هحشهبًِ

مركزرشد فناوري

مبسبشه دسخَاست پزيشش ّستِ ّبي فٌبٍسي
دس دٍسُ سشذ هقذهبتي

.

ػٌَاى ايذُ بِ فبسسي...............................................
ػٌَاى ايذُ بِ اًگلیسي..............................................
ًبم ّستِ ................................................................. :
ًبم هتقبضي .......................................... :
شوبسُ توبس ................................................... :
.............................................................................................................................
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هحشهبًِ

مركزرشد فناوري
 -١معرفي َستٍ فىايري
 -١-١اطالعات عمًمي َستٍ فىايري
ًبم ّستِ :
صهیٌِ فؼبلیت ٍاحذ:
ًبم ٍ ًبم خبًَادگي هسئَل ّستِ:
آدسس هسئَل ّستِ:
فبمس:
تلفي:

Email:

 -٢-١اعضاء اصلي (مؤسسيه) َستٍ فىايري
سديف

ًبم ٍ ًبم
خبًَادگي

هذسك تحصیلي /صهیٌِ
تحصیلي

شغل مًٌَي ٍ هحل
اشتغبل

سوت دس ّستِ
فٌبٍسي

ًَع ّونبسي٭
ت

پ

َ -٣-١مكاران پيش بيىي شذٌ َستٍ فىايري
سديف

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

هذسك تحصیلي  /صهیٌِ تحصیلي

٭(ت :توبم ٍقت /پ :پبسُ ٍقت /م  :هشبٍس)
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سوت فؼلي

ًَع ّونبسي
ت

پ

م

هحشهبًِ

مركزرشد فناوري
 -٤-١اوًاع تجُيسات ،ورم افسار ي سخت افسار مًرد وياز ي مًجًد در ياحذ
سديف

ًَع ًشم افضاس /سخت افضاس

هَسد ًیبص

هَجَد دس ٍاحذ

 -٥-١سًابق تحقيقات كابردي ي فعاليت َاي فىي  /صىعتي َمكاران اصلي َستٍ در ارتباط با
مًضًع كاري ايلًيت با فعاليت َاي گريَي است):

سديف

٭خ  :خبتوِ يبفتِ د :دس دست اجشا
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ٍضؼیت٭

ػٌَاى طشح /فؼبلیت فٌبٍساًِ

صهبى اجشا

اػتببس
(سيبل)

مبسفشهب

دستبٍسد

هحشهبًِ

مركزرشد فناوري
 -٢معرفي ايذٌ  /زميىٍ كاري َستٍ :
 -١-٢دس هَسد ايذُ  /صهیٌِ مبسي خَد ،هبّیت آى (تَلیذي  /خذهبتي) ٍ دستبٍسدّبي فٌي ٍ اقتصابدي
آى تَضیح دّیذ.

ٍ -٢-٢يژگي ّبي هحصَل  /خذهبت ًْبيي سا بِ طَس خالصِ بیبى ًوبئیذ.

 -٣-٢فؼبلیت ّبي تحقیقبتي مِ دس استببط بب ايذُ مبسي خَد اًجبم دادُ ايذ بیبى ًوبئیذ.

 -٤-٢دس هَسد ًَآٍساًِ بَدى ايذُ  /صهیٌِ مبسي ٍ يب مپي ًوًَِ خبسجي  /داخلي بَدى آى تَضیح دّیذ.

 -٥-٢ػلت اًتخبة ايذُ  /صهیٌِ مبسي  /هَضَع اًتخببي چیست؟

 -٦-٢فشصت ّبي مبسي (حبل ٍ آيٌذُ) دس صهیٌِ اًتخببي سا بیبى مٌیذ؟

 -٧-٢تَجیِ فٌي ٍ اقتصبدي ٍ اهنبى پزيشي ايذُ  /صهیٌِ مبسي خَد سا بیبى ًوبئیذ؟
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هحشهبًِ

مركزرشد فناوري
 -٣بروامٍ كاري َستٍ:
 -١-٣هَاًغ ٍ هشنالت اجشايي (هبلي  /غیش هبلي) دس خصاَ
ًوبئیذ؟

هَفقیات اياذُ  /صهیٌاِ مابسي سا بیابى

 -٢-٣ببصاس ّذف ايذُ  /صهیٌِ مبسي خَد ٍ سًٍذ سشذ آًشا (داخلي  /خبسجي) بیبى ًوبئیذ؟

 -٣-٣سقببي شوب دس ببصاس چِ ٍاحذّبيي ّستٌذً ،قبط قَت ٍ ضؼف سقبب اص ًظش شوب چیست ٍ ٍجِ توبيض
ٍ شبخص اصلي مِ شوب سا اص سقببي ديگش هتوبيض هي مٌذ چِ خَاّذ بَد؟

 -٤-٣هشاحل بشًبهِ مبسي ّستِ دس دٍسُ سشذ هقذهبتي باشاي شٌبسابيي ٍ ًْابيي ًواَدى اياذُ مابسي،
شٌبخت ببصاس ،تنویل تین مبسي جْت ٍسٍد بِ دٍسُ سشذ سا بِ تفنیل بیبى ًوبئیذ.

 -٥-٣بشاي ششٍع فؼبلیت ّستِ دس دٍسُ سشذ هقذهبتي چِ هیضاى سشهبيِ ٍ اهنبًبت ًیبص داسيذ؟

 -٦-٣بشآٍسد شوب اص اػتببسات هَسد ًیبص جْت اجشاي اياذُ مابسي دس دٍسُ سشاذ ٍ چگاًَگي تامهیي آى
چیست؟
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هحشهبًِ

مركزرشد فناوري

 -٤حمايت َا ي خذمات مًرد وياز
 -١-٤خذهبت پشتیببًي
 خذهبت مبسگبّي (بب رمش هَسد)
 خذهبت آصهبيشگبّي (بب رمش هَسد)
 خذهبت حسببذاسي
 اتبق مٌفشاًس
 سبيش (رمش گشدد)

 هنبى استقشاس
 تجْیضات اداسي
 خذهبت اداسي (تبيپ ٍ تنثیشٍ)...
 خذهبت اطالع سسبًي
 مبهپیَتش ٍ تجْیضات جبًبي

 -١-٤خذهبت آهَصشي ٍ هشبٍسُ اي







هشبٍسُ دس طشاحي طشح تجبسي (  )Business Planهشبٍسُ دس اهَس هبلي ٍ حسببذاسي
 هشبٍسُ دس اهَس قبًًَي
هشبٍسُ دس اهَس هشبَط بِ بیوِ
 هشبٍسُ دس اهَس حقَقي
هشبٍسُ هشبَط بِ اهَس ببصاسيببي ٍ فشٍش
 دٍسُ ّبي آهَصشي مبسآفشيٌي
هشبٍسُ دس اهَس هشبَط بِ هٌببغ اًسبًي ٍ هذيشيت
 دٍسُ ّبي آهَصشي هذيشيتي
هشبٍسُ دس سشهبيِ گزاسي  /تمهیي سشهبيِ
سبيش هَاسد هَسد ًیبص

تاريخ تكميل:

وام ي وام خاوًادگي تكميل كىىذٌ فرم:
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امضاء

