فرم ارائه گزارش پيشرفت کار واحدهاي فناور مستقر در دوره پيش رشد و کانون شکوفائي

نـام نماینده واحد فناور:

نـام واحد فناور:
عنوان ایده محوري:
تاریخ شروع دوره:

تاریخ پایـان دوره:

هدف از ارائه گزارش  :درخواست وجه

تاریخ ارائه گزارش:
 پایان دوره

 تمدید دوره

تذکر:
 لطفاً مستندات مربوط به دستاوردهاي ویژه و یا قراردادهاي منعقده را به همراه فرم گزارش ارائه نمایيد.
 این فرم توسط شرکت/واحد فناور تکميل گردیده و مقتضی است در هنگام ارائه گزارش بصورت مکتوب فایل آن نيز به مرکز رشد ارائه شود.
 خواهشمند است جهت تکميل فرم از فونت  B Mitraبا اندازه  11استفاده نمایيد.
الف) دستاوردهاي علمي و فناوري:
 )1وضعيت پيشرفت ایده محوري( :با توجه به برنامه زمانبندي ارائه شده در بدو ورود به مرکز رشد)
 کمتر از 12درصد
توضيحات:

12 تا25دصد

52 تا 155درصد

 25 تا52درصد

 )2دستـاوردهاي ویژه (علمی و فنـاوري ،ثبت اختراع ،برگزیده جشنواره و )...

ب) دستاوردهاي مالي و اقتصادي:
 )1وضعيت درآمدهـا

ردیف

موضوع قـرارداد  /فروش محصول

طرف قـرارداد/
مشتري

تاریخ انعقاد
قرارداد /فروش

مبلغ (ریال)

وضعيت قرارداد
خاتمه یافته

جـاري

1
1
3
 )2هزینههاي انجام شده:
ردیف

نوع هزینه
تخصصی*
عمومی *

شرح هزینـه

1
1
3
4
جمع کل:
*عمومی( :هزینه های جاری شرکت  ،پرسنلی  ،ایاب و ذهاب ،تبلیغات و)...
*تخصصی( :خرید موادو تجهیزات ،مشاوره و )...
 کليه اسناد هزینه کرد پيوست گردد.

صفحه 1

مبـلغ (ریـال)

توضيحـات
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ج)دستاوردهاي سازماني و وضعيت نيروي انساني
)1گروه کاري بر اساس تخصص هاي مورد نياز:
ردیف

عنوان
تخصص

نام و نام خانوادگی

مدرک
تحصيلی

وضعيت همکاري
تمام وقت

وضعيت قرارداد
دارد

نيمه وقت

ندارد

1
2
3
4

 )2شرح فعاليت و حضور افراد در واحد:

 )3وضعيت ثبت شرکت:
 ثبت شده:

شماره ثبت ..................... :تاریخ ثبت ...................:نوع ثبت ............... :شناسه ملی ثبت...............:

 در حال اقدام:
 اقدامی انجام نشده:
 )4دوره هاي آموزشي گذرانده شده:
ردیف

اسامی نفرات شرکت کننده

عنوان دوره

تاریخ

1
2
 )5بهره مندي از مشاوران( :علمی ،حقوقی ،بازاریابی ،آموزشی و) ...
ردیف

نام مشاور

عنوان مشاوره

1
2
د) سایر فعاليت هاي انجام شده :
 )1وضعيت تدوین طرح کسب و کار
 در حال تدوین

 تدوین و ارائه به مرکز رشد

صفحه 1

 اقدامی انجام نشده

تاریخ
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 )2حضور در نمایشگاه ها :
ردیف
1
1
3
4

نام نمایشگاه

محل برگزاري

تاریخ برگزاري

توضيحات

نام و نام خانوادگی نماینده واحد:
تـاریخ:
امضاء:

*) تعامالت( :این بخش توسط مرکز رشد بررسی و تکميل میگردد).
 کمک در جهت توسعه هم افزایی و دارا بودن برنامه جهت تعامل اقتصادي بيشتر با پـارک و یا شرکتهاي مستقر
 رعایت منشور اخالقی ،ضوابط و آئيـن نامههاي پارک
 پرداخت به موقع تعهدات
 ميـزان پاسخگویی به درخواست هاي مرکز رشد
 مشارکت در ارزیـابی خدمات در جهت بهبود و توسعه
 همکاري در ارزیابی دورهاي واحـد

صفحه 3

