
  بسمه تعالی                                                 

 آیین نامه انتخاب فناور برتر در جشنواره پژوهشی حکیم شرق

 دانشگاه علوم پزشکی فسا

 می باشد. 24/08/1401ورای پژوهشی مورخ این آئین نامه مصوب ش

جشنواره پژوهشی حکیم شرق همه ساله در آذر ماه و همزمان با هفته پژوهش و فناوری توسط معاونت تحقیقات و 

 دانشگاه علوم پزشکی فسا برکزار می گردد و در جشنواره از پژوهشگران و فناوران برتر تجلیل می  گردد.فناوری در 

 HTDOمعیار انتخاب فناوران برتر با توجه به اهم شاخص های فناوری که توسط وزارت بهداشت تعیین و در سامانه 

 بارگذاری شده اند، مشخص شده است.

 فناوران در جشنواره پژوهشی حکیم شرق به شرح زیر می باشد:نحوه امتیازدهی به فعالیت 

 شاخص می باشد. 14عنوان و  6 این آئین نامه شامل

 شاخص واحد فناور -1

 می باشد: زیر شاخص  5این عنوان شامل    

 امتیاز 5امتیاز و در صورت تمدید  10( : در مرکز رشد دانشگاه  شرکت دانش بنیان )مستقر و غیر مستقر 

  : امتیاز  5شرکت فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه 

  : امتیاز 2شرکت فناور غیر مستقر در مرکز رشد دانشگاه 

  : امتیاز 2هسته فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه 

  : امتیاز 1هسته فناور غیر مستقر در مرکز رشد دانشگاه 

 پروژه فناوری -2

 شاخص زیر می باشد:  2این عنوان شامل    

 امتیاز 3در سال بررسی:  خاتمه یافته هر طرح فناوری 

  هر طرح فناوری در قالب ارتباط با صنعت )که منجر به جذب سرمایه از بخش خصوصی و خارج دانشگاهی می

 امتیاز 6گردد ( در صورتیکه هزینه مستقیما به حساب دانشگاه واریز شده باشد: 



 محصول -3

 باشد:شاخص زیر می  3این عنوان شامل 

  امتیاز 9محصول تجاری شده: هر محصول 

  امتیاز 1محصول پروتوتایپ )تجاری نشده( : هر محصول 

  امتیاز  7محصول دارای مجوز: هر محصول 

 

 فروش -4

 این عنوان شامل یک شاخص زیر می باشد:

  امتیاز 2میلیون ریال 200فروش تحقق یافته و دارای اظهارنامه مالیاتی: هر 

 

 اختراع:ثبت  -5

 شاخص زیر می باشد: 2این عنوان شامل  

  امتیاز 4ثبت اختراع داخلی : به ازای هر مورد 

  امتیاز 10خارجی : به ازای هر مورد کشورهای سایر ثبت اختراع بین المللی در 

 

 جذب اعتبارات -6 

 این عنوان شامل یک شاخص زیر می باشد:

  امتیاز 2میلیون ریال  10ازای هر جذب اعتبارات فناوری در قالب رویالتی: به 


