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کلیه مدارك اشاره شده در انتهاي این فایل را آماده و به متقاضیان حضور در مرکز رشد الزم است 
   دفتر مرکز رشد تحویل نمایند.

  
  

 بنیاندانش آورفنواحدهاي فرم پذیرش 

  

 وتوسعهدفاتر تحقیق
  

  رایط)بنیان(واجدین شآوران دانشانواع فن

شدن، بنیان(نوآورانه، تقاضامحور، قابل تجاريفرد یا گروه کاري داراي ایده، ابتکار و یا اختراع دانش -هاهسته - 1
  مقبول، که هنوز شرکتی را تشکیل نداده و شخصیتی حقوقی پیدا نکرده است.  )BP(رقابتی) و داراي طرح توجیهی

بنیان(نوآورانه، اراي ایده، ابتکار و یا اختراع دانشفرد یا گروه کاري د -شرکتهاي کوچک و متوسط - 2
مقبول، که یک شرکت کوچک یا  )BP(شدن، رقابتی)، و داراي طرح توجیهیتقاضامحور، قابل تجاري

(اقتصادي، سیاسی، با هدف خلق ثروت ) را تشکیل داده و شخصیت حقوقی پیدا کرده است. این شرکتهاSMEمتوسط(
گیري از دستاوردهاي علمی و تجربی ولید محصوالت(کاالها یا خدمات) مورد نیاز جامعه با بهرهفرهنگی، اجتماعی)، به ت

-آوري در زمینهسازي دانش و فندر راستاي تحقق تجاري و .متخصصان دانشگاهی و خبرگان تجربی خواهند پرداخت

اوري، ارائه خدمات تخصصی و اي، طراحی و مهندسی، مهندسی معکوس، انتقال فنهاي تحقیقات کاربردي و توسعه
  وتوسعه، استراتژیک)، ......... فعالیت می کنند.واداري، حقوقی، تحقیقوکار(تولید، بازار، مالیکلینیکی کسب

دفاتر نمایندگی شرکتهاي موجود در جامعه هستند که بمنظور استفاده از خدمات علمی و  - دفاتر تحقیق و توسعه - 3
هاي آزمایشگاهی، دریافت خدمات تخصصی مبتنی ابی به فناوریهاي پیشرفته، ساخت نمونهیتحقیقاتی دانشگاهها، دست

 بنیان به سمت اهداف و طرح تجاري شرکتهاي مادر تأسیس می شوند.بر علوم جدید، .......... در راستاي حرکت دانش
 

    شرکت:نام 
  

   :محصول/محصوالتنام 
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   مدیرعامل:و نام خانوادگی نام 

  
   :شرکت با دانشگاه م خانوادگی رابطو نانام 

 
 
 
    يورآمشخصات واحد فن - 1

  يورآاطالعات عمومی واحد فن -1-1
  شماره و تاریخ ثبت:  -1- 1- 1
  :آدرس -2- 1- 1
  تلفن ثابت: -3- 1- 1
  :مدیر عامل تلفن همراه -4- 1- 1
  فاکس: -5- 1- 1
  ایمیل:سایت و  -6- 1- 1
  راه رابط:تلفن هم -7- 1- 1
 
  سسین، سهامداران و شرکاء واحد فناوريؤم - 1-2

ف
ردی

 

 شغل کنونی  ت/رشتهتحصیال نام و نام خانوادگی
 سمت در واحد

 فناوري

- ( تمام نوع همکاري

  مشاور) -وقتپاره -وقت

  
 

  
 

   
  

  
 

 

  
  واحد فناوري   (اعضاء هیئت مدیره)همکاران - 1-3

ف
ردی

 

 فناوري سمت در واحد ت/رشتهتحصیال نام و نام خانوادگی
- ( تمام نوع همکاري

  مشاور) -وقتپاره -وقت
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  شرکت محوريمعرفی ایده - 2

  محوري به فارسی:عنوان ایده -2-1
  
  محوري به انگلیسی:عنوان ایده - 2- 2
 
  محوري: ورد ایدهآدست - 3- 2

        □موجود نوسازي کاالي        □جدیدارائه خدمت         □جدیدکاالي تولید     □تولید دانش فنی
نتایج سازي تجاري     □کاري جدیدو ساختار ارائه یک فرآیند                   □موجود خدمتنوسازي 
  □)توضیح دهیدسایر(          □تحقیقات

  
  .(تا بیست سطر)هاي تحقیقاتی مقدماتی که در ارتباط با اجراي این ایده انجام شده استفعالیت - 4- 2
  
توضیح دهید(تا بیست  با ذکر منابعو خارج از ایران هاي نظري و تجربی در ایران جنبهمحوري را از سابقه ایده  - 5- 2

  .سطر)
  
 هر نکته مهم دیگري در مورد معرفی ایده محوریتان دارید بنویسید(تا بیست سطر). - 6- 2

  
  پرورش ایده محوريو  فرآیند تولید - 3

  .سطر) بیست (تارا توضیح دهید محوريمشخصات فنی ایده  - 1- 3
  
  فلوچارت عملیاتی و اجرایی نمودن ایده محوري را ترسیم کنید(در یک صفحه کامل). - 2- 3
  
و . . .   رم افزارنافزار، سختآالت، تجهیزات، مواد اولیه، منابع انسانی، تعداد فضاي فیزیکی، ماشین/مقداردر مورد  - 3- 3

  ).(تا بیست خطتوضیح دهیدمورد نیاز 
  
 مورد فرآیند تولید و پرورش ایده محوریتان دارید بنویسید(تا بیست سطر). هر نکته مهم دیگري در - 4- 3
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  شناسی، بازاریابی، بازرگانیبازار - 4

کنندگان، مصرفحاکم، رشد روندهاي ظرفیت بازار، مانند  خود )/خدمت(کاالمشتریان محصولبازار و در مورد  - 1- 4
  .)و . . . توضیح دهید(تا بیست سطر ازار داخلی یا خارجیخصوصی یا دولتی، ببخش 

  
  .)تا بیست سطر توضیح دهیداید؟(داشتهخود محصول بالقوه مشتریان آیا مذاکرات و یا قراردادهایی با  -4-2
  
توضیح  رقباي شما در بازاردر مورد  ؟وجود داردو رقیب جانشین براي ایده محوري ارائه شده، در بازار، نمونه آیا  -4-3

  .(تا بیست سطر)دهید
  
(تا بیست سـطر  چیست؟شما در مقابل رقبایتان نقاط قوت و ضعف و شما نسبت به سایر رقبا محصول مزیت رقابتی  -4-4 

   .توضیح دهید)
  
 ایده محوریتان دارید بنویسید(تا بیست سطر).شناسی، بازاریابی، بازرگانی بازارهر نکته مهم دیگري در مورد  - 5- 4

  
  
  اري و مالیدا -5

هـاي موجـود در ایـران و دنیـا) توضـیح      شـما(نمونه  ايبرقو شما  محصولو قیمت فروش قیمت تمام شده در مورد  -5-1
   (تا بیست سطر)؟دهید

  
  .(تا بیست سطر)توضیح دهیدگذاري خود در مورد دوره(تعداد سالها) بازگشت کل سرمایه -5-2
  
 ایده محوریتان دارید بنویسید(تا بیست سطر).وضعیت اداري مالی هر نکته مهم دیگري در مورد  - 3- 5

  
نکات و موارد تکمیلی –6  

شما در مورد ادامه و استمرار فعالیت مرتبط با ایده محوریتان براي بازار داخلی و خارجی  انداز)(چشمبرنامه آینده - 1- 6
  چیست؟(تا بیست سطر توضیح دهید).
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  هاي زیر هستید؟عملیاتی) از دانشگاه در کدام یک از حوزه - ايمشاورهعالقمند به دریافت خدمات( - 2- 6

    □کاال یا ارائه خدمت تولیدفرآیندهاي 
    □بازارشناسی، بازارسازي، بازاریابی، بازرگانی

   □گذاري، سرمایهمالی، منابع انسانی، اداري
  □، اخذ مجوزهاقانونی، حقوقی
  □و نوآوري، اختراع وتوسعهتحقیق

  □نگرياستراتژیک و کالنمدیریت 
  
و عملیاتی نمودن ایده آور شما بعنوان یک واحد فن اگر نکات ضروري دیگري دارید که بتواند به پذیرش - 3- 6

  . (تا بیست سطر)کمک کند بنویسیدمحوریتان 
 
 

  
  :و مهر شرکت امضا                             تاریخ:                            : مدیرعامل شرکتنام و نام خانوادگی 

 
 

 تصویب کننده: تائید کننده: بررسی اولیه:

  مدیر مرکز رشد:
  
  

 تاریخ:

صورتجلسه تائید در کمیته و تاریخ شماره 
  پذیرش و ارزیابی:

  
 تاریخ تائید:

ورتجلسه تصویب در صشماره و تاریخ 
  شوراي فناوري:

  
 تاریخ تصویب:

  
  

    فقت اصولی حضور در مرکز:صدور مواپذیرش و جهت  مدارك مورد نیاز

  اندانش بنی آورفنواحدهاي  رشیپذتکمیل شده فرم   
 آخرین  -(رو و پشت)کارت ملی - تمامی صفحات شناسنامه :آور شاملواحد فن عاملمدارك شخصی مدیر تصویر

  . 43یک قطعه عکس و  - )براي آقایان کارت پایان خدمت(رو و پشت - مدرك تحصیلی
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 کارت ملی(رو و  - آور شامل: تمامی صفحات شناسنامهصی اعضاي هیئت مدیره واحد فنتصویر مدارك شخ

   43و یک قطعه عکس  -کارت پایان خدمت(رو و پشت براي آقایان) - آخرین مدرك تحصیلی - پشت)
  پروانه  -آخرین تغییرات با روزنامه رسمی -اساسنامهآور(براي شرکتها) شامل مدارك قانونی واحد فنتصویر

  و ..  برداريپروانه بهره -تأسیس
  فایل (استقرار در مرکزاي رعایت اخالق حرفهتعهدنامه محضري تکمیل فرمPdf  بگیرید)مرکز از سایت آن را  
  ماهانه(فایل  تعهدنامه پرداخت حق شارژفرم تکمیلPdf (آن را از سایت مرکز بگیرید  
 نماید. به جذب واحد شما در مرکز کمککنید باعث شود ارائه هر مدرك دیگري که فکر می  

  
    :در مرکزکار قبل از شروع  و صدور موافقت اصولیبعد از مدارك مورد نیاز 

  مرکز (نمایشگاه)تولید شده جهت نمایش در ویترین )خدمت - (کاالتآزمایشی محصوالیک نمونه ارائه.  
 )کندمشخص میتی که دفتر مرکز طبق فرممتر سانتی 150در  75نسخه بنر تبلیغاتی  )2ارائه دو.  
  آور و محصوالت آنکاتالوگ، بروشور تبلیغاتی، تیزر، . . . و یا هر مدرك معرفی کننده واحد فنارائه.  
 آور رشد و توسعه واحد فن مرکز بتواند کمک بهتر و بیشتري بهباعث شود کنید ارائه هر مدرك دیگري که فکر می

  نماید.
    کار در مرکز:عد از شروع آور بوظایف واحد فن

 بصورت الکترونیکی با ایمیل ها) فت و ارسال نامهاانجام کلیه مکاتبات با مرکز(دریroshd@umz.ac.ir 

  طرح توجیهیتکمیل فرمهاي)BP( در  حداکثر سه ماه بعد از استقرار بنیانکامل و عملیاتی ایده محوري دانش
   .)آوري(عتف) موجودندم، تحقیقات و فندر سایت وزارت علومربوطه  هاي(فرممرکز
  شامل: مشخصات واحدطبق فرمت مشخص مرکز(آور از فعالیتهاي واحد فن ساالنهارائه گزارش عملکرد- 

   .) . و مبلغ قراردادهاي منعقده با دانشگاه ، نوعتعداد - تعداد اشتغالزایی - فرآیند و مقدار/تعداد تولید - مشخصات محصول
 ریزي شده از سوي اي برنامههاي آموزشی/پژوهشی/ترویجی/مشاورهدوره بهآور ن و کارکنان واحد فناعزام مدیرا

  مرکز.
 در سایت مرکز وجود و بخصوص اساسنامه آورمطالعه کلیه قوانین و مقررات مربوط به مرکز رشد و واحدهاي فن)

  دارند). 
 6(شوکار مرکز در شینیک تخصصی مدیریت کسباي متخصصین کل/خدمات مشاورهيهاتوجه و رعایت توصیه (

  . نگريوتوسعه، مدیریت کالنومالی، حقوقی، تحقیقتولید، بازار، اداريحوزه 
 وارد دیگري که بصورت مکتوب از طرف مرکز به واحدها ابالغ خواهد شد.م  


