
 تعالیباسمه

  نامه درخواست رسیدگی به اعتراضراهنمای تکمیل 

 )نام شرکت متقاضی درج شود(  .......................از: شرکت 

 جمهوررئیسبنیان معاونت علمی و فناوری ها و موسسات دانشبه: مرکز شرکت

 نکات ضروری:

 .فرم توضیح داده شده استدر انتهای همین مشاهده نتیجه ارزیابی محصوالت شرکت نحوه . 1

خالصه  صورتبهرا  شدهمطرح، موارد سؤاللذا در پاسخ به هر  .توسط مدیران و نیروهای فنی شرکت تکمیل گردد بایستمی برگ کار. این 2
 ودداری فرمایید.در بررسی اعتراض شرکت ندارد(، خ تأثیری)که  شده مطرح سؤاالت از غیر بهو دقیق ذکر فرمایید و از ذکر کردن مواردی 

 رسیده باشد. مدیرههیئت رئیسگردد و به امضای مدیرعامل یا  تکمیلحتما باید در سربرگ شرکت  کار برگاین . 3
جهت ورود شررکت بره ارزیرابی م،ردد، تمرا        42133134شماره  باعلت عدم تایید عدم همکاری یا انصراف شرکت باشد  کهدرصورتی. 4

 حاصل فرمایید

 تما  حاصل فرمایید. 42133134شماره  بادر صورت وجود هرگونه سوال در هنگام تکمیل فرم، می توانید . 1

 
 با سالم

)شناسه ملی شرکت متقاضی درج شود( به شناسه ملی حقوقی  (.نام شرکت متقاضی درج شود) شرکت ................ رساندمیبه استحضار 

نام )از سوی کارگزاری ..........................  (.)تاریخ ارزیابی انجام شده در محل شرکت درج شود ................................. در تاریخ 

  مورد بازدید قرار گرفت. (.کارگزار ارزیابی کننده درج شود

 
 ذکر تاریخ ارزیابی ان،ام شده و نام کارگزار ارزیابی کننده الزامی نیست.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بخش اول جدول:

 در این قسمت نام کاال یا خدمت ارزیابی شده ثبت می گردد. در صورتی که شرکت دارای محصول جدید است، در بخش نام کاال/خدمت، نام کاال یا خدمت :

 کلمه جدید در پرانتز قید گردد.

 عدم تایید یا تایید مرحله تولید عدم تایید شده است. مرحله تولید محصول تایید یا شرط  : در این قسمت شرکت محترم باید مشخص نماید مرحله تولید

قسمت نتایج ارزیابی محصوالت قابل مشاهده است. نحوه مشاهده نتایج ارزیابی محصوالت شرکت در انتهای فرم توضیح  از محصول در کارتابل شرکت، 

 داده شده است.

 قسمت شرکت محترم باید مشخص نماید شرط سطح فناوری و انطباق با فهرست  : در اینسطح فناوری و انطباق با فهرست کاالها و خدمات دانش بنیان

یابی محصوالت کاالها و خدمات دانش بنیان محصول، تایید یا عدم تایید شده است. عدم تایید یا تایید  این شرط، در کارتابل شرکت، از  قسمت نتایج ارز

 رکت در انتهای فرم توضیح داده شده است.قابل مشاهده است. نحوه مشاهده نتایج ارزیابی محصوالت ش

 :)در این قسمت شرکت محترم باید مشخص نماید شرط ، طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه )تسلط  طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه )تسلط بر دانش فنی

کت، از  قسمت نتایج ارزیابی محصوالت قابل مشاهده بر دانش فنی( محصول، تایید یا عدم تایید شده است. عدم تایید یا تایید این شرط، در کارتابل شر

 است. نحوه مشاهده نتایج ارزیابی محصوالت شرکت در انتهای فرم توضیح داده شده است.

 

 به طور مثال اگر شرکت در رابطه با دو محصول اعتراض دارد   یک بار جدول تکمیل گردد.رکت به نتیجه ی آن معترض می باشد، برای هر محصولی که ش

 بایستی دو بار اطالعات جدول زیر را پر کند.

 طبیعی است چون محصول شرکت  جدید است کافیست در بخش نام کاال/خدمت کلمه جدید در پرانتز قید گردد. در صورتی که شرکت دارای کاال یا خدمت

در خصوص هر سه   حتماه تولید، سطح فناوری و طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه محصول باید خالی گذاشته شوند و هنوز ارزیابی نشده است شروط مرحل

 در بخش دوم جدول توضیح داده شود. ،شرط محصول



سطح فناوری و انطباق با فهرست  -ب مرحله تولید -الف نام کاال یا خدمت
 بنیاندانشکاالها و خدمات 

طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه )تسلط بر  -ج
 دانش فنی(

 تایید/عدم تایید تایید/عدم تایید تایید/عدم تایید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)بدین معنی است که حداقل نمونه آزمایشگاهی محصول با قابلیت بررسی فنی : توضیح دهید تولید رادالیل تایید مرحله  -الف

 ساخته شده باشد(
 :بنیاندانشسطح فناوری و انطباق محصول با فهرست کاالها و خدمات  -ب

 .(، را مشخص نماییدلینکبندی محصوالت )و شماره سطح جزئی محصول در رتبه شماره سطح -1

 
 

 
 
 

 
  

 کلیک چپ نمایید تا به بخش مورد نظر دست یابید. و CTRL ، همزمان : کافیست روی کلمه لینکراهنمای مشاهده لینک *

 
 ( توضیح دهید.2لینک) سطح فناوری محصول رد شده را متناسب با معیارهای تفصیلی سطح فناوری بودن باالدالیل  -2

 
 
 
 
 

 
بنیان دیگر تایید شده است، لطفا بر مبنای لیست های دانشمحصوالتی مشابه محصول شما در شرکت کهدرصورتی -3

در ) .را بیان نمایید موردنظر، نام شرکت و محصول (http://pub.daneshbonyan.irبنیان )های دانششرکت

 (.یستسوال نشناسید، نیازی به تکمیل این نمی ایکه شرکت مشابه تایید شدهصورتی

در این راستا، مشخص نمایید که  دالیل طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه)تسلط بر دانش فنی( را توضیح دهید. -ج

 بخش دوم جدول)دالیل(:

ه آن ها معترض این قسمت بر اساس نتایج  ارزیابی اعالم شده به شرکت و مواردی که شرکت محترم ب

 است تکمیل می گردد.

دالیل ذکر شده توسط شرکت در هر بخش)مرحله تولید، سطح فناوری و طراحی مبتنی بر تحقیق و 

 توسعه( حتما باید بر اساس سواالت مطرح شده باشد. 

 در خصوص محصوالت جدید، شرکت باید دالیل هر مرحله را با فرض تایید بودن محصول ذکر نماید.

شده بر مبنای بندی ارائهبلکه رتبه بنیان نیستمنظور از این سوال، فهرست کاالها و خدمات دانش

ر اساس اند و بشده ای از محصوالت ارائهبندی فقط نمونههست. در این رتبه *لینکمعیارهای تفصیلی در 

ها مشخص کند. برای مثال آن شرکت محترم باید رتبه محصوالت خود را بر اساس این نمونه

 است. 1-1میکروسکوپ الکترونی سطح یک و سطح جزئی 

 

توضیحات باید بر مبنای معیارهای تفصیلی حوزه تخصصی شرکت باشد. در صورتیکه شرکت 

دارای محصوالت در بیش از یک حوزه تخصصی باشد، برای هر محصول معیار تفضیلی همان 

 محصول باید مورد نظر قرار گیرد.

http://daneshbonyan.isti.ir/uploads/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C3.pdf
http://daneshbonyan.isti.ir/uploads/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C3.pdf
http://daneshbonyan.isti.ir/page/%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D9%81%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://daneshbonyan.isti.ir/page/%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D9%81%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C
http://pub.daneshbonyan.ir/
http://daneshbonyan.isti.ir/uploads/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C3.pdf
http://daneshbonyan.isti.ir/uploads/%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C3.pdf


انتقال فناوری و تغییر اساسی در "، "مهندسی معکو "، "طراحی داخلی"های از روش یککدامنحوه کسب دانش فنی مبتنی بر 
 زیر بوده است. "فناوری

 های زیر را طراحی نموده است:از بخش یککدامفرمایید که شرکت همچنین توضیح 
 کاال و خدمت طراحی زیرسیستم اصلی -الف

 سازی کاال و خدمتطراحی یکپارچه -ب

  طراحی فرآیند )یا ت،هیزات( تولید کاال و خدمت، مشروط به پیچیده بودن این فرآیند )یا ت،هیزات( تولید -ج
 شده است. ارائه( لینک) نامهآیین 1توضیحات بیشتر در مورد این شرط در پیوست 

 

  

http://daneshbonyan.isti.ir/page/%D8%A2%D8%A6%D9%8A%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5+%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D9%BE%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://daneshbonyan.isti.ir/page/%D8%A2%D8%A6%D9%8A%D9%86%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5+%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%86+%D9%88+%D9%BE%D9%8A%D9%88%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7


 :محصوالت ارزیابی نتیجه مشاهدهراهنمای 
 

ارسالی، وضعیت شرکت  هایدرخواستاز منوی ثبت اطالعات، قسمت آرشیو   /http://reg.daneshbonyan.irابتدا شرکت باید با ورود به سامانه 
 )نتی،ه ارزیابی شرکت( را مشاهده نماید.

 

 

 
 

 .استآخرین وضعیت شرکت عدم کسب شرایط الزم  شودمیکه در تصویر مشاهده  طورهمان
 ، آخرین وضعیت کاالها و خدمات را مشاهده نماید.شدهارزیابیبعد از مشاهده نتی،ه کلی، شرکت باید همانند تصویر زیر از قسمت کاال/خدمات 

 

 
 

قیق و بعد از باز شدن پن،ره زیر، با کلیک بر روی نام محصول، وضعیت ارزیابی محصول به تفکیک مرحله تولید، سطح فناوری و طراحی مبتنی بر تح
 است. مشاهدهقابلتوسعه)تسلط بر دانش فنی( 

 

 

  
 
 

http://reg.daneshbonyan.ir/

