شوبره سنذ:
فزم درخواست پذيزش واحذهبي فنبور خصوصي و رشذ يبفته
پبرك علن و فنبوري دانشگبه سونبى

تبريخ تصويب:
تعذاد صفحه  21 :بزگ

فزم درخواست پذيزش واحذهبي فنبور
خصوصي و رشذ يبفته
در پبرك علن و فنبوري دانشگبه سونبى
نام شركت متقاضي:
نام مدير عامل:

بخش اول :هشخصبت شزكت
ً -1بم ؿشمت:
 -2فؼبليت اكلي:
 -3تبسيخ ؿشٍع فؼبليت ؿشمت:
 -4ؿوبسُ ٍ تبسيخ ثجت ؿشمت:
 -5آدسع ؿشمت ..............................................................................................................................................
ًوبثش ............................................

 -6تلفي ..................................................
پبيگبُ ايٌتشًتي ............................................
-7

ٍضؼيت هبلنيت

دٍلتي

پؼت النتشًٍيني ............................................
تؼبًٍي

خلَكي

ػبيش (تَضيح دّيذ).........................................................................................
-8

ؿوبسُ حؼبة ثبًني ................................................... .................................

-9

اػضبء ّيئت هذيشُ ٍ هذيش ػبهل
سوت فعلي

رديف

نبم ونبم خبنوادگي*

*سصٍهِ افشاد مليذي ضويوِ گشدد.

تخصص

در هيئت هذيزه

نوع هوكبري
در شزكت

توبم وقت

پبره وقت

(ت)

(پ)

تشميت ًيشٍي اًؼبًي

-10

تعذاد
هذرك تحصيلي

توبم

پبره

وقت(ت)

وقت(پ)

هتوسط سببقه
كبر سبالنه

تخصصهب

دمتشي
فَق ليؼبًغ
ليؼبًغ
فَق ديپلن
ديپلن
صيشديپلن
-11
ًبم هجَص

هجَصّبي اخز ؿذُ دس خلَف فؼبليت ؿشمت
ًبم هشجغ كذٍس

تبسيخ كذٍس

هذت اػتجبس

-12

چبست ػبصهبًي فؼلي ؿشمت ٍ تؼذاد افشاد ّش ٍاحذ

بخش دوم :سهينه فعبليت
 -2هحلَل :توشمض اكلي فؼبليت ٍاحذ فٌبٍس خلَكي /سؿذ يبفتِ دس پبسك چِ خَاّذ ثَد؟(ايذُ هحَسي ؿشمت دس پبسك)

 -1حَصُ فؼبليت ؿشمت ٍاحذ فٌبٍس خلَكي /سؿذ يبفتِ:
كٌبيغ فلضي(هبؿيي آالت ،تجْيضات ٍ قطؼِ ػبصي)

كٌبيغ ؿيويبيي

فٌبٍسي هشتجط ثب كٌبيغ آلَهيٌيَم

اتَهبػيَى كٌؼتي
اًشطي ّبي تجذيذ پزيش
ًبًَتنٌَلَطي
هنبتشًٍيل

ثيَتنٌَلَطي

فٌبٍسي اطالػبت ٍ استجبطبت

هحيط صيؼت

مـبٍسصي

داهپشٍسي

ٌّشّبي تجؼوي

هينشٍالنتشًٍيل

هنبًيل

ػبيش..................................................................

اًشطي

 -دس كَست فؼبليت دس صهيٌِ فٌبٍسيْبي ًَ(ثيًَ ،بًَ ،ايٌفَ) تَضيح دادُ ؿَد.

 -3مبسثشدّبي هحلَالت ًبؿي اص ايذُ هحَسي ؿشمت دس پبسك سا رمش ًوبييذ.

 -4هضيت سقبثتي ؿشمت ؿوب مذاهيل اص هَاسد صيش اػت؟
ًَآٍسي

ميفيت

مبسايي

سٍاثط ثب هـتشي

قيوت هٌبػت

تَضيح دّيذ(.داليل خَد سا رمش ًوبييذ).

 -5آيب تَليذ هحلَل ًيبص ثِ ٍاسدات هَاد اٍليِ يب تجْيضات داسد؟ ًَع ،هيضاى ٍ قيوت آًشا رمش ًوبييذ؟

بخش سوم  :گزدش هبلي و سزهبيهگذاري(در پبرك)
 -1هيضاى ػشهبيِگزاسي ثبثت دس پبسك(ػشهبيِگزاسي مِ ؿشمت/ػبصهبى/هشمض هتقبضي دس پبسك اًجبم هيدّذ).
ػشهبيِگزاسي اٍليِ
ػشهبيِگزاسي ثشآٍسدي دس طي ػِ ػبل
 -2ػشهبيِ ثبثت ؿشمت (هيليَى سيبل)
 -3فشٍؽ دس ػبل گزؿتِ (هيليَى سيبل)
 -4ػَد خبلق ػبل گزؿتِ (هيليَى سيبل)
 -5هتَػط گشدؽ هبلي طي ػِ ػبل قجل اص ٍسٍد ثِ پبسك (هيليَى سيبل)
ً -6يبصهٌذيْب
 -فضبي اجبسُاي هَسد ًيبص:

 -ػبيش خذهبت هَسد ًيبص:

 -هذت صهبى هَسد ًيبص ثشاي اػتقشاس دس پبسك چقذس هيثبؿذ؟

 جضئيبت ثَدجِ ٍاحذ ٍ ثشآٍسد هيضاى آى دس پبسك(ّضيٌِّبي هؼتقين هذًظش هيثبؿذ)ػٌَاى ّضيٌِ
هخبسج مل ًيشٍي اًؼبًي دس ٍاحذ
مل هخبسج ٍاحذ(ؿبهل ًيشٍي مبس،
تجْيضات ،هَاد هلشفي ٍ )...
مل هخبسج ؿشمت/ػبصهبى/هشمض

ػبل اٍل

ػبل دٍم

ػبل ػَم

بخش چهبرم  :بزنبهه كبري
ثشًبهِ فؼبليت ٍاحذ فٌبٍس خلَكي /سؿذ يبفتِ دس پبسك:

هٌبثغ هَسد ًيبص:
سديف

هٌبثغ ٍ تجْيضات هَسد
ًيبص

تَضيحبت

ًحَُ تبهيي

تخويي ّضيٌِ فؼبليتْبي ٍاحذ  R&Dدس پبسك:
ػبل قجل اص
ٍسٍد ثِ پبسك

ّضيٌِ ّب
تجْيضات هَسد ًيبص
ّضيٌِ فؼبليتّبي
ػلوي ٍ فٌبٍسي

هَاسد هلشفي
ًيشٍي اًؼبًي
ػبيش

ّضيٌِ ػوَهي

ػبل اٍل

ػبل دٍم

ػبل ػَم

بخش پنجن :اطالعبت ببسار
 -1هـتشيبى ٍاحذ فٌبٍس خلَكي /سؿذ يبفتِ چِ هيضاى هيثبؿٌذ؟ هـتشي يب هـتشيبى ًْبيي چِ گشٍّي ّؼتٌذ؟

 -2چگًَِ دػتبٍسدّبي ٍاحذ فٌبٍس خلَكي /سؿذ يبفتِ تجذيل ثِ فٌبٍسي هيؿَد؟

ً -3يبص ػبالًِ مـَس ثِ هحلَل ًْبيي چِ هيضاى اػت؟

 -4دس كَست ٍجَد هحلَل خبسجي،دس ساثطِ ثب هيضاى ٍاسدات ،مـَس ٍاسد مٌٌذُ ٍ قيوت هحلَل تَضيح هختلشي ثيبى
ًوبييذ؟

 -5ثبصاس پيؾ ثيٌي ؿذُ ٍ فشٍؽ حبكل اص ًتيجِ فؼبليت دس پبسك
رديف

هحصول /

هحصول

فزوش پيش بيني

قيوت توبم

خذهبت

سبالنه (حجن)

شذه

شذه

قيوت فزوش

ببسار

داخلي خبرجي هحلي %خبرجي%

2
1
3
4
5

 -6ثِ طَس خالكِ اػتشاتظي ثبصاسيبثي هحلَل هذ ًظش سا هطشح ًوبئيذ؟(ثبصاسيبثي ٍ فشٍؽ تَػط ؿشمت /ػبصهبى /هشمض
اًجبم هيگيشد يب تَػط تَصيغ مٌٌذگبى)

بخش ششن :بزنبهه حضور در پبرك
 )1داليل حضَس دس پبسك
لطفبً ػِ دليل اكلي دسخَاػت دس پبسك سا ثِ تفليل ثيبى فشهبئيذ:
-1

-2

-3

 )2حضَس ؿوب دس پبسك ثِ چِ كَست خَاّذ ثَد؟
اًتقبل مليِ فؼبليتْبي ؿشمت ثِ پبسك
اًتقبل ثخـي اص فؼبليتْبي ؿشمت ثِ پبسك (تَضيح دّيذ)

 )3چِ ًحَي اص اػتقشاس سا تشجيح هيدّيذ؟
الف) فضبي اػتيجبسي اداسي
ة) فضبي اػتيجبسي تَأم (اداسي -مبسگبّي يب آصهبيـگبّي)
 )4فضبي هَسد ًيبص ثش حؼت هتش هشثغ:
 )5صيش ػبخت هَسد ًيبص:
گبص

ثشق :تل فبص

تلفي..............خط

ػِ فبص

ايٌتشًت پشػشػت

 )6خذهبت هَسد ًيبص(ثب رمش هَسد):
خذهبت آصهبيـگبّي

خذهبت آهَصؿي

خذهبت ثبصاسيبثي

خذهبت اػتقشاس

خذهبت مبسگبّي

خذهبت هـبٍسُ

خذهبت اطالع سػبًي

ػبيش..........................................................

 )7خذهبت اكلي ٍ ػوذُ قبثل اسائِ ثِ پبسك ٍ ؿشمتْبي هؼتبجش(ثب رمش هَسد):
خذهبت آصهبيـگبّي

خذهبت آهَصؿي

خذهبت ثبصاسيبثي

خذهبت اػتقشاس

خذهبت مبسگبّي

خذهبت هـبٍسُ

خذهبت اطالع سػبًي

ػبيش..........................................................

اطالػبت هفيذ ديگشي مِ هذ ًظش هيثبؿذ سا رمش ًوبييذ؟

پيَػتْب:
-

اػبعًبهِ

-

هؼتٌذات فؼبليتْبي ػلوي ٍاحذ فٌبٍس خلَكي /سؿذ يبفتِ فٌبٍسي كَست گشفتِ تَػط ؿرشمت
ٍاحذ فٌبٍس خلَكي /سؿذ يبفتِ يب اػضبء تبمٌَى ًظيش تأييذيِّب ،هقبلِّب ٍ ....

-

ثشًبهِ مؼت ٍمبس مبهل (ثب جضئيبت هبلي ٍ اقتلبدي ؿبهل فؼبليتْبي ؿشمت دس داخل ٍ خربسج اص
مـَس) ثشاي ؿشمتْبي ثب ػبثقِ فؼبليت موتش اص ػرِ ػربل الضاهري ٍ ثرشاي ػربيش ؿرشمتْب اهتيربص
هحؼَة هيؿَد.

-

سصٍهِ مبسي افشاد

تبريخ

نبم واهضبي تكويل كننذه فزم

رسيذ دريبفت فزم درخواست حضور در پبرك علن و فنبوري دانشگبه سونبى

دس ترربسيخ............................................فررشم دسخَاػررت حضررَس ٍاحررذ فٌرربٍس
خلَكي /سؿذ يبفتِ  ..................................تَػط ٍاحذ جرزة ٍ پرزيشؽ پربسك
ػلن ٍ فٌبٍسي داًـگبُ ػوٌبى دسيبفت ٍ ثِ ثجت سػيذ.

ًبم ٍ اهضبء مبسؿٌبع جزة ٍ پزيشؽ
 فشم دسخَاػت حضَس ٍ ًتيجِ ثشسػي آًْب تَػط پبسك ػلن ٍ فٌبٍسي داًـگبُ ػوٌبى ثِ هذت 6
هبُ هؼتجش خَاّذ ثَد.
 مليِ هٌذسجبت دسج ؿذُ دس فشم دسخَاػت حضَس ،هحشهبًِ تلقي ؿذُ ٍ فقط جْت اسصيبثي
تَػط هـبٍسيي هؼتوذ پبسك ػلن ٍ فٌبٍسي هَسد اػتفبدُ قشاس خَاّذ گشفت.

