونت ژپوهش و فناوری

شیوهنامه و فرم ثبتنام

دفتر ربانهم رزییامور فناوری

انتخاب فناوران برگزيده جشنواره
هفته پژوهش و فناوری سال

ستاد هفته ژپوهش و فناوری

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
کمیته فناوران ربگزيده
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جدول ( .)1-4مشخصات فنی محصول محوری

عنوان طرح:
معرفی (محصول توليد شده):

كاربرد ها:

مختصری از فرایند توليد محصول:

فناوری های به كار رفته در توليد محصول:

جدول ( .)2-4پیشرفت اجرا

توليد در تيراژ انبوه
(صنعتی)

*

توليد در تيراژ محدود

*

(نيمه صنعتی و كارگاهی)

ساخت نمونه صنعتی

**

ساخت نمونه آزمایشگاهی

لطفاً دالیل انتخاب خود را توضيح دهيد:

* الزم است تيراژ توليد محصول ذكر شود.
** الزم است در جلسات داوری ،نمونهی ساخته شده ارائه شود و یا امكان بازدید از واحد صنعتی مربوطه مهيا گردد.
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مطالعات و اقدامات پيش
از ساخت نمونه اوليه

معاونت ژپوهش و فناوری

شیوهنامه و فرم ثبتنام

دفتر ربانهم رزییامور فناوری

انتخاب فناوران برگزيده جشنواره
هفته پژوهش و فناوری سال

ستاد هفته ژپوهش و فناوری

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
کمیته فناوران ربگزيده
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جدول ( .)1-5سطح آمادگی فناوری

شاخص

TRL 9

TRL 8

TRL 6

TRL 7

TRL 5

مهندسی معكوس

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

وضعيت ثبت اختراع طرح
ردیف

عنوان ثبت اختراع

شماره ثبت اختراع

*

تاریخ ثبت اختراع

اسامی
مالك /مالكين اختراع

نوع ثبت
داخلی

خارجی

1
2
آیا طرح دارای تایيدیه علمی از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران ،بنياد ملی نخبگان و مراجع منطقه ای مالكيت فكری می باشد؟ (با ذكر
شماره و تاریخ تایيدیه)
*

تایيد علمی از مراجع منطقه مالكيت فكری استانها وسازمان پژوهشهای علمی و صنعتی و سطح  3بنياد ملی نخبگان

**سهم فناور حداقل  40درصد اختراع باشد

جدول ( .)1-6ویژگی های بازار محصول

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

سهم فعلی این محصول از بازار هدف:
برآورد حداكثر ميزان تقاضا برای محصول از بازار هدف با لحاظ نمودن طرح های توسعه محصول:

جدول ( .)1-2-6قیمت فروش محصول

قيمت تمام شده محصول:
قيمت فروش محصول:
معرفی توليد كنندگان محصوالت مشابه در بازار:
قيمت كاالهای مشابه موجود در بازار:
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جدول ( .)2-2-6وضعیت قرارداد های فروش محصول
قرارداد فروش تجاری

ردیف

عنوان قرارداد

تعداد محصول

مبلغ قرارداد

طرف قرارداد

1
2
3
4
قرارداد فروش نمونه

ردیف

عنوان قرارداد

تعداد محصول

مبلغ قرارداد

طرف قرارداد

1
2

*

جدول ( .)3-6میزان صادرات محصول

ردیف

كشور مقصد

ارزش دالری كاالی
صادراتی

مقدار كاالی صادراتی

1
2
3
4
* صادرات محصول در طی 5سال گذشته درج شود.

جدول ( .)7شاخص های مالی

مبلغ كل سرمایه مورد نياز تا اتمام كامل طرح:
ميزان سرمایه گذاری انجام شده تاكنون:
سهم مجری طرح از كل سرمایه گذاری انجام شده:
*

دوره بازگشت سرمایه طرح ( :با تشریح نحوه محاسبه آن)

* نرخ بازگشت سرمایه نيز میتواند به جای این شاخص ارائه شود.
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گمرك صادركننده محصول

تاریخ صادرات
كاال

معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ربانهم رزییامور فناوری

شیوهنامه و فرم ثبتنام

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

انتخاب فناوران برگزيده جشنواره

کمیته فناوران ربگزيده

هفته پژوهش و فناوری سال

ستاد هفته ژپوهش و فناوری
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جدول ( .)8تاثیرات اجرای طرح

ضرورت اجرای طرح:

تاثيرات اجرای طرح در حفاظت از محيط زیست( :از جمله بازیافت پسماندها ،كاهش آلودگی های زیست محيطی ،توليد محصوالت دوستدار محيط زیست

و )....

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

جدول ( .)1-9استانداردهای اخذ شده برای محصول

ردیف

نوع استاندارد

عنوان استاندارد

(داخلی ،بين المللی)

سازمان صادر كننده

*

تاریخ صدور

1
2
* استاندارد های داخلی صرفاً می بایست از سازمان ملی استاندارد اخذ گردیده باشند.
جدول ( .)2-9مهمترین مجوز ها و تاییدیه های اخذ شده برای محصول(بهرهبرداری/تولید)

ردیف

نوع مجوز /تایيدیه

عنوان مجوز /تایيدیه

(داخلی ،بين المللی)

سازمان صادر كننده

تاریخ صدور

1
2

*

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

ردیف

عنوان جشنواره

برگزاركننده جشنواره

رتبه كسب شده

1
2
* عنوان كسب شده صرفاً می بایست به واسطه اجرای طرح اصلی ارائه شده باشد.
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سال برگزاری

محل برگزاری

معاونت ژپوهش و فناوری

شیوهنامه و فرم ثبتنام

دفتر ربانهم رزییامور فناوری

انتخاب فناوران برگزيده جشنواره

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
کمیته فناوران ربگزيده

هفته پژوهش و فناوری سال

ستاد هفته ژپوهش و فناوری
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جدول ( .)1-10تالیف ،تدوین ،ترجمه و گردآوری کتاب مرتبط با طرح یا محصول فناورانه ارائه شده

ردیف

نوع اثر

عنوان كتاب مرتبط با محصول

(تاليف ،ترجمه و گردآوری)

نام ناشر

سال و محل انتشار

1
2

جدول ( .)2-10مستندات طرح/محصول فناورانه

آیا طرح ،دارای طرح كسب و كار( )BPمی باشد؟
آیا دانش فنی توليد محصول مستند سازی شده است؟
آیا جهت معرفی محصول اقدام به تهيه و توزیع كاتالوگ ،بروشور و  .....نموده اید؟

جدول ( .)1-11مجریان طرح /محصول فناورانه

شركت خصوصی

*

سازمان دولتی

فردی

گروهی

* لطفاً عنوان مربوطه (شركت /سازمان) درج گردد.
جدول ( .)2-11نیروی انسانی شاغل در طرح/محصول فناورانه

*

نيروی انسانی

نيروی انسانی

نيروی انسانی

نيروی انسانی

نيروی انسانی

تعداد كل

با مدرك

با مدرك

با مدرك

با مدرك فوق

با مدرك دیپلم و

شاغلین اجرای

دكتری

كارشناسی ارشد

كارشناسی

دیپلم

زیر دیپلم

طرح

تعداد اشتغال ایجاد
شده به تفكيك
مدرك تحصيلی
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معاونت ژپوهش و فناوری
دفتر ربانهم رزییامور فناوری
ستاد هفته ژپوهش و فناوری

شیوهنامه و فرم ثبتنام
انتخاب فناوران برگزيده جشنواره
هفته پژوهش و فناوری سال

وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
کمیته فناوران ربگزيده
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مدارک و مستندات مورد نیاز جهت ثبت نام

 .1تصویر كارت ملی و شناسنامه (مطابق با جدول مشخصات فردی)
 .2تصویر اظهار نامه ثبت شركت (مطابق با جدول مشخصات شركت)
مدارک و مستندات مربوط به ارزيابی ارائه كننده طرح

 .3تصویر گواهی مدارك تحصيلی (مطابق با جدول )1-1
 .4تصویر گواهی های مربوط به سوابق شغلی (مطابق با جدول )2-1
 .5تصویر گواهی افتخارات و عناوین كسب شده توسط مجری طرح (مطابق با جدول )2
 .6تصویر تایيدیه اجرای طرح های فناورانه از پارك علم و فناوری ،مراكز رشد و یا سایر حمایت كنندگان طرح (مطابق با جدول) 3
مدارک و مستندات مربوط به ارزيابی محصول ارائه شده

 .7تصویر و یا فيلم از محصول توليدی ،فرایند توليد ،محل توليد محصول و .....
 .8تصویر گواهی ثبت اختراع
 .9تصویر تایيدیه علمی طرح از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران یا دفاتر مالكيت فكری استانها
 .10مستندات مربوط به مطالعات اقتصادی و مطالعات بازار طرح (مطابق با جدول شماره )1-6
 .11یك نسخه از قراردادها یا فاكتور های فروش (مطابق با جدول )3-6
 .12مستندات مربوط به صادرات محصول (مطابق با جدول )4-6
 .13مستندات مربوط به تاثيرات اجرای طرح (در حفاظت از محيط زیست ،بهينهسازی مصرف انرژی مطابق با جدول )8
 .14تصویر استانداردهای اخذ شده برای محصول (مطابق با جدول )1-9
 .15تصویر مجوزها و تایيدیه های اخذ شده برای محصول (مطابق با جدول )2-9
 .16تصویر گواهی كسب رتبه در جشنواره (مطابق با جدول )3-9
 .17تصویر گواهی تایيدیه جهت جشنواره های خارجی توسط مراجع ذیصالح از جمله وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری /وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشكی  /معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ( ......مطابق با جدول )3-9
 .18تصویر صفحه روی جلد و شناسنامه كتاب (مطابق با جدول )1-10
 .19خالصه اجرایی طرح كسب و كار (( )BPمطابق با جدول )3-10
 .20مستندات فنی محصول (مطابق با جدول )3-10
 .21یك نمونه از كاتالوگ یا بروشور معرفی محصول (مطابق با جدول )3-10
 .22ليست شاغلين ناشی از اجرای طرح در قالب فرم زیر (مطابق با جدول )2-11
فرم اطالعات نیروی انسانی شاغل در طرح

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصيالت

مسئوليت در طرح
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شماره ثابت

شماره همراه

