فزم درخَاست پذيزش گزٍُّاي پژٍّطي ٍ هزاكش تحقيقاتي
پارك علن ٍ فٌاٍري داًطگاُ سوٌاى

ضوارُ سٌذ:
تاريخ تصَيب:
تعذاد صفحِ 11 :بزگ

فزم درخَاست پذيزش گزٍُّاي پژٍّطي ٍ هزاكش تحقيقاتي
در پارك علن ٍ فٌاٍري داًطگاُ سوٌاى

نام واحد متقاضي:
نام مدير:

بخص اٍل :هطخصات گزٍُ پژٍّطي /هزكش تحقيقاتي
هشرصبت ػوَهي گطٍُ پػٍّشي /هطوع تحميمبتي
ً -1بم هؿئَل:
ً -2بم گطٍُ:
ًَ -3ع گطٍُ:

هؿتمل

ٍاثؿتِ ثِ زؾتگبُ اجطايي

ٍاثؿتِ ثِ زاًشگبُ

 -4آزضؼ زفتط................................................................................................................................................. ....
 -5تلفي ..................................................
پبيگبُ ايٌتطًتي ............................................

ًوبثط ............................................
پؿت الىتطًٍيىي ............................................

 -6شوبضُ حؿبة ثبًىي............................................................:
 -7ؾطح فؼبليت:
-8

اؾتبًي

هٌطمِاي

هلي

جْبًي

 تبضيد شطٍع فؼبليت شطوت, -شوبضُ ٍ تبضيد ثجت ٍ ؾبل تأؾيؽ:

 -9هجَظّبي اذص شسُ زض جْت فؼبليت گطٍُ پػٍّشي /هطوع تحميمبتي :
ًام هجَس

هزجع صذٍر

يه ًؿرِ وپي اظ هساضن هطثَطِ ضويوِ گطزز.

تاريخ صذٍر

هذت اعتبار

 -10تطويت ًيطٍي اًؿبًي
هذرك تحصيلي

تعذاد
توام ٍقت

تخصص ّا

پارُ ٍقت

زوتطي
فَق ليؿبًؽ
ليؿبًؽ
فَق زيپلن
زيپلن
ظيط زيپلن
 -11هشرصبت اػضبي گطٍُ
رديف

ًام ٍ ًام خاًَدگي

هذرك

سهيٌِ تخصصي

ًَع ّوكاري
توبم ٍلت پبضُ ٍلت

ضظٍهِ افطاز ضويوِ گطزز.

هستقز در
هشبٍض پبضن

ذبضج اظ پبضن

بخص دٍم :تَاًوٌذيّاي گزٍُ پژٍّطي /هزكش تحقيقاتي
 -1پطٍغُ پػٍّشي ٍ فٌبٍضي جبضي ٍ ذبتوِ يبفتِ:
ضزيف

ػٌَاى ططح

تبضيد شطٍع

تبضيد ذبتوِ

اػتجبض

وبضفطهب

ٍضؼيت ططح
جبضي(ج)

ذبتوِ يبفتِ(خ)

 -2گَاّيٌبهِّب ،تأييسيِّب ،همبلِّب ٍ تأييسيِّبي ػلوي اذص شسُ
عٌَاى

تاريخ اخذ

 -3ؾبثمِ ظهيٌِؾبظي فٌبٍضي:

 -4ػضَيت زض هجبهغ هؼتجط ػلوي زاذلي ٍ يب ذبضجي:

هزجع صذٍر

 -5فؼبليتْبي هشتطن ثب زيگط شطوتْب ،ثٌگبّْبي التصبزي ،هؤؾؿبت تحميمبتي ٍ(...زاذلي ٍ يب ذبضجي):

 -6جَايع ػلوي اذص شسُ اظ هجبهغ هؼتجط زاذلي ٍ ذبضجي:

 -7وتت ٍ همبالت هٌتشط شسُ:

بخص سَم :سهيٌِ فعاليت گزٍُ پژٍّطي /هزكش تحقيقاتي
 -1حَظُ فؼبليت گطٍُ پػٍّشي /هطوع تحميمبتي :
صٌبيغ شيويبيي
اتَهبؾيَى صٌؼتي
ًطغي ّبي تجسيس پصيط
ًبًَتىٌَلَغي
هىبتطًٍيه

صٌبيغ فلعي(هبشيي آالت ،تجْيعات ٍ لطؼِ ؾبظي)
فٌبٍضي هطتجط ثب صٌبيغ آلَهيٌيَم
هحيط ظيؿت
ٌّطّبي تجؿوي
اًطغي

وشبٍضظي
هيىطٍالىتطًٍيه

ثيَتىٌَلَغي

فٌبٍضي اطالػبت ٍ اضتجبطبت
زاهپطٍضي
هىبًيه

ؾبيط..................................................................

-

زض صَضت فؼبليت زض ظهيٌِ فٌبٍضيْبي ًَ(ثيًَ ،بًَ ،ايٌفَ) تَضيح زازُ شَز.

 -2فؼبليت اصلي گطٍُ زض پبضن ضا شطح زّيس.

بخص چْارم :بزًاهِكاري گزٍُ پژٍّطي /هزكش تحقيقاتي
 )1هشتطي /هشتطيبى اصلي ططح:

 )2آيب ططح ثط اؾبؼ ؾفبضـ هشتطي اًجبم هيشَز؟زض صَضت ٍجَز شوط ًوبييس.

 )3چگًَِ زؾتبٍضزّبي آى گطٍُ پػٍّشي /هطوع تحميمبتي ثِ فٌبٍضي تجسيل هيشَز.

 )4ثطًبهِ گطٍُ پػٍّشي /هطوع تحميمبتي ثطاي تجبضي ؾبظي ًتبيج تحميمبت چيؿت؟

 )5هيعاى اًطجبق گطٍُ ثب ذط هشي والى التصبزي -اجتوبػي -ؾيبؾي وشَض ضا تشطيح ًوبييس.

 )6ثِ طَض ذالصِ اؾتطاتػي ثبظاضيبثي ذَز ضا هططح ًوبئيس.

 )7جْتگيطي فؼبليت گطٍُ:
زض جْت ضفغ ًيبظ هٌطمِ
ثطاؾبؼ ؾفبضـ هشتطي(زض صَضت ٍجَز لطاضزاز)

زض جْت ضفغ ًيبظ وشَض
ؾبيط

(تَضيح زّيس)

بخص پٌجن :بزًاهِ فعاليت گزٍُ پژٍّطي /هزكش تحقيقاتي در پارك
 -1هٌبثغ هَضز ًيبظ

رديف

هٌابع ٍ تجْيشات هَرد ًياس

ًحَُ تأهيي

تَضيحات

 -2ترويي ّعيٌِ فؼبليت گطٍُ پػٍّشي /هطوع تحميمبتي زض پبضن
ّشيٌِ

سال قبل اس

سال اٍل

سال دٍم

ٍرٍد بِ پارك
ّعيٌِي فؼبليتّبي
ػلوي ٍ فٌبٍضي
(هيليَى ضيبل)

تجْيعات هَضز ًيبظ
هَاز هصطفي
ًيطٍي اًؿبًي
ؾبيط

ّعيٌِ ػوَهي گطٍُ
ً -3حَُ تأهيي اػتجبض هَضز ًيبظ جْت فؼبليت گطٍُ:

 -4آيب ثطًبهِاي ثطاي ثْجَز ػولىطز گطٍُ ٍجَز زاضز؟ تَضيح زّيس.

بخص ضطن :اطالعات هالي گزٍُ پژٍّطي /هزكش تحقيقاتي
 -1حجن لطاضزازّبي گطٍُ پػٍّشي /هطوع تحميمبتي زض ؾبل لجل اظ ٍضٍز ثِ پبضن:

 -2اػتجبضات اذتصبص يبفتِ ثِ گطٍُ اظ هجوَع اػتجبضات پػٍّشي زاًشگبُ يب ؾبظهبى هطثَطِ:

سال سَم

بخص ّفتن :بزًاهِ حضَر در پارك
 )1زاليل حضَض زض پبضن
لطفبً ؾِ زليل اصلي زضذَاؾت زض پبضن ضا ثِ تفصيل ثيبى فطهبئيس:
-1

-2

-3

 )2حضَض شوب زض پبضن ثِ چِ صَضت ذَاّس ثَز؟
اًتمبل وليِ فؼبليتْبي گطٍُ پػٍّشي /هطوع تحميمبتي ثِ پبضن
اًتمبل ثرشي اظ فؼبليتْبي گطٍُ پػٍّشي /هطوع تحميمبتي ثِ پبضن (تَضيح زّيس)

 )3چِ ًحَي اظ اؾتمطاض ضا تطجيح هيزّيس؟
الف) فضبي اؾتيجبضي ازاضي
ة) فضبي اؾتيجبضي تَأم(ازاضي -وبضگبّي يب آظهبيشگبّي)
 )4فضبي هَضز ًيبظ ثط حؿت هتط هطثغ:
 )5ظيط ؾبذت هَضز ًيبظ:
گبظ

ثطق :ته فبظ

تلفي..............ذط

ؾِ فبظ

ايٌتطًت پطؾطػت

 )6ذسهبت هَضز ًيبظ(ثب شوط هَضز):
ذسهبت آظهبيشگبّي

ذسهبت آهَظشي

ذسهبت ثبظاضيبثي

ذسهبت اؾتمطاض

ذسهبت وبضگبّي

ذسهبت هشبٍضُ

ذسهبت اطالع ضؾبًي

ؾبيط..........................................................

 )7ذسهبت اصلي ٍ ػوسُ لبثل اضائِ ثِ پبضن ٍ شطوتْبي هؿتبجط(ثب شوط هَضز):
ذسهبت آظهبيشگبّي

ذسهبت آهَظشي

ذسهبت ثبظاضيبثي

ذسهبت اؾتمطاض

ذسهبت وبضگبّي

ذسهبت هشبٍضُ

ذسهبت اطالع ضؾبًي

ؾبيط..........................................................

ً )8جَُ آشٌبيي ثب پبضن:
اظ ططيك ضؾبًِ
هؼطفي ؾبظهبى ّوىبض

هؼطفي آشٌبيبى ٍ زٍؾتبى

تجليغبت ٍ ثطٍشَض

ؾبيط هَاضز.........................................................

 )9اطالػبت هفيس زيگطي وِ هس ًظط هيثبشس ضا شوط ًوبييس؟

پيَؾتْب:
 -1اؾبؾٌبهِ
 -2چبضت فؼلي گطٍُ پػٍّشي /هطوع تحميمبتي
 -3ؾَاثك فؼبليتّبي ػلوي ٍ فٌبٍضي صَضت گطفتِ تَؾط شطوت تالوٌَىّ ،وطاُ ثب اضائِ هؿتٌسات ًظيط تأييسيِّب،
همبلِّب ٍ.....
 -4ضظٍهِ اػضبء پػٍّشي
 -5تصَيط هجَظّبي زضيبفتي

تاريخ

ًام ٍاهضاي تكويل كٌٌذُ فزم

رسيذ دريافت فزم درخَاست حضَر در پارك علن ٍ فٌاٍري داًطگاُ سوٌاى

زض تبضيد............................................فطم زضذَاؾت حضَض ٍاحس  R&Dشرطوت
 ..................................تَؾط ٍاحس جصة ٍ پصيطـ پبضن ػلن ٍ فٌربٍضي زاًشرگبُ
ؾوٌبى زضيبفت ٍ ثِ ثجت ضؾيس.

ًبم ٍ اهضبء وبضشٌبؼ جصة ٍ پصيطـ
 فطم زضذَاؾت حضَض ٍ ًتيجِ ثطضؾي آًْب تَؾط پبضن ػلن ٍ فٌبٍضي زاًشگبُ ؾوٌبى ثِ هست 6
هبُ هؼتجط ذَاّس ثَز.
 وليِ هٌسضجبت زضج شسُ زض فطم زضذَاؾت حضَض ،هحطهبًِ تلمي شسُ ٍ فمط جْت اضظيبثي
تَؾط هشبٍضيي هؼتوس پبضن ػلن ٍ فٌبٍضي هَضز اؾتفبزُ لطاض ذَاّس گطفت.

