
 

 فرم داوری

 :ول هستهئمس/شرکت متقاضی پذیرش

 یبندجمع، اظهارات نماینده شرکت / هسته در جلسه پرسش و پاسخ و همچنین با توجه به بررسی مستندات بر اساس لطفاً -۱

 ، مطابق جدول ذیل اعالم نمایید:شرکت / هسته وکارکسبنهایی خود را در مورد وضعیت  نظرنقطهو 

 عالی خوب متوسط ضعیف مردود و انطباق بر واقعیت معیار یسنجامکانمیزان  دیفر

      استراتژی ورود به بازار 1

      تحلیل بهای تمام شده 2

      سرمایه و سپرده شرکا نیتأم 3

      جاری یهانهیهزبرآورد  4

      یاهیسرما یهانهیهزبرآورد  5

      منابع نیتأمبرآورد  6

      برنامه گردش مالی 7

      برنامه سود و نقطه سر به سری 8

 ارزیابی ایده -۲

 عالی خوب متوسط ضعیف مردود معیارهای ایده مورد نظر ردیف

      و داخلی یالمللنیبنو بودن در سطح  1

      دیگر یهادهیاداشتن مشابهت با  2

      دهندهپاسخ، گویا و شفاف یارائه 3

      متناسب با کارایی محصول یدرستبهانتخاب درست ایده  4

      ستیزطیمحدوستدار  5

      دارای ارزش پیشنهادی یکتا و مزیت رقابتی 6

      آن یسازیتجارامکان تولید ایده و  7

      نفعیذرعایت اصول ارگونومی با توجه به ابعاد انسانی برای  8

 نام محصول:

 وضعیت فناوری محصول - 3

 □ Low □                 Medium/Low  □                 Medium/Hi-Tec□                         Hi-Tec    :سطح فناوریالف( 

 □کم   □متوسط   □زیاد  :پیچیدگی فنیب( 



 

 □کم   □متوسط   □زیاد   :افزودهارزشسهم دانش از ج( 
 

 :شیوه دستیابی و تسلط بر دانش فنی طراحی و اجرای فرآیند تولید محصولد( 

 □کاری، واردات و امثال آنمونتاژ، کپی          □انتقال فناوری      □مهندسی معکوس     □تحقیق و توسعه داخلی 
 

   :وضعیت نوآوری( هـ

                                                                                                   □جدید در سطح شرکت       □جدید در سطح ملی             □ یالمللنیبجدید در سطح 

 □فاقد نوآوری              □نوآوری و تغییرات عمده در محصوالت فعلی 

 ؟استاز مراحل ذیل  کیکدام( در TRLسطح آمادگی فناوری محصول ) -4

o  مرحله مطالعات نظری، علمی و پایه(( ثبت ایده و اثبات کارکرد آنproof of concept)) 

o )مرحله ساخت و آزمون نمونه در محیط آزمایشگاهی )ساخت نمونه اول آزمایشگاهی 

o )مرحله ساخت و آزمون محصول در شرایط واقعی )آماده ورود به بازار 

o الزم جهت تولید انبوه، از مراجع ذیصالح اخذ شده است. یهاهیدییتأبه بازار و همچنین کلیه مجوزها و  ارائهید انبوه و در حال مرحله نهایی و تول 

خبره  که نیاز به تحقیق و توسعه هدفمند توسط یک تیم فنیطوریهدارای پیچیدگی فنی باال است، ب نظر موردآیا محصول  -5

 شرح دهید( ؟)لطفاًوان رقابتی در بازار داردی محصول و به دلیل حفظ تبه دلیل پیچیدگی باالی فن

 □خیر   □ بله

بوده و کسب دانش فنی آن از  یبرداریکپقابل  یسختبهصنعتی محصول /ی طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهیآیا دانش فن - 6

 شرح دهید( ؟ )لطفاً استبه بازار  هاشرکتموانع اصلی ورود سایر 

 □خیر   □ بله

 شرح دهید( لطفاً، ناشی از دانش فنی و نوآوری فناورانه است؟ )افزودهارزشآیا عمده  - 7

.( ..مواد اولیه و قطعات مصرفی و) یاواسطه خدمات ارزش کاالها، به دیتولعبارت است از ارزشی که در فرآیند  افزودهارزش)

 (شودیمافزوده 

 □خیر   □ بله

 لطفاً ) ؟استبازار  به ارائهورود به بازار و یا در حال  آماده در حال حاضر، موردنظر، محصول داوری صورت گرفته بر اساسآیا  - 8

 توضیح دهید(

 □خیر   □ بله



 

 بر اساس کهیدرصورت: )مورد محصول اعالم نماییدنهایی خود را در  نظرنقطهو  یبندجمعکلیه موارد فوق،  بر اساس لطفاً  - 9

نمود و نیاز به بازدید حضوری از شرکت و یا  اظهارنظر توانینمشده،  تیرؤشرکت و سایر مستندات  یکارشناس فنتوضیحات 

 ، اعالم فرمایید(استخط تولید 

 

 دیینما، تشریح شرکت/هسته را اعالم نموده و با ذکر دالیل وکارکسب، وضعیت هایابیارزو  هایبررسبا در نظر گرفتن جمیع  - ۱0

  توضیح دهید( لطفاً)

  □نیاز به اصالحات جدی دارد     □ شودینمتوصیه    □ شودینمتوصیه  عنوانچیهبه

 □ شودیمتوصیه  اًقوی     □ شودیمتوصیه 

 شرکت /هسته اعالم نمایید. وکارکسبنهایی خود را در خصوص وضعیت  نظرنقطهبا توجه به جمیع موارد،  -۱۱

 

 دالیل را قید فرمایید(: لطفاً) □رد الف( 

 

 دالیل را قید فرمایید(: لطفاً) □قبول ب( 

 □عالی  □خوب □متوسط □ضعیف 
 

 :و انتقادات خود را در خصوص فرآیند ارزیابی و بهبود آن اعالم فرمایید هاشنهادیپلطفاً  -۱۲

 

 

 

 محل امضاء داور          


