مالک انتخاب فناور بزتز
عناوین فعالیت های فناورانه واجذ امتیاس جهت انتخاب فناور بزتز:
 -1طرح فٌاٍراًِ هػَب ضَرای هرکس رضذ
 -2ثثت اختراعات داخلی ٍ خارجی
 -3ضرکت در کارگاُ ّای هجازی دفتر تَسعِ فٌاٍری سالهت
 -4رٍیذادّای فٌاٍری (جطٌَارُ ّا ،ایذُ ضَّا ،في تازار ّا ،استارتاج ّا ٍ تَت کوح ّای حَزُ
فٌاٍری)
 -5هذرس کارگاُ ّای حضَری یا هجازی حَزُ فٌاٍری ٍ داٍری
 -6ثثت ضرکت

میشان و نحوه محاسبه امتیاس فعالیتهای فناورانه جهت انتخاب فناور بزتز:
 -1طزح فناورانه مصوب شورای مزکش رشذ (حذاکثز  60امتیاس):
الف-
مزحله پذیزش طزح در مزکش رشذ

امتیاس

ارائِ هحػَل در تازار(قرارداد فرٍش داضتِ
تاضذ)

 30تا  50اهتیاز

طرح فٌاٍراًِ هػَب در هرحلِ رضذ

 10تا  30اهتیاز

طرح فٌاٍراًِ هػَب در هرحلِ خیص رضذ

 5تا  10اهتیاز

ب -تِ ازای ّر  5هیلیَى اعتثار خارج از داًطگاُ  1اهتیاز ٍ حذاکثر 10اهتیاز تِ ٍاحذ فٌاٍر تعلق هی
گیرد

ضوابط تخصیص امتیاس:
ضَاتط تخػیع اهتیاز تِ اعضای تین ارائِ کٌٌذُ طرح فٌاٍراًِ هَضَع تٌذ  1تراساس درغذ سْاهی کِ
اعضای تین فی هاتیي خَد هطخع ٍ ًاهِ ای کتثی در ایي خػَظ تا اهضای ّوِ اعضای تین تِ هرکس
رضذ ارائِ ًوَدُ اًذ هی تاضذ

 -2ثبت اختزاع (حذاکثز  30امتیاس):
الف) ثثت اختراعات داخلی ثثت ٍزارتخاًِ
ب) ثثت اختراعات داخلی(حذاکثر  3هَرد)
تثػرُ :درغذ اهتیاز ّریک از افراد رکر ضذُ در ثثت اختراع تر اساس درغذ هالکیت آًْا هی تاضذ.
ًَع هالکیت قیذ ضذُ در ثثت اختراع

اهتیاز

تذٍى هالکیت داًطگاُ

حذاکثر 4اهتیاز

تذٍى هالکیت داًطگاُ تا تاییذ ٍزارتخاًِ

حذاکثر  16اهتیاز

تا رکر هالکیت داًطگاُ

حذاکثر  5اهتیاز

تا رکر هالکیت داًطگاُ تا تاییذ ٍزارتخاًِ

حذاکثر  20اهتیاز

ج) ثثت اختراعات تیي الوللی آهریکا ٍ ارٍخا:
ًَع هالکیت قیذ ضذُ در ثثت اختراع

اهتیاز

تذٍى هالکیت داًطگاُ

24اهتیاز

تا رکر هالکیت داًطگاُ

 30اهتیاز

 -3کارگاه های حوسه فناوری (حذاکثز 5امتیاس):
کارگاُ ّای حَزُ فٌاٍری

اهتیاز

کارگاُ ّای هجازی دفتر تَسعِ فٌاٍری سالهت

ّر کارگاُ  0.5اهتیاز(حذاکثر  3اهتیاز)

کارگاُ ّای حضَری

تِ ازای ّر  8ساعت  0.5اهتیاز(حذاکثر 4
اهتیاز)

 -4رویذادهای فناوری( حذاکثز  15امتیاس):
داخلی (جطٌَارُ ّا ،ایذُ ضَّا ،في تازار ّا ،استارتاج ّا ٍ تَت کوح ّای حَزُ فٌاٍری)عٌَاى

اهتیاز

ضرکت در رٍیذادّای
رکر ضذُ

 0.5اهتیاز (حذاکثر 2
اهتیاز)

کسة رتثِ اٍل

 5اهتیاز

کسة رتثِ دٍم

 4اهتیاز

کسة رتثِ سَم

 3اهتیاز

کسة رتثِ ّای ترتر
دارای جَایس

 1اهتیاز

هذرس رٍیذاد کطَری

 3اهتیاز

هذرس رٍیذاد استاًی

 2اهتیاز

هذرس رٍیذاد
داًطگاّی

 1اهتیاز

 خارجی :حذاکثر  10اهتیازعٌَاى

اهتیاز

ضرکت در رٍیذادّای
تیي الوللی

 1اهتیاز(حذاکثر 4
اهتیاز)

کسة رتثِ اٍل

10اهتیاز

کسة رتثِ دٍم

 8اهتیاز

کسة رتثِ سَم

 6اهتیاز

کسة رتثِ ّای ترتر
دارای جَایس

 2اهتیاز

 -5تذریس در کارگاه ها و داوری (حذاکثز  5امتیاس):
عٌَاى

اهتیاز

تذریس در کارگاُ ّای حضَری یا هجازی حَزُ
فٌاٍری

تِ ازای ّر 4ساعت تذریس  1اهتیاز حذاکثر 3

داٍر

 0.5اهتیاز(حذاکثر 2اهتیاز)

 -6ثبت شزکت در مزکش رشذ (حذاکثز  10امتیاس):
ثثت ضرکت

اهتیاز

ثثت ضرکت داخلی

( 3حذاکثر  2هَرد)

ثثت ضرکت داًص تٌیاى ًَخا

7

ثثت ضرکت داًص تٌیاى تَلیذی-غٌعتی

10

