
  
  

  
  
  
  
  

  توجه!
ا بند مربوطه، از خط تیره فرم به صورت تایپ شده تکمیل و ارائه شود و در صورت عدم وجود اطالعات مرتبط ب - 1

  استفاده شده و از پاك کرد بند ذیربط کامالً خودداري شود.
 ضمیمه شود.و سایر مستندات مربوطه هرگونه مستندات فنی و نقشه دستگاه  - 2

 
و موثق تکمیل  کاربرگ ذیل را براساس اطالعات قابل استناد ،ضمن تشکر از حسن انتخاب شما جهت ارائه طرح و ایده خود خواهشمند است

  . است تخصصی صنعت غذامرکز نوآوري فرمائید. اطالعات درج شده در این فرم معیار اصلی براي ارزیابی طرح جهت پذیرش و استقرار در 

 
 

  نکات راهنما : 
 نامیده می شود. ایده کاربرگمحصول/ ... در این  ایده/ طرح/براي رعایت اختصار،  .1
 ایدهکاربرگ را با توجه به  ایدهپیشنهادي طراحی شده است، در صورت وجود تنوع  ایدهد ها جهت کسب اطالعات در مورفرم .2

 ها توضیحات کلی ارائه گردد. ایدهها و اصلی مد نظر تکمیل نموده و براي سایر فعالیت
 یید.هاي مشخص شده تکمیل فرما را در محللطفاً اطالعات مورد نظر  .3
ممهور به مهر  دایبها و مستندات کلیه فرم(مجري) رسیده باشد و ایدهید باالترین مقام در تأیبه  بایستمیپرسشنامه تکمیل شده  .4

 باشد. ایدهمسئول  اجرایی وو امضاء باالترین مقام 
  

    :هاي فناورانهجذب و پذیرش طرح دبیرخانهتاریخ دریافت توسط 

  نام و نام خانوادگی مسئول جذب و پذیرش تاریخ دریافت: 
  تاریخ مصاحبه: امضاي مسئول جذب و پذیرش

  نتیجه:

  ...............................................................................................................................  : هسته نام

  ...............................................................................: .....................تقاضیو نام خانوادگی منام 

  ..............................................................................................................تلفن : .........................

 .لطفاً در این قسمت چیزي ننویسید

 کد فرم:  
 کد اختصاصی:
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   مشخصات: -1
  :صاحب ایده نام خانوادگی نام و  :مجري ایده نام خانوادگی نام و

  محل تولد:  / تاریخ تولد:      /     کد ملی:  شماره شناسنامه :  نام پدر:
Website/Weblog: E-mail: 

  مرتبه علمی  شغل/تخصص  و محل تحصیل دانشگاه  گرایش-رشته تحصیلی  تحصیلی آخرین مدرك
  (اعضا هیئت علمی) 

          
  نشانی منزل:

  تلفن همراه:  تلفن(کد شهرستان ذکر شود):  کدپستی منزل:
  نشانی محل کار:

  نمابر:  شهرستان ذکر شود):تلفن محل کار (کد   کدپستی محل کار:
 

  :در اساسنامه زمینه فعالیت  نام شرکت:
  نام ونام خانوادگی مدیر عامل یا باالترین مقام مسئول:

  تاریخ ثبت:                          شماره ثبت:               
  مسئولیت محدودتضامنی     تعاونی     خاص      سهامینوع شرکت:      

  فعال     مدت سابقه فعالیت(سال):تازه تأسیس     غیر فعال     عالیت:     سابقه ف
  (ریال): سال گذشت 3گردش سالیانه شرکت در میزان سرمایه در   میزان سرمایه ثابت شرکت (ریال): 
  نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه:  

  انه:رخنشانی کا
  آدرس سایت اینترنتی:

 :کاري مشخصات تیم -2

 :همکاران اصلی فرديت مشخصا - 2-1

یف
رد

 

 کد ملی نام و نام خانوادگی
سال 
  تولد

 آخرین مدرك
 تحصیلی

رشته 
 تحصیلی

و  دانشگاه
 محل تحصیل

  تجربه کاري مرتیط
 سال) (

  تلفن نوع همکاري*
 م ن ت

1                               
2                               
3                               

  وقت/نیمه وقت/ مشاور *نوع همکاري : تمام
  
 :سال گذشته) 5(طی را نام ببرید ایدانجام دادهکه تاکنون  هایی/طرحها ایده  - 2-2

یف
رد

  

  اعتبار طرح    کارفرما  مجري  طرحابده/عنوان 
  تاریخ خاتمه  تاریخ شروع   (به هزار ریال)

 وضعیت فعالیت
خاتمه   جاري

متوقف  یافته

1                    
2                    
3                    
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 به قبل): مجري و همکاران: (به ترتیب از حال حاضر کاريسابقه  - 2-3
  مکان  *نوع همکاري

 
یف  نام موسسه/سازمان سمت مدت همکاري

رد
 ازتاریخ تا تاریخ ت ن م  

        1 

        2 
        3 

 نوع همکاري : تمام وقت/نیمه وقت/ مشاور*

 :يتوسط مجرشده مرتبط  هاي گذرانده دوره - 2-4

یف
رد

  

میزان   برگزارکننده   کننده شرکت  عنوان دوره
  مرجع صادر کننده گواهی  زمان برگزاري  ساعت

1              

2              

3              

 اند: با شما همکاري داشته هاو یا به ثمر رسیدن ایده انجام پروژه درون کنکه تا ها و یا نهادهاي خصوصی یا دولتیسازمان مشخصات - 2-5
 هاي دیگر پارك ومراکز رشد ، مرکز رشد بسیج ،ها کز رشد دانشگاهامر، انمانند : بنیاد نخبگ

یف
رد

  

  
نهاد حمایتگر/   عنوان طرح

  پشتیبان

  نوع همکاري یا نحوه مشارکت

  تایید علمی و فنی
  حمایت مالی 

  (به همراه ذکر مبلغ)
  

  تاریخ پایان  تاریخ شروع  سایر موارد

1                

2                

2                

 : /طرحایده مشخصات -3

  : به فارسی / طرحایدهعنوان  - 3-1
  :انگلیسیبه  / طرحایده عنوان       

  : /طرحایده محور مرتبط- 3-2
                       هوش مصنوعی  سیستمهاي اطالعاتی الکترونیک و مخابرات رباتیک و اتوماسیون شبکه و سخت افزار( فناوري اطالعات و ارتباطات

  ) ...................................سایر با ذکر....................... امنیت اطالعات مدیریت فناوري آموزشی و فرهنگینرم افزار 
  ) ........................................سایر با ذکر................... صنایع غذایی و تبدیلی گیاهان دارویی ( کشاورزي فناوري زیستی

  ) ...................................................سایر با ذکر......... صنایع بسته بندي صنایع تولیدي فرآوري (صنایع تبدیلی صنایع غذاییشاورزي و ک
..سایر با ذکر............. آلوددگیهاي زیست محیطی ( بهینه سازي انرژي انرژي و محیط زیست ......................................................................... (  

..........................................................با ذکر سایر موارد ......................... ......................................................................... ........................... ..................................................................................  (  
  
  ؟این ایده چگونه به ذهن شما رسیده است -3-3
  

  در قالب موارد زیر بیان کنید:را   شرح مختصري از ایده -3-4
 تعریف ایده: 

  
 اهداف ایده: 
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 :مشخصات علمی و فنی ایده 

  
 (شرح دهید)ترین نتایج حاصل از اجراي ایدهمهم: 

..................سایر موارد ارائه خدمات           تولید محصول           تولید دانش فنی         ...........  

   
   باشد؟ می صورتچه به   کنندگان ان نیاز مصرفزمی و ایدهموارد کاربرد ، ایدهضرورت اجراي  - 3-5
  
  شود؟ ارائه میشما براي اولین بار  دهایآیا  -3-6
                        اید؟ ختراع ثبت کردهاکنون به عنوان تاآیا ایده مذکور را     بله     بله                     خیر  
  ،در اینصورت به سواالت زیر پاسخ دهیدخیر  
  در بازار وجود دارد؟ نمونه مشابه و جانشینآیا  -3-6-1
  ؟ (کیفیت، هزینه، میزان تولید، انعطاف پذیري و ...) چیست مورد نظر نسبت به موارد مشابه ایدهوجه تمایز  -3-6-2
شما (در زمینه نوع محصول یا خدمات، اصالح محصوالت موجود، روش تولید،  ایدهخالقیت و نوآوري خاصی در چه  -3-6-3

  ) وجود دارد؟و... ایدهیت هاي سازماندهی و هدا سیاست ابع اولیه،دستیابی به من
  اید؟ ا نمونه اولیه ایده خود را ساختهآی - 3-7
 خیر                                     ،در اینصورت به سواالت زیر پاسخ دهیدبله  
  ؟ (به تفکیک ذکر گردد)اید و چند درصد پیشرفت فیزیکی داشته اي در چه مرحله - 1- 3-7
  
  د؟(چه مقدار)ای کرده ایده خود هزینهآیا تاکنون براي تحقق  - 3-8
  
  عنوان نمایید.ذکر مراجع  را اید با ر ارتباط با این ایده انجام دادههاي تحقیقاتی که د فعالیت آیا ایده حاصل تحقیقات است؟ - 3-9
  
  ه گردد)(تصاویر ضمیمهاي مشابه و قابل جایگزین را شرح دهید.  ایدهو یا  ایدهاجراي این و سابقه  تاریخچه -3-10
  
  
   ایده را به همراه مرجع ارائه دهنده عنوان نمایید.مرتبط با جوایز و افتخارات کسب شده  ،ها تاییدیه ،ها گواهینامه -3-11
  
  ایده: يبند زمان - 4

  اي از پیشرفت می باشد.در چه مرحله مرکز نوآوريدر زمان ارائه طرح به  ایده - 1-4
          فاز مطالعاتی در دست انجام                             فاز مطالعاتی انجام شده  
  اولیه                                در مرحله ساخت نمونه     نمونه اولیه ساخته شده  
 (توضیح داده شود ) سایر  

  ایده/طرح:اجراي  جدول برنامه زمانبندي - 2-4

 ازیمورد ن نهیهز زانیم  عنوان فعالیت ردیف
 )الی(ر

 اهم

1 2 3 4 5 6 
1               
2               
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 :وضعیت بازار -5

  :)میزان تقاضا و امکان صادرات محصولگروه مصرف کنندگان ، بازار هدف( مشتریان اصلی) محصول/ خدمات را مشخص نمایید ( - 5-1
  
  .نمایید مستندات را ارائه ؟ایدکنندگان محصول داشتهآیا مذاکرات و یا قراردادهایی با مصرف - 5-2
  
  :شما دهو مقایسه آن با ای در بازار وضعیت رقبا - 5-3
  
  به نظر شما چه عواملی ممکن است کسب و  کار شما را تهدید کند؟ -5- 4 

 :اجراهاي هزینه برآورد  -6

  : یدباش از خدمات مورد نیاز ذیل می کدام یکمتقاضی  -7
  هاي: مشاوره در زمینه     

   ایدهارزیابی علمی  
  ساخت نمونه اولیه 
  ثبت اختراع  

  خدمات در زمینه هاي:   
  :)با ذکر نوع آن(استفاده از امکانات آزمایشگاهی وکارگاهی تخصصی       

  اینترنتدسترسی به  استفاده از کامپیوتر و 
  :تسهیالت مالی      

.................................................با ذکر مبلغ مورد نیاز:(دریافت تسهیالت مالی جهت ساخت نمونه اولیه اختراع  ......(..............  
..............................غ مورد نیاز:با ذکر مبل(دریافت تسهیالت جهت تجاري سازي   ..............................................(......... ............  
..........................................................موارد:سایر  ................................ ....... ................................................. ................. ......(................. .....  

  
  

  امضا                   تاریخ تکمیل فرم:                                                                                             
 

متقاضی خود آوردهسهم  مبلغ (ریال) شرح ردیف  
      نیروي انسانی  هزینه 1
      هزینه خرید تجهیزات و ماشن آالت 2
      اقالم مصرفیخرید مواد اولیه و  هزینه 3
      هزینه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی 4
      اي و آموزشی خدمات مشاوره هزینه 5
      ها (حامل هاي انرژي، مکان، استقرار و .....) سایر هزینه 6

      مجموع

  تخصصی صنعت غذامرکز نوآوري پذیرش در  اینجانب                                صحت کلیه اطالعات مندرج کاربرگ درخواست
  مالك عمل خواهد بود. مرکز نوآوريو در صورت ارائه هر گونه اطالعات نادرست و یا وجود مغایرت در موارد ذکر شده ،قوانین  نمودهرا تایید  


