فزم درخواست پذيزش واحذهبي R&D
پبرك علن و فنبوري دانطگبه سونبى
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نام شركت متقاضي:
نام مدير عامل/مدير تحقيق و توسعه:

بخص اول :هطخصبت ضزكت
 -1هـخصبت ؿشوت
 فؼبليت اصلي تبسيخ ؿشٍع فؼبليت ؿشوت ؿوبسُ ٍ تبسيخ ثجت -2آدسع ؿشوت............................................................................................................................................. .
 -3آدسع دفتش ............................................ .........................................................................................................
 -4تلفي دفتش ..................................................

تلفي ؿشوت.............................................:

ًوبثش ...........................................................
پبيگبُ ايٌتشًتي ............................................
دٍلتي

-5

ٍضؼيت هبلىيت

-6

ٍضؼيت حمَلي

-7

اػضبء ّيئت هذيشُ ٍ هذيش ػبهل

ػْبهي خبف

پؼت الىتشًٍيىي ............................................
خصَصي
ػْبهي ػبم

تؼبًٍي
هؼئَليت هحذٍد

ػبيش (تَضيح دّيذ).........................................................................................

سوت فعلي
رديف

نبم ونبم خبنوادگي

تخصص

در هيئت هذيزه

نوع هوكبري
در ضزكت

توبم وقت

پبره وقت

(ت)

(پ)

1

-8

ػبختبس ػشهبيِ
 -1ػشهبيِ اػوي:
 -2تؼذاد ػْبم:
 -3اًذٍختِّب(دس صَست ٍجَد):
 -4هىبى ٍ تبسيخ تبػيغ:
 -5صهيٌِّبي فؼبليت ؿشوت:
ً -6بم ػْبهذاساى ٍ ػشهبيِگزاساى ٍ هيضاى ػْبم ّش وذام:
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تشويت ًيشٍي اًؼبًي
تعذاد

هذرك تحصيلي

توبم

پبره

وقت(ت)

وقت(پ)

هتوسط سببقه
كبر سبالنه

تخصصهب

دوتشي
فَق ليؼبًغ
ليؼبًغ
فَق ديپلن
ديپلن
صيشديپلن

2
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چبست ػبصهبًي فؼلي ؿشوت ٍ تؼذاد افشاد ّش ٍاحذ

3

بخص دوم :هطخصبت واحذ R&D
الف) تبسيخ ؿشٍع فؼبليت ٍاحذ .......................................................: R&D
ة) هـخصبت هذيش ٍاحذ : R&D
هذسن تحصيلي......................................:

ًبم..............................:
ًَع ّوىبسي......................................................... ....:

ج) هجَصّبي اخز ؿذُ دس خصَف فؼبليت ٍاحذ : R&D
هشجغ صبدسوٌٌذُ

ًبم هجَص

د)هـخصبت پشػٌل ٍاحذ R&D

هذت اػتجبس

تبسيخ صذٍس

:

رديف

نبم و نبم

هذرك

سهينه

سوت

خبنوادگي

تحصيلي

تخصصي

فعلي

نوع هوكبري*
ت

پ

هستقز در
م

پبرك

سبسهبى هبدر

سصٍهِ افشاد ضويوِ گشدد.
*ت :توبم ٍلت  -ح :پبسُ ٍلت  -م :هـبٍس
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ّ)صهيٌِ فؼبليتّبي ٍاحذ  R&Dدس  2ػبل گزؿتِ
 -1صهيٌِّبي وبسي فؼبليت  R&Dدس  2ػبل گزؿتِ

 -2اػتشاتظي ٍاحذR&D

 -3ػٌبٍيي پشٍطُ اًجبم ؿذُ تَػط ٍاحذ  R&Dدس  2ػبل گزؿتِ:

ٍ) ػبيش دػتبٍسدّبي تحميمبتي -پظٍّـي(ػٌبٍيي اختشاع -دسيبفت جَايض ٍ ًـبىّب -ثشگضيذگي دس جـٌَاسُّب ٍ هؼبثمبت ػلوي)
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بخص سوم  :گزدش هبلي و سزهبيهگذاري(در پبرك)
 -1هيضاى ػشهبيِگزاسي ثبثت دس پبسن(ػشهبيِگزاسي وِ ؿشوت/ػبصهبى/هشوض هتمبضي دس پبسن اًجبم هيدّذ).
ػشهبيِگزاسي اٍليِ
ػشهبيِگزاسي ثشآٍسدي دس طي ػِ ػبل
-2ػشهبيِ گزاسي ثبثت دس پبسن
جضئيبت تجْيضات اصلي ٍ ػشهبيِّبي اصلي هَسد ًيبص ثب ّضيٌِ
ّضيٌِ

هَجَد

ّضيٌِ

پيـٌْبدي

ً-3يبصهٌذيْب
 فضبي اجبسُاي هَسد ًيبص: -ػبيش خذهبت هَسد ًيبص:

 هذت صهبى هَسد ًيبص ثشاي اػتمشاس دس پبسن چمذس هيثبؿذ؟ ثشآٍسد تؼذاد ًيشٍّبيي وِ دس ٍاحذ هؼتمش دس پبسن ثِ اػتخذام دسهيآٍسيذًيشٍّبي ثىبس گشفتِ

ػبل اٍل

ػبل دٍم

ػبل ػَم

دوتشي
وبسؿٌبػي اسؿذ
وبسؿٌبػي
فَق ديپلن
ديپلن
جوغ
(سصٍهِ افشاد وليذي تين وبسي دس ٍضؼيت هَجَد ،ثِ ّوشاُ فشم اسػبل گشدد)
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بخص چهبرم  :بزنبهه كبري

ثشًبهِ وبسي ٍاحذ  R&Dثب تَجِ ثِ ثشًبهِ فؼبليت ٍاحذ دس پبسن چيؼت.

هٌبثغ هَسد ًيبص:
سديف

هٌبثغ ٍ تجْيضات هَسد
ًيبص

هَسد اػتفبدُ دس فبص اجشايي

تَضيحبت

ًحَُ تبهيي

تخويي ّضيٌِ فؼبليتْبي ٍاحذ  R&Dدس پبسن:
ػبل لجل اص
ٍسٍد ثِ پبسن

ّضيٌِ ّب

ػبل اٍل

ػبل دٍم

ػبل ػَم

تجْيضات هَسد ًيبص
ّضيٌِ فؼبليتّبي
ػلوي ٍ فٌبٍسي

هَاسد هصشفي
ًيشٍي اًؼبًي
ػبيش

ّضيٌِ ػوَهي
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بخص پنجن :اطالعبت ببسار
 -1هـتشيبى ؿشوت  /ػبصهبى /هشوض چِ هيضاى هيثبؿٌذ؟هـتشي يب هـتشيبى ًْبيي چِ گشٍّي ّؼتٌذ؟

 -2چگًَِ دػتبٍسدّبي ٍاحذ  R&Dتجذيل ثِ فٌبٍسي هيؿَد؟

ً -3يبص ػبالًِ وـَس ثِ هحصَل ًْبيي چِ هيضاى اػت؟

 -4دس صَست ٍجَد هحصَل خبسجي،دس ساثطِ ثب هيضاى ٍاسدات ،وـَس ٍاسد وٌٌذُ ٍ ليوت هحصَل تَضيح هختصشي
ثيبى ًوبييذ؟

 -5ثبصاس پيؾ ثيٌي ؿذُ ٍ فشٍؽ حبصل اص ًتيجِ فؼبليت دس پبسن
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رديف

هحصول /

هحصول

فزوش پيص بيني

قيوت توبم

خذهبت

سبالنه (حجن)

ضذه

ضذه

قيوت فزوش

ببسار

داخلي خبرجي هحلي %خبرجي%

1
2
3
4
5

 -6ثِ طَس خالصِ اػتشاتظي ثبصاسيبثي هحصَل هذ ًظش سا هطشح ًوبئيذ؟(ثبصاسيبثي ٍ فشٍؽ تَػط ؿشوت /ػبصهبى/
هشوض اًجبم هيگيشد يب تَػط تَصيغ وٌٌذگبى)
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بخص ضطن :بزنبهه حضور در پبرك
 )1داليل حضَس دس پبسن
لطفبً ػِ دليل اصلي دسخَاػت دس پبسن سا ثِ تفصيل ثيبى فشهبئيذ:
-1

-2

-3

 )2حضَس ؿوب دس پبسن ثِ چِ صَست خَاّذ ثَد؟
اًتمبل وليِ فؼبليتْبي ٍاحذ  R&Dثِ پبسن
اًتمبل ثخـي اص فؼبليتْبي ٍاحذ  R&Dثِ پبسن (تَضيح دّيذ)

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

ثشق :ته فبص

تلفي..............خط

ػِ فبص

ايٌتشًت پشػشػت
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 )6خذهبت هَسد ًيبص(ثب روش هَسد):
خذهبت آصهبيـگبّي

خذهبت آهَصؿي

خذهبت ثبصاسيبثي

خـذهبت اػتمـشاس

خذهبت وبسگبّي

خذهبت هـبٍسُ

خذهبت اطالع سػبًي

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

 )7خذهبت اصلي ٍ ػوذُ لبثل اسائِ ثِ پبسن ٍ ؿشوتْبي هؼتبجش(ثب روش هَسد):
خذهبت آصهبيـگبّي

خذهبت آهَصؿي

خذهبت ثبصاسيبثي

خـذهبت اػــتمشاس

خذهبت وبسگبّي

خـذهبت هـبٍسُ

خذهبت اطالع سػبًي

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

اطالػبت هفيذ ديگشي وِ هذ ًظش هيثبؿذ سا روش ًوبييذ؟

پيَػتْب:
 -1سصٍهِ سػوي ٍ اػبعًبهِ
 -2چبست فؼلي ؿشوت ثب روش تؼذاد پشػٌل ّش ٍاحذ
 -3وبتبلَي ٍ سصٍهِ ؿشوت
 -4تصَيش هجَصّبي دسيبفتي(تَليذ -ثْشٍُسي -تحميك ٍ تَػؼِ ٍ )....

تبريخ

نبم واهضبي تكويل كننذه فزم
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رسيذ دريبفت فزم درخواست حضور در پبرك علن و فنبوري دانطگبه سونبى

دس تبسيخ............................................فشم دسخَاػت حضَس ٍاحذ  R&Dؿـشوت
 ..................................تَػط ٍاحذ جزة ٍ پزيشؽ پبسن ػلن ٍ فٌـبٍسي داًــگبُ
ػوٌبى دسيبفت ٍ ثِ ثجت سػيذ.

ًبم ٍ اهضبء وبسؿٌبع جزة ٍ پزيشؽ
 فشم دسخَاػت حضَس ٍ ًتيجِ ثشسػي آًْب تَػط پبسن ػلن ٍ فٌبٍسي داًـگبُ ػوٌبى ثِ هذت 6
هبُ هؼتجش خَاّذ ثَد.
 وليِ هٌذسجبت دسج ؿذُ دس فشم دسخَاػت حضَس ،هحشهبًِ تلمي ؿذُ ٍ فمط جْت اسصيبثي
تَػط هـبٍسيي هؼتوذ پبسن ػلن ٍ فٌبٍسي هَسد اػتفبدُ لشاس خَاّذ گشفت.
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