مرکز رشد فناوری رازی

نام سند :فرم درخواست پذیرش واحدهای فناور

شماره سندPM.0008.FRM :

شماره ویرایش:

ایده محوری:

نام هسته/شرکت:

تاریخ:

قبل از تکمیل فرم پیوست ،مطالب زیر را به دقت مطالعه فرمائید
 -1تمام اطالعاتی که در قالب این فرم و پیوست های آن توسط متقاضی ارائه می گردد تنها برای ارزیابی فنی -اقتصادی طرح
و ارزیابی صالحیت تخصصی – مدیریتی متقاضی مورد استفاده قرار می گیرد و متقاضی تائید می نماید که اطالعات ارائه
شده هیچگونه اسرار فنی و تجاری را در بر نخواهد داشت لذا مسئولیتی برای حفظ آن متوجه مرکز رشد فناوری رازی
نخواهد داشت.
 -2پر کردن ناقص ،ناکافی ویا نادرست این فرم ممکن است باعث عدم امکان بررسی دقیق و کامل و عدم تائید در خواست
متقاضی گردد ،لذا تاکید می نماید نسبت به تکمیل صحیح و دقیق آن توجه ویژه مبذول گردد.
 -1مشخصات کلی
*نام واحد /شرکت *.....................:وضعیت واحد :در حال تشکیل□ موجود□(شماره ی ثبت ........:و تاریخ ثبت).........:
*زمینه ی فعالیت*............................................................:نام مدیر عامل یا نماینده.........................................................:
*آدرس شرکت /نماینده شرکت *...............................................................................:کدپستی....................................:
*تلفن منزل ................................:محل کار ...........................:نمابر ..............................:همراه............................:
Web site:…………………………….

Email:…………………………………….
 -1عنوان ایده ی محوری:
 -2معرفی ایده ی محوری:
 -3کدام مورد برای ایده ی شما صادق است؟
□ ایجاد محصول جدید(نوآوری در محصول)

□ایجاد فرآیند جدید(نوآوری در مدل کسب و کار)

□ ایجاد کاربرد جدید برای محصول یا فرآیند(نوآوری در بازار)

□ هیچکدام (توضیح دهید)

 -4وضعیت ایده
□ برای اولین بار در جهان

□ برای اولین بار در ایران

□ برای اولین بار در منطقه

□ برای اولین بار در شهر

□ تکراری
سوابق و تاریخچه فن آوری:
 -5نحوه ی دستیابی به دانش فنی
□ مهندسی معکوس

□تولید دانش و فناوری

 -6ویژگی ها و مشخصات فنی محصول یا خدمات نهایی شرکت:

□انتقال دانش و فناوری

 -7تجهیزات و دانش فنی مورد نیاز و میزان دسترسی به آن:
 -8فرایند تولید محصول یا ارائه خدمات نهایی شرکت و روش اجرا(خالصه و ترجیحاً بصورت فلوچارت):
 -9جنبه های نوآوری ایده ی محوری را بیان نمائید:
 -10میزان پیشرفت کار:
□ تعریف ایده و طراحی محصول

□ نمونه سازی

□تولید نیمه صنعتی

□تدوین دانش فنی

□تدوین طرح تجاری

□بازاریابی و جذب مشارکت مالی

 -11گواهینامه ها و تاییدیه های کسب شده ی مرتبط با ایده:
 -12استانداردها و مجوزهای مورد نیاز و الزام آور مرتبط با ایده کدامند؟ آیا این مجوزها و استانداردها اخذ شده اند؟
 -13معرفی بازار هدف و برنامه دستیابی به آن:
 -14مشتریان ( بالقوه و بالفعل) محصول یا خدمات شرکت:
 -15لیست شرکای تجاری و میزان پیشرفت توافق با آن ها (تامین کنندگان ،توزیع کنندگان ،شرکت های همکار ،سازمان های
حامی و)....
 -16معرفی رقبا (شرکت رقیب و محصول رقیب):
 -17مزایای رقابتی محصول یا خدمات شرکت:
 -18میزان هزینه های الزم برای تجاری سازی محصول /خدمات /رآیند:
 -19نحوه ی تامین سرمایه:
 -20برآورد اولیه ی قیمت تمام شده محصول /خدمات /فرآیند و میزان و قیمت فروش و سود شرکت:
 -21چارچوب قیمت گذاری محصول /خدمات /فرآیند:
 -22مدل درآمدی این کسب و کار(فروش محصول ،ارائه خدمات ،حق عضویت و:)....
 -23نوع و روش تبلیغ و بازاریابی و فروش محصول /خدمات/فرآیند:
 -24آموزش های گذرانده شده مرتبط با کارآفرینی(مدیریت ،مالی و بازاریابی و)...
 -25تجارب مدیریتی موسسین:
 -26چشم انداز هر یک از مجریان اصلی برای خود و کسب و کار پیش رو:
 -27سوابق تیم کاری در راه اندازی کسب و کار موفق یا ناموفق:
 -28سابقه همکاری تیم کاری در فعالیت های مشابه:
 -29توان مالی و میزان مشارکت سهامداران در اجرای ایده(میزان و درصد از سرمایه کل مورد نیاز):
 -30برنامه مجری اصلی برای جلب مشارکت و پایبندی تیم همکار:
 -31امکان توسعه این ایده به چه کسب و کارهایی وجود دارد؟

-32
 -33زمانبندی اجرای طرح و ایده:
 -34گردش مالی مورد نیاز متناسب با زمانبندی اجرای طرح:
 -35از چه طریقی با پارک علم و فناوری آشنا شده اید؟
 -36انتظارات شرکت از مرکز رشد:
• فضای موردنیاز:

□فضای اداری..........................متر مربع

•مدت استقرار مورد درخواست..........ماه

□سوله ..............................متر مربع

• میزان اعتبار درخواستی :دوره ی رشد مقدماتی..............................:ریال

دوره ی رشد..................................:ریال • خدمات آموزشی و مشاوره ای مورد نیاز:
• تجهیزات ،نرم افزار و سخت افزار مورد نیاز:
• سایر:

مدارک ذیل پیوست شود:
□ رزومه ی تیم کاری (موسسین و همکاران اصلی شامل فتوکپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و سایر مدارک
آموزشی مرتبط)
□ مدارک ثبت شرکت
□ فتوکپی مجوزها ،گواهی نامه ها و تقدیرنامه ها

□ معرفی نامه(از دانشگاه /مراکز تحقیقاتی یا اساتید و اشخاص خبره)

□هر گونه اطالعات فنی تکمیلی محصول

□ اعالم نیاز مشتری(یا قرارداد و تفاهم نامه)

□هرگونه توضیح یا مطلبی که در ارزیابی طرح و ایده شما تاثیر مثبت خواهد داشت
نام و نام خانوادگی..........................:
سمت.............................................:
تاریخ و امضا..................................:

