نـام شرکت  /گـروه:
نـام نماينـده:
تلفن همراه  /تلفن ثابت:
تاريخ ارائه درخواست:
نکات:
 لطفاً پارامترهايي که نياز به توضيح بيشتر ميباشد را بصورت ضميمه به همراه پرسشنامه ارسال نماييد.
 خواهشمند است جهت تکميل کليه بخشهای پرسشنامه از فونت  Mitraيا  B Mitraبا اندازه  21استفاده نماييد.
 لطفاً پرسشنامه را بصورت تايپ شده و با رعايت صفحهبندی ،ترتيب شماره پاراگرافها ،يکسان بودن فونت نوشتهها و فارسي بودن حروف
(همانند پرسشنامه اوليه) به صورت فايل  Wordو از طريق ايميل به واحد جذب و پذيرش ارسال نماييد.
ضمائم پرسشنـامه:
 -2رزومه مؤسسين و همکاران شرکت
 -1کپي مدارک تحصيلي مؤسسين و همکاران
 -3پرسشنامه اطالعات متخصصين برای مشاوران شرکت
 -4اسناد ثبت شرکت ( برای شرکتهای موجود)
 -5طرح تجـاری شرکت )(Business Plan
 -6فايل لوگو شرکت
مرکز رشد واحدهاي فناوري پارک علم و فناوري استان مرکزي
آدرس :اراک ،انتهای خيابان شهيد رجايي ،بلوار شهيد قدوسي ،پارک علم و فناوری استان مرکزی
تلفن )236 ( 31116222- 24 :نمابر)236( 31142252 :
صندوق پستي 33235-426 :
www.astp.ir
E-mail: paziresh@astp.ir

 -1مشخصات شرکت/گروه:

نام شرکت  /گروه فناور:
وضعيت شرکت:

موجود 

نوع شرکت:

سهامي خاص 

در حال تشکيـل 
تعاوني 

مسئوليت محدود 

شماره ثبت /تاريخ ثبت /محل ثبت:
آدرس و تلفن شرکت (برای شرکتهای موجود)

آدرس و تلفن مديرعامل  /نماينده گروه:
@

وب سايت و پست الکترونيک:

www.

 -2مشخصات مؤسسين (سهامداران) شرکت:
رديف

تاريخ
تولد

نام و نام خانوادگي

محل
تولد

مدرک و رشته تحصيلي

نـام دانشگاه

وضعيت
سال
اخذ مدرک نظام وظيفه

سمت در شرکت

درصد
سهام

نوع فعاليت
تمام
وقت

پاره
وقت

2
1
3
4
5

 -3مشخصات همکاران و مشاوران
رديف

نـام و نـام خانوادگي

تاريخ
تولد

محل
تولد

نــام دانشگاه

مدرک و رشته تحصيلي

سال اخـذ
مدرک

نوع فعاليت
زمينه همکاری

تمام
وقت

پـاره
مشاور
وقت

2
1
3
4
5

 -4سوابق کاري شرکت /تيم کاري (پروژههاي انجام شده و جاري)
رديف

عنوان پروژه

تاريخ
شروع و خاتمه

کارفرما

* مستندات در صورت وجود ،ارائه گردد.
1

مجری

توضيحات

 -5اطالعات مربوط به ايده محوري شرکت :
 -1-5عنوان ايده به فارسي:

 -2-5عنوان ايده به انگليسي( :الزامي)

 -3-5زمينه تخصصي ايده( :لطفاً زمينه تخصصي ايده را از فهرست کاالها و خدمات دانشبنيان موجود در سايت پارک ،تکميل نماييد).

دسته اصلي:
زير دسته اول:
زير دسته دوم:
زير دسته سوم:
زير دسته چهارم:
 -4-5شرح مختصر ايده (شامل تعريف ،اهداف و کاربردها):

 -5-5مشخصات فني ايده:

3

 -6-5قوانين و استانداردهاي مرتبط با محصول/خدمت کدامند؟

 -7-5داليل توجيه فني و اقتصادي محصول يا خدمات چيست ؟

 -8-5سابقه موضوع از جنبههاي نظري و تجربي در ايران و ساير کشورها همراه با ذکر منابع

 -9-5آيا محصول يا خدمت براي اولين بار در کشور ارائه ميشود؟

 -11-5آيا نمونه خارجي اين محصول در بازار داخل موجود است؟ (توضيح دهيد)

4

 -11-5آيا جانشين محصول ارائه شده در بازار وجود دارد؟ (توضيح دهيد)

 -12-5توليد نمونه اين محصول يا خدمات ،کپي يک نمونه قبلي (خارجي) است؟

 -13-5کداميک از مراحل ذيل را تاکنون طي نموده ايد؟
 تعريف ايده

 تدوين دانش فني

 طراحي محصول

 تدوين طرح کسب و کار

 نمونه سازي



توليد نيمه صنعتي )(Pilot

 -14-5فعاليتهاي تحقيقاتي که در ارتباط با ايده انجام دادهايد ،با ذکر مراجع (خالصهاي از نتايج پژوهشي به پيوست ارائه شود)؟

 -15-5آيا تـاکنون براي تحقق ايده خود هزينه کردهايد؟ چه مقدار و در چه مرحلهاي؟ (به تفکيک ذکر گردد)

5

 )6اطالعات بازار محصول
 -1-6تعيين بازار هدف براي محصول يا خدمت مورد نظر و پيشبيني سهم از بازار ؟ (توضيح دهيد)

 -2-6برنامه شما براي ورود به بازار چيست؟ (توضيح دهيد)

 -3-6ميزان شناخت از رقبـا و وجوه تمايز محصول يا خدمت شما از آنها؟ (توضيح دهيد)

6

 )7فعاليت در مرکز رشد:
 -1-7فعاليت شما در مرکز رشد شامل چه مواردي است؟
 پژوهش و کسب دانش فني

 طراحي محصول نمونه

 توليـد محصول نمونه

 بـازاريـابي

 توليـد و فروش محصول

 جذب مشارکت سرمايهگذاران

 -2-7مدت استقرار در مرکز رشد( :بر حسب ماه)

 -3-7تجهيزات و امکانات موجود در شرکت و خدمات قابل ارائه به ساير واحدهاي مستقر :
رديف

کاربرد/متقاضيان

نام تجهيز/خدمت

2
1
3
4
5
6
 -4-7حمايتهاي مورد نياز (لطفاً مشخص فرمائيد):
توضيحات

نوع حمايت
 خدمات استقرار

شامل دفتر کار ،تجهيـزات اداری ،استفاده از اتاق جلسات و سالن سمينار

 خدمات آزمايشگاهي

آزمايشگاه شيـمي ،آزمايشگاه مواد و متـالوگرافي ،آزمايشگاه برق و الکتـرونيک

 خدمات مشاوره

*

 خدمات اطالع رساني
 خدمات آموزشي

*

مشاورههای عمومي و تخصصي
اينترنت و ...
حضور در دورهها و کارگاههای آموزشي برگزار شده از سوی پارک و مرکز رشد

 خدمات روابط عمومي

همکاری جهت حضور در نمايشگاههای تخصصي ،چاپ کاتالوگ و بروشور ،درج اخبار در خبرنامه و ...

 خدمات منشيگري

تايپ و تکثير ،پست ،فکس و ...

 حمايتهاي مالي
 ساير (لطفاً ذکر شود)
*

خدمات آموزشي و مشاورهای مورد نياز را به پيوست ارائه فرمائيد

7

( )8برنامهريزي جهت تحقق ايده ( :برای فعاليتهای پژوهشي و ساخت نمونه محصول)
 -1-8نوع فعاليتهاي پروژه:
 توليـد محصول نمونه

 توليـد دانش فنـي
 -2-8مدت زمان اجراي پروژه (برحسب ماه) :

 -3-8مهمترين نتايج حاصل از اجراي پروژه:

 -4-8مراحل مختلف اجراي پروژه :
رديف

عنـوان مرحله

توضيح فعاليتهای هر مرحله

مدت اجـرا (ماه)

3

رديف

فعاليتهاي پـروژه

رديف

 -5-8برنامه زمانبندي و مراحل اجراي فعاليتهاي پروژه:

فعاليتهاي پـروژه

شروع و پايان فعاليتها (بر حسب ماه) از ماه  1تا ماه 18
2

1

3

4

29

12

12

11

5

6

7

3

9

22

22

21

23

24

25

26

27

23

شروع و پايان فعاليتها (بر حسب ماه) از ماه  19تا ماه 36
13

14

15

16

17

13

19

32

32

31

33

34

35

36

 با توجه به اينکه قرارداد منعقده با شرکتها در صورت پذيرش در دوره رشد ،يکساله ميباشد ،لذا مالک مرکز رشد در بررسي پرسشنامه،
فعاليتهاي يکساله شرکت و پروژه خواهد بود و مابقي فعاليتهاي درج شده جهت اطالع مرکز رشد ميباشد.
9

( )9هزينههاي اجراي پروژه:
 -1-9هزينههاي پرسنلي
رديف

تعداد افـراد

تخصص

کل ساعات کار

ميزان حقالزحمه در ساعت (ريال)

جمع حقالزحمه (ريـال)

2
1
3
4

رديف

 -2-9هزينه خريد تجهيزات و مواد مورد نياز پروژه :
نام تجهيـزات يا مواد

نوع مواد
مصرفي

غير مصرفي

داخلي/
خارجي

مقطع زماني خريد

تعداد يا
مقدار

قيمت واحد
(ريال)

قيمت کل
(ريال)

2
1
3
4
5
6
 -3-9هزينه ساخت و خدمات آزمايشگاهي مورد نياز :
رديف

ساخت و يا آزمايش مورد نيـاز

محل ساخت  /آزمايش

ساعت کار دستگاه  /تعداد نمونه

2
1
3
4
 -4-9هزينههاي متفرقه (شامل مشاوره ،منابع علمي ،مسافرت و : )...

 -5-9جمع هزينههاي پروژه (ريال):
1

هزينههاي پرسنلي پروژه

2

هزينه خريد تجهيزات و مواد مورد نياز پروژه

3

هزينه ساخت و خدمات آزمايشگاهي مورد نياز

4

هزينه هاي متفرقه (شامل مشاوره ،منابع علمي ،مسافرت و )...
جمع کل هزينهها
نام و نام خانوادگي مديرعامل شرکت:
تـاريخ و امضاء:
22

هزينه (ريـال)

