
  2پيوست 

  ستاد استاني بزرگداشت هفته پژوهش و فناوري استان يزد

)1401ها و مراكز پژوهشي استان يزد در سال دانشگاه هيات علمي (فرم درخواست بررسي مستندات براي انتخاب فناور برتر  

: مشخصات فناور متقاضي1جدول شماره   

 دانشگاه/ مركز پژوهشي محل خدمت: فناور:نام و نام خانوادگي   

 مرتبه علمي:  كد ملي:
 آخرين مدرك تحصيلي:  شماره تلفن همراه:
 آخرين رشته تحصيلي:  آدرس پست الكترونيكي:

فناور برتر استاني:ياآخرين سال برگزيده شدن به عنوان پژوهشگر
  ) 01/07/1401تا  01/07/1399انجام شده از فناورانه هاي ها و امتيازات فناور ( كليه فعاليت: شاخص2جدول شماره 

  .شودمحاسبه ميفناور بر اساس جمع امتيازات تعلق گرفته به هر فناوري  امتياز نهايي .شوداي تكميل براي هر فناوري جدول جداگانهلطفا 

 نحوه محاسبه  امتياز كسب شده
سقف امتياز براي هر

 فناوري
 معيار  شاخص

 با نظر كميته داوري 2  مرتبط با فناوريو سابقه كاري تحصيالت    تخصص و تجارب 
فناور در ارتباط با 

 فناوري
عناوين و افتخارات كسب شده مرتبط با  3 با نظر كميته داوري

در جشنواره هاي كشوري فناوري  
 TRLسطح  امتياز

  سطح آمادگي فناوري 20
 (TRL)  

 نوآوري1

1  1 
2  2 
3  3 
4  4 
6  5 

10  6 
12  7 
16  8 
20  9 

در صورتيكه نام دانشگاه به عنوان مالك 
اختراع ذكر شده باشد سقف امتياز تعلق 

گيرد در غير اين صورت با توجه به تعداد مي
همكاران، امتياز بر اساس جدول زير محاسبه 

 شود. مي

10   ثبت اختراع محصول

در صورتيكه نام دانشگاه به عنوان مالك 
علمي ذكر شده باشد سقف امتياز تاييديه 
گيرد در غير اين صورت با توجه به تعلق مي

تعداد همكاران، امتياز بر اساس جدول زير 
  شود.محاسبه مي

 تاييديه علمي 30

 ×امتياز = (ميزان فروش به ميليون تومان) 
براي  1براي قرارداد در حال اجرا و  5/0(

 خاتمه يافته)

120   وضعيت قرارداد و ميزان فروش2

 با نظر كميته داوري 10   هاي اخذ شده استانداردها، مجوزها و تاييديه

 با نظر كميته داوري 15  مستند سازي و تاليفات مرتبط و طرح كسب 
  (BP)و كار فناوري 

 با نظر كميته داوري 5   تاثير در حفظ محيط زيست
 با نظر كميته داوري 5  انرژيتاثير در بهينه سازي مصرف  

امتياز 2به ازاي هر پرونده   10  داوري داوري ثبت اختراع



امتياز 2به ازاي هر طرح   10  داوري طرح پژوهشي
امتياز 2به ازاي هر داوري  داوري شركت متقاضي دانش بنيان شدن  10 

 ارجاع شده از معاونت علمي
امتياز 2به ازاي هر طرح   

10 
تسهيالت  داوري طرح شركتها متقاضي اخذ

ارجاع شده از صندوق نوآوري و صندوق 
 پژوهش استان يزد

امتياز 2به ازاي هر كدام از تسهيالت  نظارت بر تسهيالت شركتهاي فناور و دانش  10 
 بنيان

 جمع امتياز 
  جداگانه تكميل مي شود. منظور از نوآوري، فناوري است كه در مسير تجاري سازي قرار گرفته است. به ازاي هر نوآوري اين رديف1
قرارداد فروش محصول بايستي از طريق دانشگاه منعقد شده باشد. به قراردادي كه بطور شخصي  در اين بند الزامي است. 10امتياز حداقل كسب   2

 گيرد.است امتيازي تعلق نمي و يا از طرف ساير شركتهاي فناور منعقد شده

 

 

 

  

  .گرددسهم افراد همكار در آن مشخص نشده باشد صرفا بر اساس جدول ذيل محاسبه ميكه هر فعاليت جدول فوق امتياز 

)3ستون(   )2ستون (   )1ستون (  

 مجموع ضرايب  سهم هريك از همكاران از امتياز مربوط  بقيه همكاران تعداد همكاران  اول
100%   -  100%   1 
150%   ٦٠%   90%   2 
180%   50%   80%   3 
190%   40%   70%   4 
180%   30%   60% 5 
175%   25%≤   50% و باالتر6  

 

 


