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  دستورالعمل بارگذاري مستندات در سامانه ارزشیابی فناوري دانشگاه

  وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

  

  لیست واحدهاي فناور مستقر فیزیکی در مرکز رشد

در این قسمت لطفا اطالعات مربوط به واحد هاي فناور مستقر در مرکز رشد را وارد بفرمایید. واحد فناور واحدي است داراي 

هویت مستقل که بر اساس مقررات و آیین نامه هاي مرکز رشد یا پارك رسما در مرکز رشد یا پارك مستقر شده است و شامل هسته هاي فناور، 

متر مربع فضاي  4حداقل شامل تخصیص هاي دانش بنیان می شود.. استقرار فیزیکی حتی االمکان باید شرکت ثبت شده و شرکت 

 با لوازمات اداري مربوطه باشد. فیزیکی

  خروج موفق: توسط کارشناس دفتر توسعه تعیین میشود و با یکی از شرایط زیر احراز خواهد شد:

  آدرس جدید داشته باشد،. 1

  استقرار در پارك فناوري را کسب کرده باشدمجوز ورود و . 2

  در شهرك صنعتی مستقر شد باشد. 3

  واحد هاي فناور خارج شده موفق باید شرکت هاي ثبت شده باشند.

  شرکت هاي دانش بنیان تابع تعریف معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري خواهند بو و باید مجوز مربوطه را از آن معاونت اخذ کرده باشد.

د یبراي اثبات وجود واحد فناور در مرکز رشد نیازمند وجود عقد قرارداد بین رییس مرکز رشد و واحد فناور می باشد. بدیهی است در صورت تمد

  استقرار بارگذاري قرارداد تمدید ضروري است. در هر صورت بایستی دوره قرارداد و زمان استقرار باهم همخوانی داشته باشند.

 هنگام پرکردن فرم: خطاهاي رایج در

ارد و لطفا تاریخ آخرین اعالم استقرار را در هر بار ویرایش بروز کنید. بدین معنا که شرکت اگر هنوز در مرکز رشد مستقر است تاریخ امروز را -1

  نمایید.

  لطفا آدرس پستی را دقیق وکامل نوشته شود. نام کوچه و پالك ذکر شود. -2

  ت یا واحد فناور در قسمت مربوطه وارد گردد و فقط به نام مدیرعامل اکتفا نشود.لطفا نام تمامی اعضاي شرک -3

شرکت به عنوان فضاي اداري مورد استفاده قرار می  4متري توسط  12لطفا متراژ فیزیکی اختصاص یافته وارد گردد.براي مثال اگر یک اتاق  -4

  هد بود.متر مربع خوا 3گیرد فضاي اختصاص یافته به هر شرکت معادل 

  لطفا بخاطر داشته باشید که می توانید تصاویر و توضیحات تکمیلی را در بخشهاي گالري چند رسانه اي و توضیحات ضمیمه فرمایید. -5

  

 مستندات مورد نیاز:
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  آخرین آگهی روزنامه رسمی مربوطه .1

  آگهی مربوط به تغییر آدرس در خروج موفق .2

  بنیان توسط معاونت علمی و فناوري ریاست جمهورياعالم نام شرکت در لیست شرکت هاي دانش  .3

  تاییدیه متراژ اختصاص یافته توسط دفتر فنی و شرکت مستقر .4

  صورتجلسه شوراي فناوري .5

  لیست بیمه شرکت .6

  مجوز مرکز رشد براي استقرار .7

  نقشه هاي تایید شده توسط دفتر فنی دانشگاه مربوطه .8

  1سایر موارد  .9

  2سایر موارد  .10

  ین جدولشاخص هاي مرتبط با ا

  شاخص واحد هاي فناور مستقر از قبل به صورت فیزیکی

 براي این شاخص، هر ردیف جدول به شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که:

  الف) شرایط زیر را داشته باشد:

(واحد مستقر 		و	شروع بازه ارزشیابی		بعد		تاریخ آخرین اعالم استقرار در مرکز		و		پایان بازه ارزشیابی	قبل از		تاریخ استقرار واحد در مرکز

  (یا	باشد		در مرکز

  )	زتاریخ خروج از مرک	قبل از	تاریخ استقرار واحد در مرکز و	شروع بازه ارزشیابی	بعد	تاریخ خروج از مرکز و	نباشد	واحد مستقر در مرکز

  ب) معیارهاي زیر داوري و توسط ستاد تایید شده باشند:

 نام واحد فناور  

  فناور جدید استقرار یافته به صورت فیزیکیشاخص واحد هاي 

  براي این شاخص، هر ردیف جدول به شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که:

  الف) شرایط زیر را داشته باشد:

 مستقر در(واحد 		و		شروع بازه ارزشیابی		بعد		تاریخ آخرین اعالم استقرار در مرکز و		بازه ارزشیابی		در		تاریخ استقرار واحد در مرکز

ر واحد در تاریخ استقرا	و		باشد		خروج موفق		و		شروع بازه ارزشیابی	بعد		تاریخ خروج از مرکز		و	نباشد	در مرکز (واحد مستقر یا	باشد		مرکز

  )	تاریخ خروج از مرکز	قبل از	مرکز

  ب) معیارهاي زیر داوري و توسط ستاد تایید شده باشند:

 نام واحد فناور  

  مرکزتاریخ استقرار واحد در  

 تاریخ آخرین اعالم استقرار در مرکز  

  شاخص واحد هاي فناور خارج شده موفق با استقرار فیزیکی در مرکز

 براي این شاخص، هر ردیف جدول به شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که:
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  الف) شرایط زیر را داشته باشد:

  بازه ارزشیابی	در	خروج از مرکزتاریخ 	و	باشد	خروج موفق	و	نباشد	واحد مستقر در مرکز

  ب) معیارهاي زیر داوري و توسط ستاد تایید شده باشند:

 نام واحد فناور  

 تاریخ خروج از مرکز  

 خروج موفق  

شاخص شرکت هاي دانش بنیان تاسیس شده توسط اساتید و دانشجویان و فارغ التحصیالن با استقرار فیزیکی در 

  مرکز

 به شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که:براي این شاخص، هر ردیف جدول 

  الف) شرایط زیر را داشته باشد:

تاریخ اعتبار گواهی دانش بنیان 		و		پایان بازه ارزشیابی		قبل از		تاریخ دانش بنیان شدن شرکت		و		باشد		شرکت دانش بنیان شده

  پایان بازه ارزشیابی	بعد	بودن

  شده باشند: ب) معیارهاي زیر داوري و توسط ستاد تایید

 نام واحد فناور  

 تاریخ دانش بنیان شدن  

 تاریخ اعتبار گواهی دانش بنیان بودن  

 تعداد اعضاي هیئت مدیره بر اساس آگهی شرکت  

 تعداد پرسنل شاغل در شرکت بر اساس لیست بیمه  

  لیست شرکت هاي دانش بنیان غیر مستقر در مرکز رشد

دانش بنیان غیر مستقر در مرکز رشد را وارد فرمایید. این شرکت ها شرکت  لطفا در این قسمت اطالعات مربوط به شرکت هاي

 هاي دانش بنیانی هستند که که عضو هیئت علمی ان دانشگاه در هیئت مدیره آنها حضور دارند اما در مرکز رشد دانشگاه مستقر نمی باشد.

  خطاهاي رایج در هنگام پرکردن فرم:

  به کار اعضاي هیئت علمی ضروري است. قرار دادن حکم یا گواهی اشتغال -1

  آدرس پستی شرکت دقیق و کامل پر شود. -2

  نام تمامی اعضاي شرکت یا واحد فناور در قسمت مربوطه وارد گردد و فقط به نام مدیرعامل اکتفا نشود. "لطفا -3

  د.ري چند رسانه اي و توضیحات ضمیمه فرماییبخاطر داشته باشید که می توانید تصاویر و توضیحات تکمیلی را در بخشهاي گال "لطفا -4

 مستندات مورد نیاز:

  آخرین آگهی روزنامه رسمی مربوطه .1
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  اعالم نام شرکت در لیست شرکت هاي دانش بنیان توسط معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري .2

  حکم یا گواهی اشتغال به کار اعضاي هیئت علمی براي اعضاي هیئت مدیره .3

  سایر موارد .4

  هاي مرتبط با این جدولشاخص 

  شاخص شرکت هاي غیر مستقر وابسته از طریق اعضاي هیئت علمی

 براي این شاخص، هر ردیف جدول به شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که:

  الف) شرایط زیر را داشته باشد:

  پایان بازه ارزشیابی	بعد	تاریخ اعتبار گواهی دانش بنیان بودن

  داوري و توسط ستاد تایید شده باشند:ب) معیارهاي زیر 

 تاریخ دانش بنیان شدن شرکت  

 تاریخ اعتبار گواهی دانش بنیان بودن  

 تاریخ شروع همکاري اعضاي هیئت علمی با شرکت  

 تاریخ آخرین اعالم همکاري اعضاي هیئت علمی با شرکت 

  لیست پروژه هاي فناوري

فناوري را وارد فرمایید. پروژه فناوري پروژه اي است در دانشگاه که منجر لطفا در این قسمت اطالعات مربوط به پروژه هاي 

 به تولید، ارتقاء محصول و یا خدمت شود و فناوري بودن آن به تصویب شوراي فناوري دانشگاه، رسیده باشد.

  ند.پروژه مشترك پروژه هاي بین بخشی هستند که در بیش ازدو مرکز داخل یا خارج وزارت بهداشت اجرا شو

  با یکی از شرایط زیر احراز خواهد شد: اتمام موفقیت آمیز پروژه :

  گزارش تاییدیه ناظر طرح مبنی بر اتمام پروژه. -1

  ارسال گزارش نهایی پروژه.-2

  

  خطاهاي رایج در هنگام پرکردن فرم:

  لطفا خالصه پروژه و هدف اصلی پروژه کامل پرشود. -1

  همکاران پروژه وارد فرمایید.لطفا اطالعات تمامی مجریان و  -2

  پژوهشی در این قسمت خودداري شود. "لطفا از وارد کردن پروژه هاي صرفا -3

  لطفا بخاطر داشته باشید که می توانید تصاویر و توضیحات تکمیلی را در بخشهاي گالري چند رسانه اي و توضیحات ضمیمه فرمایید. -4

 مستندات مورد نیاز:
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  رحتاییدیه اتمام موفق ط .1

  تصویرقرداد مربوط به پروژه .2

  خالصه گزارش نهایی .3

  مصوبه پروژه درشوراي فناوري دانشگاه، یا مرکز رشد .4

  سایر موارد .5

  شاخص هاي مرتبط با این جدول

  شاخص پروژه ثبت شده در دانشگاه

 براي این شاخص، هر ردیف جدول به شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که:

  داشته باشد:الف) شرایط زیر را 

  بازه ارزشیابی	در	هاتاریخ ثبت پروژه در دانشگاه

  ب) معیارهاي زیر داوري و توسط ستاد تایید شده باشند:

 نام پروژه فناوري  

  شاخص پروژه اتمام یافته موفق

 براي این شاخص، هر ردیف جدول به شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که:

  باشد:الف) شرایط زیر را داشته 

  بازه ارزشیابی	در	تاریخ خاتمه پروژه	و	باشد	اتمام پروژه موفقیت آمیز و		باشد	پروژه اتمام یافته

  ب) معیارهاي زیر داوري و توسط ستاد تایید شده باشند:

 نام پروژه فناوري  

 اتمام پروژه موفقیت آمیز  

  شاخص پروژه هاي مشترك

 ارزشیابی حساب خواهد شد که: براي این شاخص، هر ردیف جدول به شرطی در یک بازه

  الف) شرایط زیر را داشته باشد:

  باشد	پروژه مشترك شده	و	بازه ارزشیابی	در	هاتاریخ ثبت پروژه در دانشگاه

  ب) معیارهاي زیر داوري و توسط ستاد تایید شده باشند:

 نام پروژه فناوري  

 پروژه مشترك شده  
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  لیست محصوالت

به محصوالت تولید شده را وارد فرمایید. محصول شامل کاال و خدمات می شودو باید مجوزهاي مربوطه را لطفا در این قسمت اطالعات مربوط 

از مراجع ذي صالح گرفته باشد مگر اینکه فقدان مجوز براي محصول شفاف بیان شده باشد. شایان ذکر است که محصوالت فاقد مجوز امتیاز 

 استراتژیک را نخواهند داشت. اضافی مربوط به محصوالت جدید، تجاري شده، و

  محصول تجاري شده محصولی است که وارد بازار فروش شده است. -

  محصول جدید محصولی است که اولین بار در ایران تولید (بومی شده) شده است. -

  ي می باشد.محصول استراتژیک محصولی است که داراي یک ارزش راهبردي در سطح ملی بوده و مورد تایید دفتر توسعه فناور -

  خطاهاي رایج در هنگام پرکردن فرم:

  لطفا توضیح کامل در خصوص مشخصات محصول وارد شود. -1

  لطفا بخاطر داشته باشید که می توانید تصاویر و توضیحات تکمیلی را در بخشهاي گالري چند رسانه اي و توضیحات ضمیمه فرمایید. -2

 مستندات مورد نیاز:

  قراردادهاي فروش ارائه فاکتور هاي رسمی و .1

  تایید مراکز ذي ربط براي محصول جدید یا استراتژیک .2

  تاییدیه معاونت تحقیقات مبنی بر اینکه محصول در مقیاس آزمایشگاهی و نمونه تولید شده است .3

  تاییدیه ها، مجوزها و پروانه هاي مربوطه از مراکز ذي صالح .4

  تصویر محصول .5

  کاتالوگ محصول .6

  سایر موارد .7

  

  مرتبط با این جدولشاخص هاي 

  شاخص محصول ساخته شده در حجم آزمایشگاهی و نمونه داراي مجوز

 براي این شاخص، هر ردیف جدول به شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که:

  الف) شرایط زیر را داشته باشد:

م تاریخ آخرین اعال	و	باشد	(واحد مستقر در مرکز(	و	بازه ارزشیابی	در	اریخ اولین تولیدت	و	باشد	مجوز هاي الزم براي تولید اخذ شده

(واحد مستقر در  یا )	تاریخ اولین تولید	بعد	تاریخ آخرین اعالم استقرار در مرکز	و	شروع بازه ارزشیابی	بعد	استقرار در مرکز

  )	تاریخ خروج از مرکز	قبل از	تاریخ اولین تولید	و	نباشد	مرکز

  تایید شده باشند: ب) معیارهاي زیر داوري و توسط ستاد

 ساخت محصول در حجم آزمایشگاهی و نمونه  
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 مجوز هاي الزم براي تولید اخذ شده  

  شاخص محصول تجاري شده

 براي این شاخص، هر ردیف جدول به شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که:

  الف) شرایط زیر را داشته باشد:

بازه 	در	ریخ اولین فاکتور یا قرارداد فروشتا	و	باشد	محصول تجاري شده	و	باشد	مجوز هاي الزم براي تولید اخذ شده

تقرار اریخ آخرین اعالم است	و	شروع بازه ارزشیابی	بعد	تاریخ آخرین اعالم استقرار در مرکز	و	باشد	((واحد مستقر در مرکز	و	ارزشیابی

تاریخ خروج 	زقبل ا	تاریخ اولین فاکتور یا قرارداد فروش	و	نباشد	مرکز (واحد مستقر در	یا )	تاریخ اولین فاکتور یا قرارداد فروش	بعد		در مرکز

  )	از مرکز

  

  ب) معیارهاي زیر داوري و توسط ستاد تایید شده باشند:

 ساخت محصول در حجم آزمایشگاهی و نمونه  

 مجوز هاي الزم براي تولید اخذ شده  

 محصول تجاري شده  

  شاخص محصول جدید

 جدول به شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که:براي این شاخص، هر ردیف 

  

  

  الف) شرایط زیر را داشته باشد:

((واحد مستقر در 	و	بازه ارزشیابی		در	تاریخ اولین تولید	و	باشد	محصول جدید (بومی)	و	باشد	مجوز هاي الزم براي تولید اخذ شده

ین تاریخ اول	بعد	تاریخ آخرین اعالم استقرار در مرکز	و	بازه ارزشیابیشروع 	بعد	تاریخ آخرین اعالم استقرار در مرکز	و	باشد	مرکز

  ))	تاریخ خروج از مرکز	قبل از	تاریخ اولین تولید	و	نباشد	(واحد مستقر در مرکز	یا )	تولید

  ب) معیارهاي زیر داوري و توسط ستاد تایید شده باشند:

 ساخت محصول در حجم آزمایشگاهی و نمونه  

  براي تولید اخذ شدهمجوز هاي الزم  

 (بومی) محصول جدید  

  شاخص محصول استراتژیک

 براي این شاخص، هر ردیف جدول به شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که:

  الف) شرایط زیر را داشته باشد:
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 (واحد مستقر در		و		ارزشیابیبازه 		در		اریخ اولین تولیدت		و		باشد		محصول استراتژیک		و		باشد		مجوز هاي الزم براي تولید اخذ شده

ین تاریخ اول		بعد		تاریخ آخرین اعالم استقرار در مرکز		و		شروع بازه ارزشیابی		بعد		تاریخ آخرین اعالم استقرار در مرکز		و		باشد		کزمر

  ))	تاریخ خروج از مرکز	قبل از	تاریخ اولین تولیدو	نباشد	(واحد مستقر در مرکز	یا)	تولید

  توسط ستاد تایید شده باشند:ب) معیارهاي زیر داوري و 

 ساخت محصول در حجم آزمایشگاهی و نمونه  

 مجوز هاي الزم براي تولید اخذ شده  

 محصول استراتژیک  

  شاخص محصول ساخته شده در حجم آزمایشگاهی فاقد مجوز

 براي این شاخص، هر ردیف جدول به شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که:

  داشته باشد:الف) شرایط زیر را 

الم تاریخ آخرین اع و		باشد		((واحد مستقر در مرکزو		بازه ارزشیابی		در		تاریخ اولین تولید و		نباشد		مجوز هاي الزم براي تولید اخذ شده

تاریخ و		نباشد		(واحد مستقر در مرکزیا )		تاریخ اولین تولید		بعد		تاریخ آخرین اعالم استقرار در مرکزو		شروع بازه ارزشیابی		بعد		استقرار در مرکز

  ))	تاریخ خروج از مرکز	قبل از	اولین تولید

  ب) معیارهاي زیر داوري و توسط ستاد تایید شده باشند:

 ساخت محصول در حجم آزمایشگاهی و نمونه  

  لیست قراردادهاي فروش یا خدمات

فرمایید. قراردادها شامل کلیه محصوالت از جمله را وارد 	اظهارنامه مالیاتی		یا	قراردادهاي فروش	لطفا در این قسمت اطالعات مربوط به

 فروش پتنت و فناوري (دانش فنی) نیز می شود.

  حجم ریالی تحقق یافته مبلغی است که بابت فروش محصول یاخدمات به حساب شرکت/مرکز واریز شده است.

 مستندات مورد نیاز:

  اسناد مالی .1

  اظهارنامه مالیاتی .2

  تصویر قرارداد ها .3

  سایر موارد .4

  شاخص هاي مرتبط با این جدول

  میلیون ریال 50شاخص حجم ریالی تحقق یافته از فروش بر اساس هر 

 براي این شاخص، هر ردیف جدول به شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که:

  الف) شرایط زیر را داشته باشد:
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ندارد. لطفا جهت آگاهی از روش محاسبه امتیاز به راهنما مراجعه این شاخص به صورت خاص منظوره و توسط کد محاسبه می شود لذا توضیحی 

  گردد.

  ب) معیارهاي زیر داوري و توسط ستاد تایید شده باشند:

 حجم ریالی تحقق یافته از قرارداد  

  میلیون ریال 50شاخص حجم معادل ریالی تحقق یافته از محل صادرات محصول و خدمات به ازاي هر 

 ف جدول به شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که:براي این شاخص، هر ردی

  الف) شرایط زیر را داشته باشد:

ر در ((واحد مستق و		بازه ارزشیابی		در		تاریخ قرارداد یا فاکتور فروش و		باشد		به خارج از کشور صادر شده و		قرارداد/فاکتور		نوع مستند

	مرکز 	باشد	   	و	

 )		تاریخ قرارداد یا فاکتور فروش		بعد		تاریخ آخرین اعالم استقرار در مرکز و		شروع بازه ارزشیابی		بعد		تاریخ آخرین اعالم استقرار در مرکز

  ))	تاریخ خروج از مرکز	قبل از	تاریخ قرارداد یا فاکتور فروش و	نباشد	(واحد مستقر در مرکزیا

  ب) معیارهاي زیر داوري و توسط ستاد تایید شده باشند:

 از محل صادرات حجم معادل ریالی تحقق یافته  

  لیست اختراعات ثبت شده

 لطفا در این قسمت اطالعات مربوط به ثبت اختراعات و محصوالت را وارد فرمایید.

 مستندات مورد نیاز:

  اسناد مالی .1

  تصویر گواهی هاي مربوطه .2

  قراردادهاي مربوطه .3

  سایر موارد .4

  شاخص هاي مرتبط با این جدول

  شاخص ثبت اختراع داخلی

 هر ردیف جدول به شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که: براي این شاخص،

  الف) شرایط زیر را داشته باشد:

  بازه ارزشیابی	در	تاریخ ثبت محصولو	داخلی	نوع اختراع

  ب) معیارهاي زیر داوري و توسط ستاد تایید شده باشند:

 تاریخ ثبت اختراع داخلی  
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  )شاخص ثبت اختراع بین المللی (پتنت

 این شاخص، هر ردیف جدول به شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که:براي 

  الف) شرایط زیر را داشته باشد:

  بازه ارزشیابی	در	تاریخ ثبت محصول و	بین المللی	نوع اختراع

  ب) معیارهاي زیر داوري و توسط ستاد تایید شده باشند:

 (پتنت) تاریخ ثبت اختراع بین المللی  

  ثبت شدهلیست محصوالت 

 مستندات مورد نیاز:

  اسناد مالی .1

  تصویر گواهی هاي مربوطه .2

  قراردادهاي مربوطه .3

  سایر موارد .4

  شاخص هاي مرتبط با این جدول

  شاخص ثبت محصوالت داخلی در کشورهاي غیر اروپایی و امریکا

 براي این شاخص، هر ردیف جدول به شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که:

  زیر را داشته باشد: الف) شرایط

  بازه ارزشیابی	در	تاریخ ثبت محصول و	سایر کشورها (غیر اروپا و آمریکاي شمالی)	منطقه ثبت محصول

  ب) معیارهاي زیر داوري و توسط ستاد تایید شده باشند:

 تاریخ ثبت محصول  

 منطقه ثبت محصول  

 کشور ثبت محصول  

  اتحادیه اروپا و امریکاشاخص ثبت محصوالت داخلی در کشور هاي اروپایی ، 

 براي این شاخص، هر ردیف جدول به شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که:

  الف) شرایط زیر را داشته باشد:

  بازه ارزشیابی	در	تاریخ ثبت محصول و	کشورهاي اروپایی، اتحادیه اروپا و آمریکاي شمالی	منطقه ثبت محصول

  ستاد تایید شده باشند:ب) معیارهاي زیر داوري و توسط 
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 تاریخ ثبت محصول  

 منطقه ثبت محصول  

 کشور ثبت محصول  

  لیست حاکمیت و رهبري

 نقشه راه فناوري نقشه اي است که در آن وضعیت موجود و دستیابی به اهداف مود نظر طی یک بازه زمانی مشخص شده است.

گردد و قابلیت اجرایی دارد. در این برنامه اهداف کلی به اهداف جزئی تر شکسته برنامه عملیاتی برنامه اي است که مبتنی بر نقشه راه تدوین می 

  می شوند و براي هر استراتژي مسئول اجرا و نحوه ارزیابی مشخص می گردد.

  نقشه راه و برنامه عملیاتی فناوري دانشگاه با توجه به ظرفیت هاي منطقه اي و استانی تنظیم می شود.

  

 مستندات مورد نیاز:

  بالغ براي پست هاي مربوط به فناوري مجموعه معاونت پژوهشیا .1

  برنامه استراتژیک فناوري دانشگاه .2

  وجود شوراي فناوري دانشگاه/مرکزرشد .3

  سایر موارد .4

  شاخص هاي مرتبط با این جدول

  شاخص نقشه راه فناوري دانشگاه با توجه به ظرفیت هاي منطقه اي و استانی

 به شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که:براي این شاخص، هر ردیف جدول 

  الف) شرایط زیر را داشته باشد:

اي و تاریخ تصویب نقشه راه و برنامه عملیاتی فناوري دانشگاه با توجه به ظرفیت هاي منطقه و		باشد		نقشه راه و برنامه عملیاتی تصویب شده

  پایان بازه ارزشیابی	قبل از	استانی

  داوري و توسط ستاد تایید شده باشند:ب) معیارهاي زیر 

 نقشه راه و برنامه عملیاتی تصویب شده  

 اي و استانیتاریخ تصویب نقشه راه و برنامه عملیاتی فناوري دانشگاه با توجه به ظرفیت هاي منطقه  

  شاخص تشکیل دفتر فناوري در زیر مجموعه معاونت پژوهشی دانشگاه

 شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که:براي این شاخص، هر ردیف جدول به 

  الف) شرایط زیر را داشته باشد:

  پایان بازه ارزشیابی	قبل از	تشکیل دفتر فناوري در زیر مجموعه معاونت پژوهشی دانشگاه و	باشد	دفتر فناوري تشکیل شده
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  ب) معیارهاي زیر داوري و توسط ستاد تایید شده باشند:

 دفتر فناوري تشکیل شده  

 تشکیل دفتر فناوري در زیر مجموعه معاونت پژوهشی دانشگاه  

  شاخص وجود شوراي فناوري در دانشگاه

 براي این شاخص، هر ردیف جدول به شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که:

  الف) شرایط زیر را داشته باشد:

  پایان بازه ارزشیابی	قبل از	دانشگاهتاریخ تاسیس شوراي فناوري در  و	باشد	شوراي فناوري تاسیس شده

  ب) معیارهاي زیر داوري و توسط ستاد تایید شده باشند:

 شوراي فناوري تاسیس شده  

 تاریخ تاسیس شوراي فناوري در دانشگاه  

  لیست تسهیالت اعطایی

تواند از طریق معرفی فناوران به صندوق ها و لطفا در این قسمت اطالعات مربوط به وام هاي اعطایی به فناوران را وارد فرمایید. اعطاي وام می 

 غیره اتفاق بیافتد.

 مستندات مورد نیاز:

  قرداد اعطاي وام بین وام دهنده و وام گیرنده .1

  گواهی صندوق/بانک/موسسه دال بر اعطاي وام .2

  سایر موارد .3

  شاخص هاي مرتبط با این جدول

  میلیون ریال 50شاخص حمایت مالی و اعطاي وام به فناوران و شرکتها به ازاي هر 

 براي این شاخص، هر ردیف جدول به شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که:

  الف) شرایط زیر را داشته باشد:

  		و		زشیابیشروع بازه ار		بعد		اعالم استقرار در مرکزتاریخ آخرین و		باشد		((واحد مستقر در مرکزو		بازه ارزشیابی		در		تاریخ تصویب تسهیالت

تاریخ خروج 		بل ازق		تاریخ تصویب تسهیالتو		نباشد		(واحد مستقر در مرکز		یا)		تاریخ تصویب تسهیالت		بعد		تاریخ آخرین اعالم استقرار در مرکز

  ))	از مرکز

  ب) معیارهاي زیر داوري و توسط ستاد تایید شده باشند:

 مبلغ تسهیالت  

  تصویب تسهیالتتاریخ  
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  لیست مراکز رشد

لطفا در این قسمت اطالعات مربوط به فضاي فیزیکی اختصاص یافته به مراکز رشد را وارد فرمایید. این فضا شامل مجموع فضاهاي قبلی و 

 فضاهاي جدیدا اضافه شده می شود.

ایجاد و توسعه حرفه هاي جدید توسط کار آفرینانی مرکز رشد مرکزي است تحت مدیریت متخصصین حرفه اي که با ارائه خدمات حمایتی از 

انی بکه در قالب واحدهاي نوپاي فعال در زمینه هاي مختلف منتهی به فناوري متشکل شده اند و اهداف اقتصادي مبتنی بر دانش و فن دارند، پشتی

  می کند. این خدمات شامل موارد زیر است:

  تامین محل کار (به صورت اجاره) -

  مایشگاهی، کارگاهی و اطالع رسانیخدمات آز -

  خدمات مدیریتی، حقوقی، مالی، اعتباري، پروژه یابی و بازاریابی -

  آموزش هاي تخصصی ویژه و مشاوره -

  سایر خدمات مرتبط با توسعه، رشد و ارتقاي واحدهاي فناوري -

  و غیره می شود که در مرکز رشد ایجاد شده است.فضاي فیزیکی عمومی مرکز رشد شامل آزمایشگاه، سالن اجتماعات ، مرکز کامپیوتر 

  فضاي فیزیکی اختصاصی فضایی است که بصورت اختصاصی در اختیار واحد هاي فناور و یا شرکت ها قرار گرفته است.

  متر به ازاي هر واحد فناور می باشد. 75حداکثر مجموع فضاي فیزیکی عمومی و اختصاصی قابل امتیاز دهی 

 ز:مستندات مورد نیا

  تاییدیه شرکت مستقر و مرکز رشد یا قراردادهاي موجود در خصوص فضاي اختصاص یافته به هر واحد فناور .1

  نقشه هاي مربوطه و تایید دفتر فنی به تفکیک فضاهاي عمومی .2

  سایر موارد .3

  شاخص هاي مرتبط با این جدول

  متر مربع 10شاخص فضاي فیزیکی عمومی مرکز رشد به ازاي هر 

 شاخص، هر ردیف جدول به شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که:براي این 

  الف) شرایط زیر را داشته باشد:

  پایان بازه ارزشیابی	قبل از	تاریخ تاسیس مرکز رشد

  ب) معیارهاي زیر داوري و توسط ستاد تایید شده باشند:

 تاریخ تاسیس مرکز رشد  

 متراژ عمومی مورد تایید  

  متر مربع 10شاخص فضاي فیزیکی اختصاص یافته به شرکتها و واحدهاي فناور به ازاي هر 
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 براي این شاخص، هر ردیف جدول به شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که:

  

  الف) شرایط زیر را داشته باشد:

  پایان بازه ارزشیابی	قبل از	تاریخ تاسیس مرکز رشد

  توسط ستاد تایید شده باشند:ب) معیارهاي زیر داوري و 

 تاریخ تاسیس مرکز رشد  

 متراژ اختصاصی مورد تایید  

  لیست تجهیزات مرکز رشد

 لطفا در این قسمت کلیه تجهیزاتی که براي مرکز رشد خریداري و در محل مرکز رشد مستقر شده اند را وارد فرمایید.

 مستندات مورد نیاز:

  فاکتور/ قرداد خرید دستگاه .1

  مواردسایر  .2

  شاخص هاي مرتبط با این جدول

  میلیون ریال 100شاخص تجهیزات مرکز رشد مابه ازاي ارزش ریالی هر 

 براي این شاخص، هر ردیف جدول به شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که:

  الف) شرایط زیر را داشته باشد:

  بازه ارزشیابی	در	تاریخ فاکتور/قرارداد خرید

  زیر داوري و توسط ستاد تایید شده باشند:ب) معیارهاي 

 تاریخ فاکتور/قرارداد خرید  

 هزینه خرید دستگاه  

  لیست اتاق تمیز

 مستندات مورد نیاز:

  تصویر مجوز دریافتی از سازمان غذا و دارو .1

  سایر موارد .2

  شاخص هاي مرتبط با این جدول
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  شاخص وجود اطاق تمیز تکمیل شده

 شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که:براي این شاخص، هر ردیف جدول به 

  الف) شرایط زیر را داشته باشد:

  بازه ارزشیابی	در	تاریخ دریافت مجوز از سازمان غذا و دارو

  ب) معیارهاي زیر داوري و توسط ستاد تایید شده باشند:

 تاریخ دریافت مجوز از سازمان غذا و دارو  

  لیست خدمات فناوري

 اطالعات مربوط به خدمات ارائه شده به فناوران را وارد فرمایید.لطفا در این قسمت 

ره و غی خدمات مشاوره اي می تواند شامل خدماتی مانند کمک به تبلیغات ، تجاري سازي، ثبت محصول، اخذ پروانه بهره برداري و اخذ انواع مجوز ها

  بشود.

نشگاه از مصادیق خدمات فناوري است که تعرفه استفاده از این تجهیزات توسط دانشگاه ایجاد دسترسی و استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی موجود در دا

  مصوب و به مراکز مربوطه ابالغ می شود.

ناوري ف دانشگاه می تواند بمنظور استفاده از ظرفیت بخش غیر دانشگاهی در زمینه خدمات مشاوره اي ، تجهیزات، خدمات آزمایشگاهی و غیره در حوزه

  شوراي فناوري یا مرکز رشد دانشگاه اقدام به عقد قرارداد نماید. به تشخیص

 مستندات مورد نیاز:

  لیست خدمات ارائه شده که به تصویب معاون تحقیقات و فناوري رسیده باشد .1

  مدرکی دال بر ارائه خدمت که توسط دهنده و گیرنده خدمت تایید شده باشد .2

  خدمتمصوبه شوراي فناوري دانشگاه در خصوص تعرفه  .3

  سایر موارد .4

  شاخص هاي مرتبط با این جدول

میلیون  10شاخص تامین خدمات مشاوره اي/تجهیزاتی/ آزمایشگاهی (از داخل یا خارج دانشگاه) مابه ازاي ارزش ریالی هر 

  ریال

 براي این شاخص، هر ردیف جدول به شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که:

  باشد:الف) شرایط زیر را داشته 

		و		شروع بازه ارزشیابی		بعد		تاریخ آخرین اعالم استقرار در مرکزو		باشد		((واحد مستقر در مرکزو		بازه ارزشیابی		در		تاریخ ارائه خدمت

  ))	تاریخ خروج از مرکز	قبل از	تاریخ ارائه خدمتو	نباشد	(واحد مستقر در مرکزیا)	تاریخ ارائه خدمت	بعد	تاریخ آخرین اعالم استقرار در مرکز

  ب) معیارهاي زیر داوري و توسط ستاد تایید شده باشند:
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 تاریخ ارائه خدمت  

 هزینه خدمت بر اساس تعرفه مصوبه شوراي فناوري  

  لیست اعتبارات جذب شده

ازه زمانی را در ب لطفا در این قسمت اطالعات مربوط به اعتبارات فناوري جذب شده به دانشگاه و بخشی از بودجه دانشگاه که به فناوري اختاص یافته

 مربوطه وارد فرمایید.

 مستندات مورد نیاز:

  ارائه مدارك، اسناد مالی حسب مورد (ابالغ اعتبار، حواله ، غیره) .1

  تایید وصول توسط معاونت تحقیقات و فناوري دانشگاه .2

  مصوبه هیت رئیسه دانشگاه .3

  سایر موارد .4

  شاخص هاي مرتبط با این جدول

  میلیون ریال از حوزه وزارت بهداشت 100شاخص اعتبارات فناوري جذب شده به ازاي هر 

 براي این شاخص، هر ردیف جدول به شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که:

  الف) شرایط زیر را داشته باشد:

  بازه ارزشیابی	در	معاونت تحقیقات و فناوريتاریخ وصول در 	و	اعتبارات دولتی وزارت بهداشت	منبع اعتبار فناوري جذب شده

  ب) معیارهاي زیر داوري و توسط ستاد تایید شده باشند:

 تاریخ وصول در معاونت تحقیقات و فناوري  

 مبلغ اعتبار  

  میلیون ریال از بخش دولتی غیر وزارت بهداشت 100شاخص اعتبارات فناوري جذب شده ه ازاي هر 

 به شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که:براي این شاخص، هر ردیف جدول 

  الف) شرایط زیر را داشته باشد:

  بازه ارزشیابی	در	تاریخ وصول در معاونت تحقیقات و فناوريو	اعتبارات دولتی غیر وزارت بهداشت	منبع اعتبار فناوري جذب شده

  ب) معیارهاي زیر داوري و توسط ستاد تایید شده باشند:

  معاونت تحقیقات و فناوريتاریخ وصول در  

 مبلغ اعتبار  

  

  میلیون ریال از بخش خصوصی 100شاخص اعتبارات فناوري جذب شده به ازاي هر 
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 براي این شاخص، هر ردیف جدول به شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که:

  الف) شرایط زیر را داشته باشد:

  بازه ارزشیابی		در	تاریخ وصول در معاونت تحقیقات و فناوريو	اعتبارات بخش خصوصی	منبع اعتبار فناوري جذب شده

  ب) معیارهاي زیر داوري و توسط ستاد تایید شده باشند:

 تاریخ وصول در معاونت تحقیقات و فناوري  

 مبلغ اعتبار  

  میلیون ریال از بودجه مستقل دانشگاه یا موسسه 100شاخص اعتبارات فناوري جذب شده به ازاي هر 

 شاخص، هر ردیف جدول به شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که:براي این 

  الف) شرایط زیر را داشته باشد:

  بازه ارزشیابی	در	تاریخ وصول در معاونت تحقیقات و فناوري و	بودجه مستقل دانشگاه یا موسسه	منبع اعتبار فناوري جذب شده

  باشند:ب) معیارهاي زیر داوري و توسط ستاد تایید شده 

 تاریخ وصول در معاونت تحقیقات و فناوري  

 مبلغ اعتبار  

  لیست شرکت در جشنواره هاي فناوري

 لطفا در این قسمت اطالعات مربوط به شرکت در جشنواره هاي فناوري در بازه زمانی مربوطه را وارد فرمایید.

  خوارزمی، رازي، و شیخ بهایی.جشنواره هاي داخلی مورد تایید دفتر توسعه فناوري سالمت عبارتند از 

  جشنواره هاي خارجی باید حسب مورد به تایید دفتر فناوري برسد.

 مستندات مورد نیاز:

  گواهی صادره از جشنواره مربوطه .1

  سایر موارد .2

  

  

  شاخص هاي مرتبط با این جدول

  شاخص کسب جایزه رتبه اول از جشنواره هاي داخلی و خارجی
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 به شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که: براي این شاخص، هر ردیف جدول

  الف) شرایط زیر را داشته باشد:

 تاریخ آخرین اعالم استقرار در	و	باشد	((واحد مستقر در مرکز	و	بازه ارزشیابی	در	تاریخ شروع جشنواره	و	رتبه اول	رتبه کسب شده

  	و	نباشد	(واحد مستقر در مرکزیا)	تاریخ شروع جشنواره	بعد	مرکزتاریخ آخرین اعالم استقرار در 	و	شروع بازه ارزشیابی	بعد	مرکز

  ))	تاریخ خروج از مرکز	قبل از	تاریخ شروع جشنواره

  ب) معیارهاي زیر داوري و توسط ستاد تایید شده باشند:

 تاریخ شروع جشنواره  

 رتبه کسب شده  

  شاخص کسب جایزه رتبه دوم از جشنواره هاي داخلی و خارجی

 شاخص، هر ردیف جدول به شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که:براي این 

  الف) شرایط زیر را داشته باشد:

اریخ آخرین اعالم استقرار در ت	و	باشد	((واحد مستقر در مرکز	و	بازه ارزشیابی	در	تاریخ شروع جشنواره	و	رتبه دوم	رتبه کسب شده

  	و	نباشد	(واحد مستقر در مرکزیا)	تاریخ شروع جشنواره	بعد	اعالم استقرار در مرکزتاریخ آخرین 	و	شروع بازه ارزشیابی	بعد	مرکز

  ))	تاریخ خروج از مرکز	قبل از	تاریخ شروع جشنواره

  ب) معیارهاي زیر داوري و توسط ستاد تایید شده باشند:

 تاریخ شروع جشنواره  

 رتبه کسب شده  

  خارجیشاخص کسب جایزه رتبه سوم از جشنواره هاي داخلی و 

 براي این شاخص، هر ردیف جدول به شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که:

  الف) شرایط زیر را داشته باشد:

شروع 		بعد		تاریخ آخرین اعالم استقرار در مرکزو		باشد		واحد مستقر در مرکز((و		بازه ارزشیابی		در		تاریخ شروع جشنوارهو		رتبه سوم		رتبه کسب شده

تاریخ 		قبل از		تاریخ شروع جشنواره و		نباشد		(واحد مستقر در مرکزیا)		تاریخ شروع جشنواره		بعد		تاریخ آخرین اعالم استقرار در مرکزو		بازه ارزشیابی

  ))	خروج از مرکز

  ب) معیارهاي زیر داوري و توسط ستاد تایید شده باشند:

 تاریخ شروع جشنواره  

 رتبه کسب شده  

  هالیست برپایی غرفه در نمایشگاه
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 را در بازه زمانی مربوطه را وارد فرمایید.	در سطح ملی	لطفا در این قسمت اطالعات مربوط به برپایی غرفه در نمایشگاه هاي فناوري

 مستندات مورد نیاز:

  گواهی برپایی غرفه در نمایشگاه .1

  سایر موارد .2

  شاخص هاي مرتبط با این جدول

  بازارهاي داخلیشاخص شرکت و برپایی غرفه در نمایشگاهها و فن 

 براي این شاخص، هر ردیف جدول به شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که:

  الف) شرایط زیر را داشته باشد:

شروع 		عدب		تاریخ آخرین اعالم استقرار در مرکزو		باشد		((واحد مستقر در مرکزو		بازه ارزشیابی		در		تاریخ شروع نمایشگاهو		داخلی		نوع نمایشگاه

  )	تاریخ خروج از مرکز	قبل از	تاریخ شروع نمایشگاهیا)	تاریخ شروع نمایشگاه		بعد	تاریخ آخرین اعالم استقرار در مرکزو	ارزشیابیبازه 

  ب) معیارهاي زیر داوري و توسط ستاد تایید شده باشند:

 تاریخ شروع نمایشگاه  

 واحد شرکت کننده برپایی غرفه  

  و فن بازارهاي خارجیشاخص شرکت و برپایی غرفه در نمایشگاهها 

 براي این شاخص، هر ردیف جدول به شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که:

  الف) شرایط زیر را داشته باشد:

شروع 		عدب	تاریخ آخرین اعالم استقرار در مرکزو	باشد		((واحد مستقر در مرکزو		بازه ارزشیابی	در	تاریخ شروع نمایشگاهو		خارجی		نوع نمایشگاه

تاریخ 		قبل از		تاریخ شروع نمایشگاهو		نباشد		(واحد مستقر در مرکزیا)		تاریخ شروع نمایشگاه		بعد		تاریخ آخرین اعالم استقرار در مرکزو		ارزشیابی بازه

  ))	خروج از مرکز

  

  ب) معیارهاي زیر داوري و توسط ستاد تایید شده باشند:

 تاریخ شروع نمایشگاه  

 واحد شرکت کننده برپایی غرفه  

  آموزش و فرهنگ سازيلیست 

 فرمایید. اردلطفا در این قسمت اطالعات مربوط به آموزش هاي ارائه شده مرتبط با فناوري براي اساتید/دانشجویان/فناوران در بازه زمانی مربوطه را و
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ي مجازي دفتر توسعه فناوري این آموزشها می توانند بصورت برگزاري کارگاه هاي حضوري و یا شرکت در دوره هاي آموزش مجازي مرکز اموزشها

  باشند.

 مستندات مورد نیاز:

  گواهی صادره براي دانشگاه از سایت آموزش مجازي مستقر در دانشکده مجازي دانشگاه تهران .1

  لیست عناوین ، اسامی شرکت کنندگان و برنامه آموزشی و طرح درس و تاریخ دوره ها ي برگزار شده .2

  سایر موارد .3

  جدولشاخص هاي مرتبط با این 

  نفر ساعت 10شاخص کارگاه هاي فناوري براي اساتید/دانشجویان/فناوران به ازاي هر 

 براي این شاخص، هر ردیف جدول به شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که:

  الف) شرایط زیر را داشته باشد:

  بازه ارزشیابی	در	تاریخ شروع برگزاريو	حضوري	نوع

  توسط ستاد تایید شده باشند:ب) معیارهاي زیر داوري و 

 تاریخ شروع برگزاري  

 تاریخ خاتمه  

 جمع نفر ساعت تایید شده  

  نفر ساعت 10شاخص آموزش هاي مجازي مرتبط با فناوري براي اساتید/دانشجویان/فناوران به ازاي هر 

 براي این شاخص، هر ردیف جدول به شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که:

  زیر را داشته باشد:الف) شرایط 

  بازه ارزشیابی	در	تاریخ شروع برگزاريو	مجازي	نوع

  ب) معیارهاي زیر داوري و توسط ستاد تایید شده باشند:

 تاریخ شروع برگزاري  

 تاریخ خاتمه  

 جمع نفر ساعت تایید شده  

  لیست تولید محتواي آموزشی مرتبط با فناوري

آموزشی تولید شده مرتبط با فناوري براي اساتید/دانشجویان/فناوران در بازه زمانی مربوطه را وارد لطفا در این قسمت اطالعات مربوط به محتواي 

 فرمایید. الزم است در خصوص موضوعات مورد نیاز و نحوه تبدیل به محتواي الکترونیک با دفتر توسعه فناوري هماهنگی شود.

 مستندات مورد نیاز:
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  فایل اسالید هاي تهیه شده .1

  مولتی مدیا تهیه شده با هماهنگی دفتر توسعه فناوريفایل  .2

  نامه با تأیید دفتر توسعه فناوري سالمت .3

  سایر موارد .4

  شاخص هاي مرتبط با این جدول

شاخص تهیه محتواي آموزشی مرتبط با فناوري و تبدیل آن به مولتی مدیا با هماهنگی دفتر توسعه فناوري به ازاي (معادل) 

  ساعته 1هر جلسه 

 این شاخص، هر ردیف جدول به شرطی در یک بازه ارزشیابی حساب خواهد شد که:براي 

  الف) شرایط زیر را داشته باشد:

  بازه ارزشیابی	در	تاریخ تهیه

  ب) معیارهاي زیر داوري و توسط ستاد تایید شده باشند:

 تعداد جلسات مولتی مدیا  

 تاریخ تهیه  

  

 


