شماره سند:

بسمه تعالي
خوداظهاري عملكرد شركتهاي مستقر

تاريخ تصويب:

در پارك علم و فناوري دانشگاه سمنان

شماره صفحه 1 :از 4

تبزیخ استقساز:

وبم ضسکت:
شميىٍ فؼبليت:

ديزٌ ازشیبثی:

صبحت/صبحجبن امضبء مجبش:

 -1دستاوردهاي مالي شركت بر اساس ايده محوري/زمینه فعالیت(در دوره قرارداد استقرار) ( حداكثر  82امتیاز)
 -1-1قسازدادَبی اجسا ضدٌ یب فسيش فبکتًزی ( حداکثس  6امتيبش)
زدیف ػىًان پسيضٌ

محل اجسای پسيضٌ

مجلغ قسازداد

کبزفسمب

امتيبش



وبظس

ضسکت

جمغ امتيبشات
 -2-1قسازدادَبی دز دست اجسا ( حداکثس  6امتيبش)
زدیف ػىًان پسيضٌ

محل اجسای پسيضٌ

کبزفسمب

دزصد پيطسفت

امتيبش

مجلغ قسازداد



ضسکت وبظس

جمغ امتيبشات
-3-1

قسازدادَبیی کٍ اش طسیق پبزک مىؼقد گسدیدٌ است ( قسازدادَبی اجسا ضدٌ ي دز دست اجسا) ( حداکثس 8امتيبش)

زدیف ػىًان پسيضٌ

محل اجسای پسيضٌ

کبزفسمب

دز صد
پيطسفت

امتيبش

مجلغ قسازداد



ضسکت وبظس

جمغ امتيبشات
-4-1

جرة سسمبیٍ گراز ( حداکثس  4امتيبش)

زدیف

وبم سسمبیٍ گراز(َب)

َ س  100/000/000زیبل یک امتيبش

ميصان جرة سسمبیٍ

امتيبش



ضسکت

وبظس

َ س  100/000/000زیبل دي امتيبش

تبصره :اطالػبت قسازدادَبیی کٍ اش طسیق پبزک مىؼقد ضدٌ ي متؼبقجبً طی قسازدادی اجسای آن ثٍ ضسکت فىبيز محًل ضدٌ
است،صسفبً دز جديل  3-1دزج ضًد.
-5-1ازائٍ گصازش مبلی ( تساش آشمبیطی) ضص مبٍَ آخس ضسکت ( دز صًزت مغبیست ثب دفبتس مبلی ضسکت امتيبش مىفی مىظًز خًاَد
ضد) ( حداکثس 4امتيبش )
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 -8دستاوردهاي علمي ،پژوهشي ( حداكثر  84امتیاز)
ػىًان

مًضًع

تبزیخ

مسجغ ثجت

امتيبش
ضسکت

وبظس

ثجت اختساع ()4
( َس اختساع  2امتيبش)
تبیيدیٍ ػلمی ()8
( َسمًزد 4امتيبش)
مقبالت ػلمی داخلی/خبزجی دز مجالت ػلمی مؼتجس()4
(داخلی  2امتيبش ،خبزجی  4امتيبش )
ثجت پتىت () 20
کست جًایص ي تقدیسوبمٍ ()4


جمغ امتيبشات
 حداکثس امتيبش ثسای َس مًزد :ثيه المللی ( ،)3ملی( ،)2استبوی()1
-3ويسيی اوسبوی تمبم يقت  /پبزٌ يقت( غيس اش سُبمدازان) ( حداکثس  8امتيبش)
زدیف

وبم ي وبم خبوًادگی

ميصان تحصيالت

تمبم يقت/پبزٌ يقت

سبثقٍ تجسثی

يضؼيت
ثيمٍ

امتيبش
ضسکت

 

وبظس

جمغ امتيبشات
ويسيی پبزٌ يقت  0/5امتيبش
 ويسيی تمبم يقت ثيمٍ ضدٌ  2امتيبش
 ويسيی پبزٌ يقت ثبید حداقل  20سبػت دز مبٌ ثب ضسکت َمکبزی داضتٍ ثبضد.
-4ثبشازیبثی (حداکثس  8امتيبش)
 -1-4ضسکت دز ومبیطگبَُبی داخلی  /خبزجی ( حداکثس 4امتيبش)
وبم ومبیطگبٌ

محل ثسگصازی

تبزیخ ثسگصازی

جمغ امتيبشات
 حداکثس امتيبش ثسای َس مًزد :ثيه المللی 3امتيبش ،ملی 2امتيبش ،استبوی 1امتيبش
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داخلی/خبزجی

امتيبش



ضسکت

وبظس
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-2-4تجليغبت دز زسبوٍ َب ي غيسٌ ( وبم زسبوٍ ي وًع تجليغ ذکس ضًد) ( حداکثس  4امتيبش)
(زسبوٍ ملی تب سقف  4امتيبش (َس تجليغ  2امتيبش) ي زسبوٍ استبوی حداکثس تب سقف  2امتيبش (َس تجليغ  1امتيبش))
-5تؼبمل ثب پبزک ( حداکثس  24امتيبش )
امتيبش

ػىًان

وبظس

ضسکت

حضًز مستمس دز پبزک ()4
تحًیل ثٍ مًقغ گصازضبت ي پبسخ ثٍ مکبتجبت ()3
حضًز دز جلسبت()4
ميصان پبیجىدی ثٍ تؼُدات ي قسازدادَبی مىؼقدٌ ثب پبزک ()3
زػبیت سيبستُب ي مىطًز اخالقی پبزک()4
تؼبمل ثب سبیس ياحدَبی ػضً پبزک ي مسکص زضد ()3
تؼبمل ثب سبشمبن َب ي وُبدَبی خبزج اش پبزک ()3
جمغ امتيبشات
-6فؼبليتُبی آمًشضی( حداکثس  8امتيبش )
 -1-6ضسکت دز سميىبزَب ،کىفساوس ي ديزٌ َبی آمًشضی ( حداکثس 4امتيبش )
ػىًان

محل ثسگصازی

تبزیخ ثسگصازی

جطىًازٌ
سميىبز
کىفساوس
ديزٌ آمًشضی
جمغ امتيبشات
َ س مًزد  1امتيبش
3

وبم ثسگصازکىىدٌ

امتيبش



ضسکت وبظس
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 -2-6ثسگصازی سميىبز ،کىفساوس ي ديزٌ آمًشضی ( حداکثس 4امتيبش)
ػىًان

محل ثسگصازی

تبزیخ ثسگصازی

امتيبش

وبم ثسکصازکىىدٌ



ضسکت وبظس

جطىًازٌ
سميىبز
کىفساوس
ديزٌ آمًشضی
جمغ امتيبشات
َ س مًزد  1امتيبش
 -7وظسات ي پيطىُبدات ضسکت مستبجس ثٍ پبزک جُت ثُتس ضدن فؼبليتُب ي ازائٍ خدمبت ثُتس

وبم ي امضبء مسئًل ياحد /ضسکت
جمغ امتيبش ضسکت
تجصسٌ :1ازائٍ مستىدات ثسای َس ثىد الصامی است.
تجصسٌ  :2ضسکتُبیی کٍ دز زدٌ ضؼيف ي ثسيبز ضؼيف قساز می گيسود ثسای تمدید قسازداد ويبش ثٍ مجًش ضًزای فىبيزی دازود.

 -8وظسات ي پيطىُبدات وبظس دز خصًظ فؼبليت ضسکت

عالی

وبم ي امضبء وبظس
جمغ امتيبش وبظس
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