هحطهبًِ

مركزرشد فناوري

وبضثطي زضذَاؾز دصيطـ ٍ اؾشمطاض ٍاحسّبي
فٌبٍضي زض زٍضُ ضقس

 -1هكرهبر ٍاحس فٌبٍضي:

ػٌَاى ايسُ...............................................
ًبم قطوز .......................................... :
ًبم هشمبضي ....................................... :
قوبضُ سوبؼ ................................................... :
........................................................................................................................
سبضيد زضيبفز وبضثطي زض زفشط دصيطـ:
اهضبء هؿئَل دصيطـ:
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هحطهبًِ

مركزرشد فناوري

ّسف اظ ططح ؾؤاالر ايي دطؾكٌبهِ سهطيح زيسگبُ ٍالؼي
ٍاحسّبي ًَدب اظ جعئيبر ايسُ هحَضي ٍ هَضَع وؿت ٍ وبض
اًشربثي هسًظط هي ثبقس
لصا سَجِ ثِ ايي ًىشِ زض ٌّگبم دبؾرگَيي سَنيِ هي گطزز.
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هحطهبًِ

مركزرشد فناوري

 -١-١اطالعات عمًمي ياحذ فىايري
ًبم ٍاحس /قطوز :
ظهيٌِ فؼبليز ٍاحس:
قوبضُ ٍ سبضيد ثجز:
آزضؼ هسيط هؿئَل  /قطوز:
فبوؽ:
سلفي:

ًبم ٍاحس فٌبٍضي  :هَجَز □

زضحبل سكىيل□

Email:

 -٢-١مؤسسيه  ،سُامذاران ي شزكاء ياحذ فىايري
ضزيف

هسضن سحهيلي /ظهيٌِ
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي
سحهيلي

قغل وًٌَي ٍ هحل
اقشغبل

ؾوز زض ٍاحس
فٌبٍضي

ًَع ّوىبضي*
ر

ح

َ -٣-١مكاران ياحذ فىايري
ضزيف

ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي

هسضن سحهيلي  /ظهيٌِ سحهيلي

*(ر :سوبم ٍلز /ح :دبضُ ٍلز /م  :هكبٍض)

3

ؾوز فؼلي

ًَع ّوىبضي
ر

ح

م

هحطهبًِ

مركزرشد فناوري

 -٤-١اوًاع تجُيشات ،وزم افشار ي سخت افشار مًرد وياس ي مًجًد در ياحذ
ضزيف

هَجَز زض ٍاحس

ًَع ًطم افعاض /ؾرز افعاض

هَضز ًيبظ

 -٥-١سًابق تحقيقات كابزدي ي فعاليت َاي فىايراوٍ مؤسسيه ي َمكاران تمام يقت ياحذ در ارتباط
با مًضًع كاري
ضزيف

ظهبى اجطا

*خ  :ذبسوِ يبفشِ ز :زض زؾز اجطا

تاريخ تكميل٪

وام ي وام خاوًادگي تكميل كىىذٌ فزم٪
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امضاء

ٍضؼيز*

ػٌَاى ططح /فؼبليز فٌبٍضاًِ

اػشجبض
(ضيبل)

وبضفطهب

زؾشبٍضز

هحطهبًِ

مركزرشد فناوري

وبضثطي زضذَاؾز دصيطـ ٍ اؾشمطاض ٍاحسّبي
فٌبٍضي زض زٍضُ ضقس

 -2دطؾكٌبهِ هؼطفي ايسُ هحَضي:

ػٌَاى ايسُ...............................................
ًبم قطوز .......................................... :
ًبم هشمبضي ....................................... :
قوبضُ سوبؼ ................................................... :
...............................................................................................................................
سبضيد زضيبفز وبضثطي زض زفشط دصيطـ:
اهضبء هؿئَل دصيطـ:
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هحطهبًِ

مركزرشد فناوري

 -1-2ػٌَاى ايسُ هحَضي ثِ فبضؾي:
 -2-2ػٌَاى ايسُ هحَضي ثِ اًگليؿي:
 -3-2ديكٌْبز زٌّسُ ايسُ هحَضي:
آذطيي هسضن سحهيلي:

 -4-2هجطي انلي ايسُ هحَضي زض ٍاحس:
 -5-2زؾشبٍضز ايسُ هحَضي:
سَليس هحهَل□
سَليس زاًف فٌي□
 -6-2هسر ظهبى اجطاي ايسُ هحَضي:

سَاًبيي اضائِ ذسهبر□

 -7-2ول اػشجبض هَضز ًيبظ جْز اجطاي ايسُ هحَضي:

 -8-2ذالنِ ايسُ هحَضي (قبهل اّساف ،سؼطيف ٍ ضٍـ انلي اجطا):

 -9-2زاليل اًشربة هَضَع اظ ًظط فٌي ٍ الشهبزي ٍ ضطٍضر اجطاي ايسُ هحَضي:

 -10-2هْوشطيي ًشبيج حبنل اظ اجطاي ايسُ هحَضي:

 -11-2هكرهبر فٌي ًشيجِ ايسُ (ٍيػگي ّبي هحهَل  /ذسهبر ًْبيي):
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هحطهبًِ

مركزرشد فناوري

 -12-2فؼبليز ّبي سحميمبسي همسهبسي وِ زض اضسجبط ثب اجطاي ايي ايسُ زض آى ٍاحس اًجبم قسُ اؾز ضا ثيبى
وٌيس.

 -13-2ؾبثمِ هَضَع ايسُ اظ جٌجِ ّبي ًظطي ٍ سجطثي زض ايطاى ٍ ؾبيط وكَضّب ثب شوط هٌبثغ.

 -14-2ؾبيط ٍيػگي ّبي ايسُ هحَضي (لطفبًَ ثب ثلي ٍ ذيط دبؾد زّيس):

 سَليس ًوًَِ ايي هحهَل يب ذسهبر ،وذي يه ًوًَِ لجلي (ذبضجي) اؾز؟

 سَليس ايي هحهَل يب ذسهبر همسهِ اي ثطاي سَليس ًيوِ نٌؼشي يب سَليس اًجَُ اؾز؟
 آيب جبًكيي هحهَل اضائِ قسُ زض ثبظاض ٍجَز زاضز؟

 -١٥-٢مزاحل مختلف اجزاي ايذٌ محًري (شامل شزح خذمات ي مقطع ارائٍ گشارشُا)٪
ضزيف

فبظّبي انلي

هسر ظهبى
اًجبم

هطاحل اجطا
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ًَع ٍ هحشَيبر گعاضـ

هحطهبًِ

مركزرشد فناوري

 -١٦-٢بزوامٍ سماوبىذي مزاحل اجزاي ايذٌ محًري٪
شزيع ي خاتمٍ (ماٌ)
مزاحل
اجزاي ايذٌ

اعتبار

مذت

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

١١

١١

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٧

١٨

َ -١٧-٢شيىٍ َاي پزسىلي اجزاي ايذٌ بٍ تفكيك٪

ضزيف

سرهم

سؼساز افطاز

ول ؾبػبر وبض

جوغ ّعيٌِ دطؾٌلي
(ضيبل)
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هيعاى حك العحوِ
زض ؾبػز (ضيبل)

جوغ حك
العحوِ (ضيبل)

هحطهبًِ

مركزرشد فناوري

َ -١٨-٢شيىٍ خزيذ تجُيشات مًرد وياس جُت اجزاي ايذٌ٪
ضزيف

ًبم سجْيعار

سؼساز

ليوز ٍاحس (ضيبل)

ليوز ول (ضيبل)

جوغ ّعيٌِ ّب (ضيبل)
َ -١٩-٢شيىٍ خزيذ مًاد مصزفي مًرد وياس جُت اجزاي ايذٌ٪
ضزيف

ًبم هَاز

سؼساز /همساض

جوغ ّعيٌِ ّب (ضيبل)
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ليوز ٍاحس (ضيبل)

ليوز ول (ضيبل)

هحطهبًِ

مركزرشد فناوري

َ -٢١-٢شيىٍ ساخت ي خذمات آسمايشگاَي مًرد وياس٪

ضزيف

ؾبذز ٍ يب آظهبيف هَضز ًيبظ

هحل ؾبذز/
آظهبيف

ؾبذز وبض زؾشگبُ /سؼساز
ًوًَِ

جوغ ول ّعيٌِ ّب (ضيبل)

َ -٢١-٢شيىٍ َاي متفزقٍ٪

هجلغ (ضيبل)

قطح
ّعيٌِ ؾفط
جؿشجَي اطالػبر
سبيخ ٍ سىثيط
سْيِ هٌبثغ ػلوي (ذطيس همبلِ ٍ وشبة ٍ ًطم افعاض)
ّعيٌِ هحل اجطا
هَاضز زيگط
جوغ ول
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ّعيٌِ (ضيبل)

هحطهبًِ

مركزرشد فناوري

 -٢٢-٢جمع َشيىٍ َاي ايذٌ محًري٪
هجلغ (ضيبل)

قطح
ّعيٌِ ّبي دطؾٌلي
ّعيٌِ ذطيس سجْيعار ٍ هَاز هَضز ًيبظ
ّعيٌِ ؾبذز ٍ ذسهبر آظهبيكگبّي هَضز ًيبظ
ّعيٌِ ّبي هشفطلِ
جوغ ول

 -٢٣-٢پيش بيىي ياحذ اس مىابع تأميه اعتبار اجزاي ايذٌ محًري٪

ضزيف

ػٌَاى هٌبثغ ديف
ثيٌي قسُ

1

ٍاحس فٌبٍضي

2

هطوع ضقس

3

ثبًه ّب ٍ هؤؾؿبر
اػشجبضي*

4

ؾطهبيِ گصاضاى
(حميمي ٍ
حمَلي)*

5

ؾبيط (ًبم ثجطيس)*

هيعاى
اػشجبض
(ضيبل)

هَضَع ّعيٌِ
دطؾٌلي

سجْيعار ٍ
هَاز

ؾبذز ٍ
آظهبيكگبّي

دكشيجبًي ٍ
ذسهبر

ظهبى
سحمك
اػشجبض

جوغ
* درصًرت يجًد اسىاد حقًقي مشاركت ضميمٍ شًد.

تاريخ تكميل٪

وام ي وام خاوًادگي تكميل كىىذٌ فزم ٪
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امضاء

هحطهبًِ

مركزرشد فناوري

وبضثطي زضذَاؾز دصيطـ ٍ اؾشمطاض ٍاحسّبي
فٌبٍضي زض زٍضُ ضقس

 -3ثطًبهِ وبضي ٍاحس فٌبٍضي:

ػٌَاى ايسُ...............................................
ًبم قطوز .......................................... :
ًبم هشمبضي ....................................... :
قوبضُ سوبؼ ................................................... :
سبضيد زضيبفز وبضثطي زض زفشط دصيطـ:
اهضبء هؿئَل دصيطـ:
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هحطهبًِ

مركزرشد فناوري

 -١-٣باسار
 -1-1-3ثبظاض ّسف (هكشطيبى انلي) هحهَل  /ذسهبر ذَز ضا هكرم ًوبييس( .ههطف وٌٌسگبى،
ذهَني يب زٍلشي ثَزى ،ثبظاض زاذلي يب ذبضجي)

 -2-1-3ظطفيز سمطيجي ثبظاض هحهَل  /ذسهبر ذَز ضا هكرم ًوبئيس.

 -3-1-3آيب قوب اظ ضًٍس ضقس ثبظاض  /ثبظاضّبي ّسف اضظيبثي هكرم ٍ هؿشٌسي زاضيس؟ ثيبى ًوبييس.

 -4-1-3آيب هصاوطار ٍ يب لطاضزازّبيي ثب ههطف وٌٌسگبى هحهَل زاقشِ ايس؟ (ثِ ّوطاُ اضائِ هؿشٌسار
هطثَطِ اضائِ گطزز).

 -٢-٣رقبا
 -1-2-3ضلجبي قوب زض ثبظاض چِ ٍاحسّبيي ّؿشٌس؟ (اؾن ،آزضؼ ٍ ًَع هحهَل اظ ًظط ليوز ،ويفيز
ًبم سجبضي ٍ حجن سَليسار ثِ سفىيه ثرف ذهَني ٍ زٍلشي شوط گطزز).

ً -2-2-3مبط لَر ٍ ضؼف ضلجب اظ ًظط قوب چيؿز؟ (سَضيح زّيس)

 -3-2-3هعيز ضلبثشي قوب ًؿجز ثِ ؾبيط ضلجب چيؿز؟
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هحطهبًِ

مركزرشد فناوري

 -٤-٣اطالعات مالي٪
 -1-4-3ليوز سوبم قسُ ًوًَِ هحهَل  /ذسهبر ذَز ضا ثيبى ًوبئيس؟

 -2-4-3زض نَضر ديف ثيٌي ػطضِ هحهَل  /ذسهبر قوب ثِ ثبظاض ،ليوز فطٍـ ٍ ًحَُ ليوز گصاضي
ضا ثيبى ًوبييس.

 -3-4-3ليوز هحهَل  /ذسهبر هكبثِ زاذلي ٍ ذبضجي چگًَِ اؾز؟

ً -4-4-3حَُ ثبظگكز ؾطهبيِ سَليس هحهَل  /ذسهبر ذَز ضا سَضيح زّيس.

 -5-4-3ػولىطزّبي هبلي ٍ اذص ؾٌَار گصقشِ ضا زض نَضر ٍجَز ،سكطيح ًوبييس.
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هحطهبًِ

مركزرشد فناوري

 -٤-٣استمزار فعاليت٪
 -1-4-3ثطًبهِ آى ٍاحس زض ذهَل آيٌسُ ايسُ هحَضي اظ ًمطِ ًظط فطٍـ زاًف فٌي  /سَليس ًيوِ
نٌؼشي  /سَليس اًجَُ چگًَِ اؾز؟

 -2-4-3آيب اجطاي ايسُ قوب ًيبظ ثِ گطفشي هجَظ ذبني زاضز؟ سَضيح زّيس.

 -3-4-3ثطًبهِ ٍاحس ثطاي سضويي اؾشوطاض فؼبليز ؾبيط اػضبي ّوىبض (غيط اظ ؾْبهساضاى) زض اًجبم
هَضَع وبضي چيؿز؟

 -٤حمايت َا ي خذمات مًرد وياس
 1-4ذسهبر دكشيجبًي
 هىبى اؾشمطاض
 سجْيعار ازاضي
 ذسهبر ازاضي (سبيخ ٍ سىثيطٍ)...
 ذسهبر اطالع ضؾبًي
 وبهذيَسط ٍ سجْيعار جبًجي

 ذسهبر وبضگبّي (ثب شوط هَضز)
 ذسهبر آظهبيكگبّي (ثب شوط هَضز)
 ذسهبر حؿبثساضي
 اسبق وٌفطاًؽ
 ؾبيط (شوط گطزز)

 1-4چسهبر آهَظقي ٍ هكبٍضُ اي
 هكبٍضُ زض ططاحي ططح سجبضي ()Business Plan
 هكبٍضُ زض اهَض هطثَط ثِ ثيوِ
 هكبٍضُ هطثَط ثِ اهَض ثبظاضيبثي ٍ فطٍـ
 هكبٍضُ زض اهَض هطثَط ثِ هٌبثغ اًؿبًي ٍ هسيطيز
 هكبٍضُ زض ؾطهبيِ گصاضي  /سأهيي ؾطهبيِ
 ؾبيط هَاضز هَضز ًيبظ

وام ي وام خاوًادگي تكميل كىىذٌ فزم٪

 هكبٍضُ زض اهَض هبلي ٍ حؿبثساضي
 هكبٍضُ زض اهَض لبًًَي
 هكبٍضُ زض اهَض حمَلي
 زٍضُ ّبي آهَظقي وبضآفطيٌي
 زٍضُ ّبي آهَظقي هسيطيشي

تاريخ تكميل٪
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امضاء

هحطهبًِ

مركزرشد فناوري

پزسشىامٍ اعضا ي َمكاران اصلي ياحذَاي فىايري
(سىويل ثِ نَضر جساگبًِ ثطاي وليِ اػضب ضطٍضي اؾز)
 -١مشخصات فزدي
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي...................................... :ؾبل سَلس..................................... :هحل سَلس...................................... :
انلي

ظهيٌِ

وبضي

سحميمبسي /

:

...............................................................................................................................................................
آزضؼ ٍ سلفي.................................................................................................................................................................................. :
..............................................................................................................................................
قغل فؼلي  ...........................................................................:وبضفطهب.......................................................................................... :
سصوط :هشمبضيبى وذي هساضن سحهيلي ٍ ؾَاثك اجطايي ٍ هسيطيشي ،سحميمبسي ذَز ضا ثِ ديَؾز اضؾبل ًوبيٌس.

 -٢تحصيالت داوشگاَي (مذارج ليساوس ي باالتز)
ضزيف

زضجِ ػلوي

ضقشِ سرههي

زاًكگبُ هحل سحهيل

هؼسل

1
2
3

ضزيف

ػٌبٍيي دبيبى ًبهِ

زضجِ ػلوي

1
2
3
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سبضيد فطاغز اظ سحهيل

هحطهبًِ

مركزرشد فناوري

 -٣سًابق اجزايي ي مذيزيتي
ضزيف

ػٌَاى دؿز ؾبظهبًي

وبضفطهب

سَضيحبر (وبض ثطجؿشِ)

سبضيد قطٍع ٍ دبيبى

1
2
3
4
5

 -٤سًابق تحقيقاتي
ضزيف

ػٌَاى ططح

وبضفطهب

سبضيد قطٍع ٍ دبيبى

1
2
3
4
5
6
7

 -٥معزفي ايذٌ َايي كٍ مزحلٍ تحقيقات كاربزدي ي تًسعٍ اي را گذراوذٌ اوذ.
............................................................................................................................. .١
............................................................................................................................ .٢

امضاء
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اػشجبض ططح

هحطهبًِ

مركزرشد فناوري

پزسشىامٍ مشايريه علمي
 -١مشخصات فزدي٪
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي............................................ :ؾبل سَلس............................. :هحل سَلس................................ :
ظهيٌِ انلي سحميمبسي.......................................................................................................................................... :
آزضؼ ٍ سلفي......................................................................................................................................................... :
....................................................................................................................................................................................
قغل فؼلي .................................................. :آزضؼ ٍ سلفي هحل وبض............................................................ :
 -٢تحصيالت داوشگاَي (مذارج ليساوس ي باالتز)
زضجِ ػلوي

ضزيف

ػٌَاى دبيبى ًبهِ

ضقشِ سحهيلي

1
2
3
 -٣سًابق اجزايي ي مذيزيتي
ػٌَاى دؿز ؾبظهبًي

ضزيف

سبضيد قطٍع ٍ دبيبى

وبضفطهب

سَضيحبر (وبض ثطجؿشِ)

1
2
3
4
 -٤سًابق تحقيقاتي
ضزيف

ػٌَاى ططح

وبضفطهب

1
2
3
4
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سبضيد قطٍع ٍ دبيبى

اػشجبض ططح

هحطهبًِ

مركزرشد فناوري

فزم اعالم َمكاري مشايريه
ثِ هٌظَض حوبيز اظ ّؿشِ ّب ٍ ٍاحسّبي فٌبٍضي ًَدبي هؿشمط زض هطوع ضقس هَافمز ذَز ضا ثِ نَضر ّوىبضي
هكبٍضُ اي زض هَاضز:
 ووه ثِ سْيِ ٍ سسٍيي ديكٌْبزيِ دطٍغُ ّبي سحميمبسي
 حوبيز ٍ ّوىبضي زض اًجبم هسيطيز دطٍغُ ّبي سحميمبسي ٍ سؼبهل ثب وبضفطهبي دطٍغُ ّب
 ووه ثِ سؼطيف ثطًبهِ وبضي ٍاحس فٌبٍضي ثطاي ضؾيسى ثِ هَفميز
 ووه ثِ سؼطيف ٍ سسٍيي ايسُ وبضي
ثب ٍاحس فٌبٍضي  .........................................................اػالم هي زاضم .هيعاى ٍلشي وِ ثطاي ّوىبضي ثب ايي ٍاحس زض ًظط
گطفشِ قسُ اؾز هؼبزل  ...................................ؾبػز زض ّفشِ ذَاّس ثَز.
ًبم ٍ ًبم ذبًَازگي هكبٍض:
هسضن سحهيلي:
ؾوز فؼلي:
آزضؼ:
.........................................................................................................................................................................................................
سلفي ........................................ :فبوؽEmail .................................................................................................................. :

تاريخ٪
امضاء
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