
 (TRLسطوح آمادگی فناوری ) مرتبط  و مستندات هاوالسراهنمای 

سطح 

TRL 
 وال مربوط به هر سمستندات پیوست  ی ازمثال لواس

1 
 های اولیه اصول و ایدهمستندات مربوط به  ارایه

 ای و بنیادی()گزارش تحقیقات پایه

 های علمی / محصوالت تجاری شده مرتبط با موضوعمقاله •

شده به ثبت اختراعات از قبیل ادعا نامه، توصیف و ... )بدون  ارایهاولیه مستندات  •

 گواهی ثبت اختراعات(

2 

مفاهیم فناوری و موارد مستندات مربوط به  ارایه

 شده  ال بکارگیری و رو

، مفهومی و مفاهیم کاربردی فناوری  ارایه) 

 تقریبی(

بط با موضوع گزارش های علمی / محصوالت تجاری شده/ ثبت اختراع مرتمقاله •

   توسط فناورشده یا ثبت شده 

 پروپزال توسط فرد  ارایه •

 ماکت ارایه •

 نرم افزار UIتصویر  •

3 

کاربرد دقیق و علمی مستندات مربوط به  ارایه

 های رسمی فناوریمبتنی بر ویژگی

و  مطالعات دقیق علمی و تحلیلی  ارایه) 

اعتبار  جهت است  های آزمایشگاهیبررسی

 (سنجی 

های مدل سازی فناوری یا اثبات مفهومی یک ایده به صورت تئوری )در سطح مدل  •

 با نام فناور گزارش در مراجع معتبر علمی  ارایهریاضی و تجربی( و 

 اخذ تائیدیه علمی )از مراجع ذیصالح( •

 خاتمه رسمی طرح پژوهشی  •

4 

محصول  های اولیه نمونهمستندات مربوط به  ارایه

 زمایشگاهی اجزای آیا 

البته  که فناوری آماده به کار نمونه اولیه   ارایه) 

هنوز سطح اطمینان و عملکرد فناوری پائین  

 (است

 محصول مونه آزمایشگاهی )اولیه/ پروتوتایپ( مستندات ن •

 تصویر محصول کامالً ساخته شده  ارایه •

 مستند پذیرش در مرکز رشد در قالب هسته  ارایه •

 تصویری تست توسط تیم مجری در شرایط آزمایشگاهی نمایش  ارایه •

 فقط کاتالوگ محصول با مشخصات فنی •

های مرتبط در آن آورده یک مقاله معتبر که مستندات آزمایشگاهی و تست  ارایه •

 شده باشد.

 پایان نامه ساخت محصول    •

 مستندات مربوط به کسب رتبه در نمایشگاه ها   •

 آزمایش نانو مقیاس •

 از مراکز علمی داشتن تاییدیه   •

5 

مستندات مربوط به آزمون و عملیاتی شدن  ارایه

 فناوری در شرایط آزمایشگاهی 

در ابعاد و دقت واقعی و   فناوری اجزای اولیه   ارایه) 

 ( آزمون نهائیو آماده برای   آزمایشگاهیشبه 

گزارش عملکرد صحیح فناوری تحت شرایط محیطی نزدیک به محیط واقعی  •

 سازی شده()آزمایشگاهی/شبیه

 مستند پذیرش در مرکز رشد در قالب واحد  ارایه •

 پایان نامه ساخت محصول با تائیدیه دانشگاه و دریافت نمره نهایی •

 مستندات مربوط به کسب رتبه در نمایشگاه های تخصصی  •

 داشتن تاییدیه از مراجع ذیصالح یا آزمایشگاه مرجع استاندارد •

6 

مستندات مربوط به نمونه اولیه )مدل   ارایه

سیستمی( مورد تائید آزمایشگاهی و در ابعاد 

 واقعی

دستیابی به نمونه محصول که تحت شرایط محیطی نزدیک به محیط واقعی  •

 .کندسازی شده( به درستی عمل می)آزمایشگاهی/شبیه

 موفقیت عملکرد محصول در شرایط آزمایشگاهی،  مستند  ارایه •



در محیط نتایج موفقیت آمیز فناوری  ارایه) 

 آزمایشگاهی(

 ارئه مستندات تولید محصول بدون تائیدیه ها و سایر الزامات  •

 گواهی دانش بنیان نوپا •

7 

کارگیری در  هبآماده مستندات مربوط به  ارایه

 واقعی  محیط

شده بر آزمون واقعی بکارگرفته گزارش  ارایه) 

 روی فناوری(

 

که در محیط واقعی و متفاوت با   )تولید پایلوت( دستیابی به نمونه محصولی   •

 . کندشرایط آزمایشگاهی به درستی عمل می

مستندات از قبیل تائید کاربری محدود، آنالیز آزمایشگاهی، گزارش تست   ارایه •

 (IP test report ) 

 به بازار )تبلیغ فروش در رسانه ها و ...(  ارایهمستندات  •

 صول در محل مشتری به صورت محدودمح ارایه •

 فاکتور فروش محدود ارایه •

 2نوع گواهی دانش بنیان تولیدی  •

 داشتن تاییدیه مصرف کننده  •

8 

سیستم حقیقی و مستندات مربوط به یک  ارایه

برداری با بهرهبا قابلیت واقعی کامل شده 

 اطمینان باال

بودن آماده بهره برداری مستندات مرتبط با  ارایه) 

 (های مختلف تحت وضعیتمحصول 

آماده ک پکیج فناوری که در قالب یهای نهائی پایان یافته ارزیابی و تست گزارش •

بوده و از سطح تولید پایلوت   مختلف  تحت شرایط  برداری در محیط واقعی وبهره

 .خارج شده است

 استاندارد، غذا دارو، تائید کاربری، ...مجوزات از قبیل سازمان صمت،  ارایه •

 فروش الیسنس، واگذاری دانش فنی و ...  •

 مستندات سایت کارگاه و کارخانه •

 1گواهی دانش بنیان تولیدی نوع  •

 تائیدیه مشتریان •

 نیمه صنعتی واحد تولیدی مستندات  •

9 

در  محصول مستندات مربوط به موفقیت  ارایه

 مرحله آزمون عملیاتی کامل

مستندات عملکرد صحیح فناوری مربوطه  ارایه) 

 (های شبه بحران و عملیاتی کاملدر وضعیت

مانند قرارداد  واقعی در سطح تولید انبوهشرایط گزارش عملکرد فناوری تحت  •

استاندارد، مستندات تولید مروبطه از قبیل مجوزات  ارایهفروش انبوه، همراه با 

 ه، پروانه بهره برداری انبو

 واحد تولیدی فعالمستندات  •

 


