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 ««های نظارت و ارزیابی پایان دوره هسته  فناور  مستقر های نظارت و ارزیابی پایان دوره هسته  فناور  مستقر شاخصشاخص» »                                           
  : : به مدیریتبه مدیریت                                                                                                                                                                                  ::هستههستهنام نام 
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  جمع امتیازجمع امتیاز  هاهاامتیاز معرفامتیاز معرف  هاهازیرشاخصزیرشاخص  شاخصشاخص

  تعامالتتعامالت  های عمومی وهای عمومی وشاخصشاخص  11

  66  حضور در مرکزحضور در مرکز

0303  
  88  رعایت ضوابط مرکزرعایت ضوابط مرکز

ها و تعامل با ناارر  ها و تعامل با ناارر  گویی به نامهگویی به نامهپاسخپاسخ))ی تعامل با مرکزی تعامل با مرکزنحوهنحوه

  ...(...(و و 
88  

  88  ((مدارک و مستنداتمدارک و مستندات))ی گزارش ی گزارش ارائهارائه

  های سازمانی و ساختاریهای سازمانی و ساختاریشاخصشاخص  22

  77  ((کسب مقام و افتخاراتکسب مقام و افتخارات))شرکت در نمایشگاه شرکت در نمایشگاه 

  77  زشیزشیهای آموهای آموشرکت در دورهشرکت در دوره  2323

  66  ((محوریمحوریتکمیل تیم کاری مرتبط با ایدهتکمیل تیم کاری مرتبط با ایده))ثبت شرکت ثبت شرکت 

  شاخص علمی و فناوریشاخص علمی و فناوری  00

  1313  طرح تجاریطرح تجاری

0303  
  88  تهیه و تولید نمونهتهیه و تولید نمونه

  66  تهیه شناسنامه فنی محصولتهیه شناسنامه فنی محصول

  66  کسب تأییدیه و مجوزهای الزم برای تولیدکسب تأییدیه و مجوزهای الزم برای تولید

  شاخص مالیشاخص مالی  44
  1313  قراردادهای منعقده معتبرقراردادهای منعقده معتبر

2323  
  1313  مالیمالیارائه مستندات ارائه مستندات 

  133133  133133  امتیازامتیاز
  

  

  

 
 

  

وهمچنین کسب شصت درصد کل امتیازات  وهمچنین کسب شصت درصد کل امتیازات      22و و 11درصد از امتیازات ردیف درصد از امتیازات ردیف   0505کسب کسب های نظارت و ارزیابی های نظارت و ارزیابی شاخصشاخص  الزم به ذکر است در بررسیالزم به ذکر است در بررسی: : توجهتوجه

  ..جهت ورود به مرحه بعدی الزامیستجهت ورود به مرحه بعدی الزامیست
   

  

را دریافیت کیردم و   را دریافیت کیردم و     .....................................................................در تیاری   در تیاری   ......................................................... ..............................................میدیراامل واحید    میدیراامل واحید      .............................................................وسییهه ایناانیب   وسییهه ایناانیب   بدینبدین

تواند طبی  ویوانین و مریررات    تواند طبی  ویوانین و مریررات    در صورت ادم فعالیت در چارچوب موارد فوق، مرکز رشد میدر صورت ادم فعالیت در چارچوب موارد فوق، مرکز رشد می. . د باال را به نحو احسن اجرا نمایمد باال را به نحو احسن اجرا نمایمنمایم کهیه موارنمایم کهیه موارتعهد میتعهد می

  ..لم یکن تهری نمایدلم یکن تهری نمایدواحد را به صورت کانواحد را به صورت کان/ / های هسته های هسته ، فعالیت، فعالیتوانونیوانونی

  

  

  

  هستههستهنام و نام خانوادگی مدیرنام و نام خانوادگی مدیر

  امضاءامضاء

  

  


