
 
 مرکز رشد واحدهای فناور

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز
____________________________________________________ 

 بنیانها و موسسات دانششرکتبندی و صدور مجوز کاربرگ تشخیص صالحیت، رتبه

 نام شرکت:

 نام نماینده یا مدیرعامل:

 تلفن تماس:

 عنوان ایده:

 تاریخ تقاضا:

 

 نام کارشناس یا ناظر:

 شماره تقاضا:                                   

 



 
 مرکز رشد واحدهای فناور

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز
____________________________________________________ 

 مشخصات متقاضی:

  خانوادگینام و نام

  سال و محل تولد

  آدرس پستی

  شماره موبایل

  تلفن

  فکس

  آدرس پست الکترونیکی

  آدرس پایگاه اینترنتی

 

 مربوط به طرح یا ایده محوری: اطالعات شرکت ثبت شده

 نام شرکت:         

 تاریخ ثبت: 

  شماره ثبت: 

 

 عنوان ایده محوری به فارسی :

 عنوان ایده محوری  به انگلیسی  :
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 ریزیمدیریت و برنامه .1

 مدیریت -1-1

 توانایی سازمانی -1-1-1

 

 توانایی فردی -1-1-2

  تحصیلنام دانشگاه محل 

 التحصیلفارغ                           دانشجو وضعیت کنونی تحصیلی

رشته و سال اخذ مدرک 

 تحصیلی

 

 دکترا        کارشناسی ارشد       کارشناسی       کاردانی مدرک تحصیلی اخذ شده

 وضعیت شغلی

 عنوان شغل:

 سمت:

 آدرس وتلفن محل کار: 

 سابقه کاری: 
          سال 11تا  6بین            سال5تا  1بین         سال 1زیر 

 سال و باالتر11
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 هاانگیزش

  خالصه ایده محوری :) مشروح طرح پیوست گردد( .1

 دالیل انتخاب موضوع از نظر  فنی و اقتصادی و ضرورت اجرای ایده محوری:  .2

 هدف خود را از استقرار در مرکز رشد به ترتیب اولویت شماره گذاری نمایید . .3

 استفاده از برند دانشگاه                                               بهره مندی از تجربیات اساتید و

 دانشجویانپتانسیل 

                                                    کالس های آموزشی وکارگاهیاستفاده از خدمات مشاوره 

 استفاده از تسهیالت مالی                                                       استفاده از مزایای قانونی)معافیت

 های مالیاتی و گمرکی(

 از فضای اداری مرکز رشد  بهره مندی 

 سازیارتباطات و شبکه

 چارت سازمانی واحد فناور خود را ترسیم کنید:

 سیستم مدیریت دانش

 های خود را بیان نمایید:آوری دادهنحوه جمع .1

 ارزیابی اطالعاتتان به چه صورت بوده است؟ .2

 اید؟از چه ابزارهای پردازشی استفاده کرده .3

 سیستم نوآوری

 دستاورد ایده محوری:  .1

                   تولید دانش فنی                 طراحی و تولید محصول جدید تجاری سازی

  سایر)با توضیحات(        تکمیل محصول موجود          دستاوردهای تحقیقاتی قبلی
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 مدت زمان فعالیت در شرکت:
            سال 7تا  4بین            سال3تا  1بین          سال1زیر 

 سال و باالتر7

 

 برنامه کاری -1-2

 طرح بازار

خدمات خود را مشخص نمایید. )مصرف کنندگان خصوصی یا دولتی، بازار بازار هدف )مشتریان اصلی( محصول /  .1

 داخلی یا خارجی(

 ظرفیت تقریبی بازار محصول/ خدمات خود را مشخص نمایید . .2

 آیا  شما از روند رشد و نوسانات بازار ارزیابی مشخص و مستندی دارید؟ بیان نمایید . .3

  اید؟ )به همراه مستندات مربوطه ارائه گردد(کنندگان محصول داشته.آیا مذاکرات و یا قراردادهایی با مصرف 4

 

 طرح راهبردی

برنامه آن واحد فن آور در خصوص آینده ایده محوری از نقطه نظر فروش دانش فنی/تولید نیمه صنعتی / تولید انبوه  .1

 چگونه است؟

  آیا اجرای ایده شما نیاز به گرفتن مجوز خاصی دارد؟توضیح دهید. .2

 ماهیت طرح از نظر روش اجرا چیست؟ .2

                مشابه سازی            کپی سازی          مهندسی معکوس                        نوآوری

 سایر 

 خیر بلی                              طرح مشابه داخلی دارد ؟    .3

 در صورت داشتن مشابه داخلی تفاوت، مزیت و قابلیتهای ویژه آن را تشریح نمایید.
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برنامه واحد فن آور  برای تضمین استمرار فعالیت سایر اعضای همکار )غیر از سهامداران( در انجام موضوع کاری   .3

 چیست؟

برنامه واحد فن آور در خصوص آینده ایده  محوری از نقطه نظر فروش دانش فنی/تولید نیمه صنعتی / تولید انبوه  .4

 چگونه است؟

  آیا اجرای ایده شما نیاز به گرفتن مجوز خاصی دارد؟توضیح دهید.  .5

برنامه واحد فن آور  برای تضمین استمرار فعالیت سایر اعضای همکار )غیر از سهامداران( در انجام موضوع کاری  .6

 چیست؟

 

 

 طرح مالی

 گردد.مراحل برنامه کاری واحد فناور جهت عملیاتی کردن طرح مطابق جدول زیر تشریح  .1

اعتبار مورد نیاز )  عنوان مرحله / فاز اجرایی ردیف

 ریال(

 نتیجه اجرای هر مرحله مدت زمان )ماه(

     

 

 

 

 مدت زمان: کل اعتبار مورد نیاز:

 

 هزینه نیروی انسانی اجرای ایده به تفکیک  .2

ردی

 ف
 تخصص

تعداد 

 افراد

کل ساعات 

 کار

میزان حق 

الزحمه در 

 ساعت)ریال(

الزحمه جمع حق 

 )ریال(
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   ها ) ریال(جمع هزینه

 

 

 

 هزینه خرید تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای ایده  .3

ردی

 ف
 قیمت کل )ریال( قیمت واحد )ریال( تعداد نام تجهیزات

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 

 ها ) ریال(جمع هزینه
 

 

 هزینه خرید مواد مصرفی مورد نیاز جهت اجرای ایده: .4
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ردی

 ف
 تعداد/ مقدار نام مواد

قیمت 

 واحد)ریال(
 قیمت کل)ریال(

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

ها ) جمع هزینه

 ریال(
 

 

 هزینه ساخت و خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز .5

 ردیف
ساخت و یا آزمایش 

 موردنیاز
 محل ساخت /  آزمایش

 ساعت کار دستگاه /

 تعداد نمونه
 هزینه )ریال(

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ها )ریال(هزینهجمع کل 
 

 

 های خدماتیهزینه .6

 مبلغ )ریال( شرح

  هزینه سفر



 
 مرکز رشد واحدهای فناور

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز
____________________________________________________ 

  جستجو اطالعات

  تایپ و تکثیر

  تهیه منابع علمی)خرید مقاله وکتاب ونرم افزار(

  هزینه محل اجرا

  بازاریابی و تبلیغات) تهیه بروشور ، پوستر و ...(

  سایر موارد

  جمع کل

 

 محوریهای ایده جمع هزینه .7

 مبلغ )ریال( شرح

  نیروی انسانی هزینه

  هزینه خرید تجهیزات مورد نیاز

  هزینه خرید مواد مورد نیاز

  هزینه ساخت و خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز

  های خدماتیهزینه

  جمع کل 

 

 

 

 پیش بینی واحد فن آور از منابع تامین اعتبار اجرای ایده محوری:  .8

 ردیف

 عنوان منابع

پیش بینی 

 شده

میزان 

اعتبار)هزار 

 ریال(

 موضوع هزینه
زمان 

تحقق 

 اعتبار
نیروی 

 انسانی
 تجهیزات

مواد 

 مصرفی

ساخت و 

خدمات 

 آزمایشگاهی

هزینه 

 خدماتی
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        واحد فناور 1

        مرکز رشد 2

3 

بانکها و 

موسسات 

 اعتباری 

       

4 

سرمایه 

گذاران 

)حقیقی و 

 حقوقی( 

       

5 
سایر ) نام 

 ببرید( 
       

         جمع

 *در صورت وجود اسناد حقوقی مشارکت ، ضمیمه شود .

 

 قیمت تمام شده  نمونه محصول / خدمات  خود را بیان  نمایید؟  .9

در صورت پیش بینی عرضه محصول/ خدمات  شما به بازار،  قیمت فروش و  نحوه قیمت گذاری   .11

  را  بیان نمایید.

 محصول /خدمات مشابه داخل و خارج چگونه است؟قیمت  .11

 نحوه بازگشت سرمایه و تولید محصول /خدمات خود را توضیح دهید. .12

سازی ایده از دیدگاه های فنی پیادهموانع و مشکالت اجرایی از نظر منابع مالی، امکانات و قابلیت .13

  خود را بیان نمایید.
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 عملیاتی بودن برنامهطرح اجرایی)زمانی و نیروی انسانی( و 

 
 

 برنامه زمانبندی مراحل اجرای ایده محوری : .1

 مراحل اجرای ایده ردیف

 سال اول

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

1 

1

1 

1

2 

              

              

              

              

              

              

 

 مراحل اجرای ایده ردیف

 سال دوم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

1 

1

1 

1

2 
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 مراحل اجرای ایده ردیف

 سال سوم

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

1 

1

1 

1

2 

              

              

              

              

              

              

 

 

 منابع و نیروی انسانی .2

 رشته تحصیلی مدرک خانوادگینام و نام

 نوع فعالیت

 وقتپاره وقتتمام

 کارمند فناور کارمند فناور
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     جمع تعداد نفرات

 

 

 ها و ساختارهای پژوهشی و فناوریفعالیتهای هزینه .3

 )ریال(ساالنه پژوهش و فناوریهای جاری دوحجم نسبی هزینه

 های جاری دو سال اخیرکل هزینه
دو در  های پژوهشی و فناوریجاری فعالیتهای هزینه

 سال اخیر

  

 )ریال(گذاری ثابت دوساالنه پژوهش و فناوریحجم نسبی سرمایه

 گذاری ثابت شرکتکل سرمایه
های گذاری ثابت دو سال اخیر بر روی فعالیتسرمایه

 پژوهشی و فناوری

  

 

 فرایندهای اصلی و دستاوردهای فناوری .4

 اختراعات

اختراعات داخلی مرتبط با زمینه فعالیت در تعداد 

 دو سال اخیر

المللی مرتبط با زمینه فعالیت در دو تعداد پتنت بین

 سال اخیر

  

 فرایند طراحی تا محصول/ خدمات

 تعداد  محصول

 سطح آموزش

وقت در دو مدیران و فناوران تمام کل ساعات کاری

 سال اخیر

وقت در دو تعداد نفر/ساعت آموزش مدیران و فناوران تمام

 سال اخیر
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  طراحی

  نمونه

  ساخت

  تولید

  خدمات تخصصی پیشرفته

 فروش دانش فنی 

 فروش فناوری

 

 خارجی داخلی مبلغ)ریال( 

    فروش انحصاری

    فروش غیر انحصاری

 فروش محصول فناورانه

   معرفی محصول در بازار

   افزایش فروش

   افزایش سود و انجام اقدامات رقابتی

   ورود به بازار جدید

   صادرات

 دریافت مجوز

تعداد پروانه 

 برداریبهره
 تعداد مجوز تولید 

استانداردهای تعداد 

 داخلی
 تعداد استانداردهای خارجی
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