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آیین نامه فناور برتر

مقدمه
ــاعه  ــه اش ــک ب ــدف کم ــا ه ــی ب ــال ۱۳۴۲ شمس ــرز در س ــی ال ــاد فرهنگ بنی

ــی و  ــر ایران ــدگان برت ــام علمــی دانشــمندان و پژوهن ــل از مق فرهنــگ کشــور و تجلی

ــتعداد  ــا اس ــان ب ــگان و نوجوان ــده و نخب ــوزان برگزی ــجویان و دانش آم ــویق دانش تش

ایرانــی، از طریــق اعطــای »جایــزه الــرز« بــه همــت مــردی خیراندیــش و نیک ســیرت، 

مرحــوم حســینعلی الــرز تأســیس و وقــف گردیــده کــه طــی بیــش از نیم قــرن، 

ــرار  ــت و تشــویق ق ــورد حامی ــر علمــی کشــور را م ــگان برت ــر از نخب ــن هــزار نف چندی

داده و ایــن مهــم در ســال های اخیــر در قالــب هامیش هــای ملــی بــا همــکاری 

ــت. ــده اس ــق ش ــط محق ــی ذی رب ــع علم مراج

بــه هــر فــرد مخــرع، مکتشــف و نــوآور کــه بــا بهره گیــری از تــوان علمــی خویش بــرای حل مشــکلی 

به پــا خواســته اســت فنــاور گفتــه می شــود.هدف از شناســایی فنــاوران برتــر، توامنندســازی آنهــا 

ــی  ــه ملّ ــل چرخ ــا، تکمی ــرای آنه ــازار ب ــاد ب ــان، ایج ــی دانش بنی ــه محصول ــیدن ب ــور رس ــه منظ ب

نــوآوری و تبدیــل دارایی هــای فکــری بــه ثــروت اســت.

ــه تأییدیه هــای  ــا توجــه ب ــد اعتــدال در طــول داوری طرح هــای دریافتــی، ب  جهــت رعایــت فرآین

اخــذ شــده، مرحلــه ای کــه نــوآوری در آن قــرار دارد و ســایر شــاخص های منطبــق بــا جــدول ایــن 

ــد شــد. ــه داوری خواهن آیین نام

هــر اقــدام فناورانــه کــه ســه شــعار اصلــی بنیــاد فرهنگــی الــرز را محقــق کــرده باشــد، در ایــن 

بخــش، در اولویــت ارزیابــی قــرار خواهــد گرفــت:

       کاهش آالم برشی

       افزایش سطح رفاه زندگی انسانی

       باال رفنت حیثیت ایرانی در جامعه جهانی

تعاریف
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آیین نامه فناور برتر

اطالعاتی که حین ثبت نام از داوطلبان دریافت می گردد در جدول )۱( آورده شده است.

جدول)1(:اطالعاتدریافتیحینثبتنام

مصادیقهربخشعنوانبخش

سطح تحصیالت/ سابقه کار مربوطتخصص و تجارب

افتخارات ملی و بین  املللی۱افتخارات کسب شده فناوری

میزان پیرشفتفناوری )در محصول محوری(

سطح آمادگی فناوری)TRL(/ ثبت اخراع محصول۲نوآوری )در محصول محوری(

وضعیت قرارداد فروش۳/ میزان فروش۴وضعیت بازار

دوره بازگشت رسمایه5/ درصد مشارکت صاحب طرح6مالی

میزان تأثیر در جهت کاهش آالم برشی7تأثیرات اجرایی طرح

مجوزها و استانداردها
استانداردها8، مجوز ها )بهره برداری /توليد( و تاییدیه های 

اخذ شده9/ عناوین و رتبه های کسب شده۱0

معرفی محصول/ میزان پیرشفت طرح۱۱اجرای طرح و محصوالت فناورانه )غیر از محصول محوری(

تألیف کتاب و مقاله مرتبط۱۲مستندات و تألیف های مرتبط با طرح

ساختار حقوقی و نیروی انسانی
 رویکرد گروهی در تجاری  سازی و میزان اشتغال  زایی

 طرح و محصول فناورانه

شرایط عمومی  داوطلبان

 فناوری هـــای مـــورد بررســـی در ایـــن رقابـــت، بایـــد مربـــوط بـــه دوره چهارســـاله منتهـــی بـــه 

جایـــزه باشـــد.

 هــر فنــاور در صــورت داشــنت بیــش از یــک مــورد فنــاوری بــا رشط فــوق، تنهــا مجــاز بــه بارگــذاری 

یــک فنــاوری بــه انتخــاب خــود بــرای رشکــت در ایــن رقابــت اســت.

تذکر:

در فناوری هــای دارای مالــک )مالــکان( و فنــاور )فنــاوران( متعــدد، کافــی اســت یــک مناینــده 

از گــروه مالــک )مالــکان( و فنــاور )فنــاوران( اقــدام بــه ثبت نــام در رقابــت منایــد. در ایــن صــورت 

بایــد فــرم رضایت نامــه الکرونیکــی از بقیــه گــروه مالــک )مالــکان( و فنــاور )فنــاوران( در ســامانه 

بارگــذاری شــود. بــرای برنــدگان نهایــی ایــن جایــزه، ارســال فیلــم اعــالم رضایــت همــه مالــکان 

بــرای دبیرخانــه جایــزه الــرز الزامــی اســت.

اطالعات ثبت نام
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آیین نامه فناور برتر
جشــنواره هــای معتــر بــن املللــی، بایــد مــورد تاييــد انجمــن هــای علمــی وزارت علــوم، تحقيقــات و فنــاوری باشــند. 

جشــنواره هــای معتــر ملــی شــامل جشــنواره هــای خوارزمــی، فارابــی، شــیخ بهایــی، علــم تــا عمــل، رازی، مســابقات 

ملــی مهــارت، رویــش بنیــاد ملــی نخبــگان و ایــده هــای برتر)برگزارشــده توســط پــارك يــزد( مــی باشــند.

ایــن بخــش، نیازمنــد تاييــد علمــی از مراجــع منطقــه ای مالكيــت فكــری اســتان ها، بنیــاد ملــی نخبــگان )ســطح ۳( و 

ســازمان پژوهش هــای علمــی و صنعتــی ایــران می باشــد. ضمــن اینکــه ســهم فنــاور بایــد حداقــل ۴0 درصــد اخــراع 

. شد با

تعریــف فــروش تجــاری و فــروش منونــه متناســب بــا زمینــه و نــوع هــر محصــول مدنظــر مــی باشــد. بــازه زمانــی مــورد 

ارزیابــی پنــج ســال مالــی منتهــی بــه ســال جــاری مــی باشــد.

بازه زمانی مورد ارزیابی، پنج سال مالی منتهی به سال جاری می باشد.)گردش مالی ذكر نگردد.(

 در صــورت ارائــه اســناد قابــل اســتناد از ســوی داوطلــب و امــکان محاســبه »نــرخ بازگشــت رسمایــه«، ایــن شــاخص 

ــه گــردد. ــن شــاخص دوره بازگشــت رسمای ــد جایگزی می توان

سهم آورده صاحب طرح با لحاظ منودن طرح های بزرگ، کوچک و متوسط ارزیابی می شود.

بازیافــت پســامندها، کاهــش آلودگــی هــای زیســت محیطــی، تولیــد محصــوالت دوســتدار محیــط زیســت و ....، از 

جملــه مــوارد مــورد توجــه در ایــن شــاخص مــی باشــند.

ایــن شــاخص، شــامل اســتانداردهای داخلــی، اســتانداردهای بین املللــی بــدون مقصــد صادراتی و اســتانداردهای 

ــده  ــه عه ــی، ب ــن امللل ــتاندارد های بی ــودن اس ــر ب ــخیص معت ــد. تش ــی می باش ــد صادرات ــا مقص ــی ب بین امللل

دبیرخانــه علمــی جایــزه الــرز مــی باشــد. ضمــن اینکــه، رصفــاً اســتاندارد اخــذ شــده از ســوی ســازمان ملی اســتاندارد 

ایــران معتــر مــی باشــد.

تشخیص معتر بودن مجوز ها و تاییدیه ها به عهده دبیرخانه علمی جایزه الرز می باشد.

مصادیــق ایــن شــاخص شــامل جشــنواره های معتــر ملــی و خارجــی می باشــد کــه رصفــاً مربــوط بــه عناویــن و رتبــه 

هــای کســب شــده توســط مجــری طــرح بــه واســطه طــرح ارایــه شــده مــی باشــد و مشــمول دیگــر طــرح هــای اجــرا 

شــده توســط مجــری منی باشــد.

ــات و  ــوم، تحقیق ــند: وزارت عل ــر باش ــز زی ــی از مراک ــه از یک ــد دارای تاییدی ــی بای ــی م ــر خارج ــنواره های معت  جش

ــاوری ریاســت جمهــوری/ دانشــگاه هــا و  ــت علمــی و فن ــاوری/ وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی/ معاون فن

ــد. ــز رش ــاوری/ مراک ــم و فن ــای عل ــی/ پارک ه ــوزش عال ــات آم موسس

  جشــنواره هــای معتــر ملــی شــامل جشــنواره هــای خوارزمــی، فارابــی، شــیخ بهایــی، علــم تــا عمــل، رازی، مســابقات 

ملــی مهــارت، بنیــاد ملــی نخبــگان و ایــده هــای برتــر )برگزارشــده توســط پــارک يــزد( مــی باشــند.

تبرصه ۱: در مواردی که جشنواره ها رتبه های اول، دوم و سوم ندارند، رتبه برگزيده به منزله رتبه اول است. 

تبــرصه ۲: در مــورد اعتبــار ســایر جشــنواره هــای داخلــی، منطقــه ای و بیــن املللــی، دبیرخانــه علمــی جایــزه الــرز 

تصمیــم گیــری خواهــد کــرد.
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آیین نامه فناور برتر

  منظــور از طــرح و محصــول فناورانــه )غیــر از محصــول محــوری(، دیگــر طــرح هــای اجــرا شــده و یــا در دســت اجــرا 

توســط مجــری بــه غیــر از طــرح اصلــی ارائــه شــده، امــا مرتبــط و هــم راســتا بــا آن مــی باشــد. 

ــرح،  ــری ط ــالت مج ــده و تحصی ــه ش ــر ترجم ــن اث ــه بی ــند ک ــی باش ــرش م ــورد پذی ــه ای، م ــار ترجم ــته از آث   آن دس

ــنجی و  ــکان س ــات ام ــای مطالع ــمت ه ــامل قس ــد ش ــی بای ــب و کار م ــرح کس ــد. ط ــته باش ــود داش ــی وج همخوان

اقتصــادی، مطالعــات بــازار، ویژگــی هــای فنــی محصــول، برنامــه زمانبنــدی تولیــد و بــرآورد هزینــه هــای تولیــد باشــد.

اطالعات دریافتی از داوطلبان مطابق جدول )۱( به گونه ای بازیابی می شود تا قابل امتیازدهی و داوری بوده و فهم 

رتبه بندی را برای داوطلبان ساده تر سازد. در جدول )۲(، نحوه امتیاز دهی به این اطالعات آورده شده است. در این 

جدول، در هر ردیف تنها به یک مورد امتیاز تعلق می گیرد که به انتخاب داوطلب ارائه می شود.

جدول)2(:سقفامتیازاتتعلقگرفتهبهفناوریبراساسوضعیتآن

سقفامتیازوضعیتفناوری

۳تازگی موضوع/ نوآوری

 کسب مقام/ مدال/ رتبه در مجامع علمی و جشنواره  ها

 )در ارتباط با طرح ارائه شده(

۱6جشنواره  های رازی، مطهری، خوارزمی، ابن  سینا

6سایر جشنواره  ها

 تأییدیه  ها، مجوزها و استانداردهای اخذ شده

 )شامل: ثبت حقوقی در اداره ثبت مالکیت  های 

معنوی، سازمان پژوهش  های علمی و صنعتی ایران، 

بنیاد ملی نخبگان، وزارت بهداشت، ثبت اخراعات در 

خارج از کشور، استانداردهای داخلی و بین  املللی و 

)...

8ثبت حقوقی در اداره ثبت اسناد و مرکز مالکیت  های معنوی

مراجع ذی صالح نظیر سازمان پژوهش های علمی و 

صنعتی ایران/ بنیاد ملی نخبگان/ وزارت بهداشت
۱۳

۲۴ثبت اخراعات در خارج از کشور 

)TRL(مرحله  ای که نوآوری در آن قرار دارد

۳تولید منونه آزمایشگاهی/تحقیقاتی

۱0تولید منونه صنعتی )پایلوت(

۱6تجاری  سازی

۲۴تولید محصول در مقیاس صنعتی)انبوه(

وسعت طیف کاربران

۳استانی

6ملی

۱۲بین  املللی

 همسو بودن فناوری با اولویت  های مشخص  شده

 در سند نقشه جامع علمی کشور

۱5قرار گرفنت فناوری در گروه اولویت  های)الف(

۱0قرار گرفنت فناوری در گروه اولویت  های)ب(

5قرار گرفنت فناوری در گروه اولویت  های)ج(

11 12 3

4 5 6 7

8 9 10

11 12 3

4 5 6 7

8 9 10

نحوه محاسبه امتیازات
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آیین نامه فناور برتر
جدول)2(:سقفامتیازاتتعلقگرفتهبهفناوریبراساسوضعیتآن

سقفامتیازوضعیتفناوری

مستندات و تألیف های مرتبط با طرح

۳چاپ مقاله در مجالت Nature و Science، ۱% برتر و ۱0% برتر

۲چاپ مقاله در سایر مجالت خارجی

۱چاپ مقاله در مجالت معتر داخلی

۲تألیف کتاب در انتشارات دانشگاهی

۱تألیف کتاب در انتشارات غیر دانشگاهی

۳میزان اشتغال  زایی و یا قابلیت آن

نکاتقابلمالحظه:

داوطلبان رشکت در این رقابت، نباید قبال جایزه الرز را در بخش مخرعان دریافت کرده  باشند.

ــا مطالعــه دقیــق آیین نامــه جایــزه الــرز و راهنامهــای مرتبــط، از بارگــذاری  ــاً تأکیــد می شــود داوطلبــان، ب  قوی

ــام خــودداری مناینــد. اطالعــات نامعتــر و نامربــوط در ســامانه ثبت ن

 در صورتــی کــه در هــر مرحلــه از بررســی مشــخص شــود کــه متقاضــی، آگاهانــه اطالعاتــی نامعتــر و خــالف واقــع 

بارگــذاری کــرده اســت، عــالوه بــر محرومیــت دائــم از جایــزه الــرز، حــق پیگیــری حقوقــی موضــوع بــرای بنیــاد 

فرهنگــی الــرز محفــوظ خواهــد مانــد.

 

ــر عهــده  ــا ب ــاره موضــوع آییــن نامــه، رصف ــی درب ــم نهای ــط، تشــخیص صالحیت هــا و اخــذ تصمی  تفســیر رشای

ــد. ــرز می باش ــزه ال ــه جای دبیرخان


