
 

 
  شرکت/موسسه کیفيارزيابي فرم 

 تاریــخ:
 

 TDF06-0 : پیوست
 

   مشخصات پروژه -1

  پروژهعنوان 

  ناوریفنام طرح توسعه 

  نام مرکز/طرح توسعه فناوری

  شرکت نام 

 

 با توجه به سوابق ارائه شده در مرحله اول ارزيابي  کسب شدهامتیازات  -2

 

 امتیاز متعلقه ار امتیاز دهيمعی سقف امتیاز معیار ارزیابي

 امتیاز 5بنیان کامال مرتبط به موضوع= شرکت دانش 5 یا مجوز از مراجع ذیصالح بندی وامتیاز رتبه
 امتیاز 3دارا بودن رتبه =

 امتیاز اضافه  1به ازای هر سال احراز صالحیت

 

های مرتبط با موضوع فراخوان در پروژه/ طرحقرارداد حجم ریالي 

  ل اخیرپنج سا

   امتیاز 1هر یك میلیارد ریال= 04

  الفمطابق جدول  04 توان مالي 
  بنا به صالحدید ارزیاب 15 * تناسب توان تجهیزاتي/ آزمایشگاهي اعالم شده با پروژه

    امتیاز  8خوب=     امتیاز 14عملکرد عالي=  14 های خاتمه یافته  رضایت کارفرمایان قبلي از پروژه
 ضعیف = صفر امتیاز   امتیاز  5متوسط= 

 

اختراعات ثبت شده و جوایز معتبر علمي اخذ شده مرتبط با موضوع 
 پروژه توسط عوامل اصلي پروژه  

0خارجي=   1داخلي=  0   

مقاالت و کتب چاپ شده مرتبط با موضوع پروژه توسط عوامل 
 اصلي پروژه

  مطابق جدول ب 0

و گواهینامه مربوطه و نظام داشتن نظام کنترل و تضمین کیفیت 
 کنترل پروژه 

 امتیاز  0در صورت داشتن گواهینامه  0
  امتیاز 0در صورت داشتن تشکیالت مربوطه 

 

  جمع کل امتیاز

 های دیگر اضافه میشود. * چنانچه پروژه نیاز به تجهیزات خاصي برای انجام ندارد این آیتم حذف شده و وزن آن به آیتم
 

 توضیحات ضروري:

 

 

 تاريخ:                                       :                                     پیمانواگذاري امضاي اعضاي کمیته نام و 

   

 

 

 تاريخ:                                                                                   سندنام و امضاي رئیس مرکز/ مجري 

 



 

 
  شرکت/موسسه کیفيارزيابي فرم 

 تاریــخ:
 

  : پیوست

 

 توان مالي: معیار امتیازدهي الفجدول 

 :معادل یا کمتر از یکي از مقادیر زیر باشد، شود که برآورد مبلغ قراردادتوان مالي در صورتي احراز مي* حداکثر امتیاز 

 امتیاز متعلقه عنوان دستاورد

  هلیات متوسط ساالنه قطعي يا علي الحساب پرداخت شدپنجاه برابر ما

   ههفتاد برابر بیمه تأمین اجتماعي قطعي يا علي الحساب پرداخت شد

   سه برابر درآمد ناخالص ساالنه، مستند به صورتحساب

  نيها يا دفاتر قانوپنج برابر دارائي هاي ثابت، مستند به اظهارنامه مالیاتي يا گواهي بیمه دارائي

 

 

 

 

 

 مقاالت و کتب چاپ شدهجدول ب: معیار امتیازدهي 
 

 امتیاز متعلقه حداکثر امتیاز عنوان دستاورد

  5/0 مقاله کنفرانس مرتبط با موضوع پروژه پیشنهادي

  2 مقاله ژورنال مرتبط با موضوع پروژه پیشنهادي

  2 کتاب تالیفي مرتبط با موضوع پروژه پیشنهادي

  1 مرتبط با موضوع پروژه پیشنهادياي کتاب ترجمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


