فرم درخواست پذیرش
در
مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس
ویژه اشخاص حقوقی

نام شرکت :

تاریخ تکمیل فرم:

نکات راهنما:
متقاضی محترم ،سواالت زیر جهت تصریح دیدگاه واحد از ایده محوری می باشد ،خواهشمند است فرم درخواست پذیرش را به دقت تکمیل
نمایید.
تمامی اطالعات مندرج در این فرم ،محرمانه تلقی می شود.

الزمست فرم درخواست به انضمام مدارک ذیل به آدرس مرکز رشد علم و فناوری ارسال گردد:










کپی اساسنامه شرکت  /سازمان
کپی اظهارنامه ثبت شرکت
کپی آگهی روزنامه رسمی
کپی آگهی تغییرات
کپی قراردادهای شرکت
خالصه ای از سوابق فعالیت های شرکت
بروشور ،کاتالوگ و  ....شرکت
خالصه سوابق همکاران تمام وقت ضمیمه گردد.
کپی شناسنامه و کارت پایان /معاف از خدمت سهامداران و نیروهای تمام وقت

بوشهر -خیابان خلیج فارس (ساحلی) – مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس

فرم A
( ویژه اشخاص حقوقی – متقاضی )A
مشخصات شرکت:
نام کامل شرکت
نوع شرکت
شماره ثبت شرکت
تاریخ ثبت شرکت
زمینه
فعالیت

تخصصی

تلفن
آدرس
الکترونیکی

پیش کد

دورنگار
پست

آدرس پایگاه اینترنتی
آدرس پستی

مشخصات مدیر عامل:
تاریخ تولد

نام مدیر عامل
آدرس پستی
تلفن تماس
آدرس
الکترونیکی

دور نگار
پست

پیش کد

مشخصات موسسین ،سهامداران و شرکاء شرکت:
ردیف

نام و نام خانوادگی

آخرین

گرایش/

دانشگاه

درصد

مدرک

تخصص

محل

سهام

تحصیل

تحصیلی

سمت در وضعیت
واحد

نظام

نوع
همکاری

وظیفه*
ن م م ه

ا

م
ش

٭ ( ا :انجام شده ،ن :نامشخص ،م :مشمول)
٭٭( م:موسس ،ه :همکار ،م ش  :مشاور)
مشخصات پرسنل شرکت:
ردیف نام و نام خانوادگی

مدرک

گرایش/

دانشگاه

تحصیلی

تخصص

تحصیل

محل سمت در شرکت وضعیت
نظام

همکار

وظیفه٭

ی٭٭

ا

٭ ( ا :انجام شده ،ن :نامشخص ،م :مشمول)
٭٭( ت :تمام وقت ،پ :پاره وقت)

نوع

ن م ت پ

سوابق کاری شرکت ٭ ( پروژه های انجام شده و در دست اجرا)
ردیف

مشتری

پروژه  /محصول

 /اعتبار( ریال)

کارفرما

تاریخ

تاریخ

شروع

خاتمه

٭ اسناد و مدارک مربوطه ضمیمه شود.
٭٭ خ :خاتمه یافته د :در دست اجرا

ساختار شرکت
چارت سازمانی فعلی شرکت و تعداد افراد هر واحد چگونه است

نوع فعالیت اصلی واحد در مرکز رشد:
 کسب دانش فنی

 طراحی محصول نمونه  /خدمات

 بازاریابی و جذب مشارکت مالی

 تجاری سازی دستاوردهای تحقیقاتی قبلی

 تولید محصول نمونه
 سایر( با توضیحات)

وضعیت٭٭

معرفی ایده محوری:
عنوان ایده محوری به فارسی:
عنوان ایده محوری به انگلیسی:
پیشنهاد دهنده ایده محوری:
مجری اصلی ایده محوری در واحد:
دستاوردهای ایده محوری:

تولید دانش فنی 

آخرین مدرک تحصیلی:
تولید محصول 

مدت زمان اجرای ایده:
کل اعتبار مورد نیاز جهت اجرای ایده محوری:
خالصه ایده محوری ( شامل اهداف ،تعریف و روش اصلی اجرا):

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

مهمترین نتایج حاصل از اجرای ایده محوری:

توانایی ارائه خدمات 

مشخصات فنی نتیجه ایده (ویژگی های محصول  /خدمات نهایی)

فعالیت های تحقیقاتی مقدماتی که در ارتباط با اجرای این ایده در آن واحد انجام شده است را بیان کنید.

سابقه موضوع ایده از جنبه های نظری و تجربی در ایران و سایر کشورها همراه با ذکر منابع.

آیا محصول یا خدمات شما برای اولین بار در ایران ارائه می شود؟

بله 

خیر 

آیا محصول یا خدمات شما کپی از نمونه قبلی (خارجی) است؟

بله 

خیر 

آیا نمونه خارجی این محصول در بازار موجود می باشد؟

بله 

خیر 

بله 

خیر 

آیا تولید این محصول یا خدمات مقدمه ای برای تولید نیمه صنعتی یا انبوه است؟
پروژه شما در کدام یک از مراحل زیر است؟
ایده 

تدوین دانش فنی 

طراحی 

تدوین طرح تجاری  تولید یا راه اندازی 

تحلیل بازار ایده محوری :
بازار هدف ( مشتریان اصلی و عمده اعم از داخلی و خارجی) محصول  /خدمات خود را شرکتهای تولیدی و سازمانهای دولتی مشخص نمائید.

دلیل نیاز بازار به محصول یا خدمات خود را شرح دهید؟

وضعیت بازار ،میزان تقاضا و سهم خود را از این بازار ،در هنگام ورود محصول یا خدمات خود به بازار چقدر برآورد می کنید؟

آیا شما از روند رشد بازار  /بازارهای هدف ،ارزیابی مشخص و مستندی دارید؟ بیان نمائید.

آیا مذاکرات و یا قراردادهایی با مصرف کنندگان محصول داشته اید؟ ( در صورت وجود مستندات مربوطه ضمیمه گردد).

استراتژی بازار و برنامه هایی که برای دستیابی به سهم بازار مورد نظر دارید را شرح دهید.

چه خطراتی کسب و کار شما را تهدید می کند و درصد احتمال هر یک و میزان تاثیر آن را چقدر برآورد می کنید؟ (خطراتی مانند
واردات مشابه ،رقبا ،محصول جدید یا توسعه خدمات ،هزینه ها،پرسنل و زیر ساخت ،فروش و توزیع و )...

ردیف

خطر

احتمال بروز()%

برنامه فعالیت آتی:
برنامه شما در خصوص آینده ایده محوری از نقطه نظر فروش دانش فنی ،تولید نیمه صنعتی و تولید انبوه چگونه است؟

آیا اجرای ایده شما نیاز به اخذ مجوز خاصی دارد؟ شرح دهید.

برنامه واحد برای استمرار فعالیت سایر اعضای همکار ( غیر از سهامداران) در انجام موضوع کاری چیست؟

میزان تاثیر()11-1

تحلیل رقبای ایده محوری:
رقبای شما در بازار چه کسانی هستند؟ ( اسم ،نوع محصول از نظر قیمت ،کیفیت ،نام تجاری و حجم تولیدات به تفکیک بخش خصوصی و دولتی ذکر گردد).

مزایا و نقاط ضعف این محصول یا خدمات را در مقایسه با محصوالت مشابه ( در صورت وجود) ذکر نمائید.

مزیت رقابتی شما نسبت به سایر رقبا چیست؟

تحلیل مالی ایده محوری:
قیمت تمام شده نمونه محصول  /خدمات خود را بیان نمائید.
.
در صورت عرضه محصول  /خدمت شما به بازار ،قیمت فروش و استراتژی قیمت گذاری خود را بیان نمائید.

قیمت محصول  /خدمات مشابه داخلی یا خارجی چگونه است؟

عملکردهای مالی واحد در سنوات گذشته را در صورت وجود تشریح نمائید.

مراحل مختلف اجرای ایده محوری( شامل شرح خدمات و مقطع ارائه گزارش ها):
ردیف

عنوان
فازهای اصلی

1

2

3

4

مراحل اجرا

مدت زمان
انجام

اعتبار مورد نیاز

درصد فاز

نوع و محتویات گزارش

هزینه ها:
هزینه های پرسنلی اجرای ایده به تفکیک:

ردیف

تخصص

تعداد افراد

کل ساعات میزان حق الزحمه در جمع حق الزحمه (ریال)
ساعت ( ریال)

کار

جمع هزینه های پرسنلی ( ریال)

هزینه خرید تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای ایده:
ردیف

نام تجهیزات

جمع هزینه ها (ریال)

تعداد

قیمت واحد(ریال)

قیمت کل ( ریال)

هزینه خرید مواد مصرفی مورد نیاز جهت اجرای ایده:
ردیف

تعداد /مقدار

نام مواد

قیمت واحد(ریال)

قیمت کل ( ریال)

جمع هزینه ها (ریال)

هزینه ساخت و خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز:
ردیف

ساخت و یا آزمایش مورد نیاز

محل
آزمایش

جمع کل هزینه ها (ریال)

ساخت /ساعت کار دستگاه  /هزینه( ریال)
تعداد نمونه

هزینه های متفرقه:
شرح

مبلغ ( ریال)

جستجوی اطالعات
تایپ و تکثیر
تهیه منابع علمی(خرید مقاله ،کتاب و نرم افزار)
هزینه محل اجرا
موارد دیگر
جمع کل

آیا تا کنون برای کسب و کار خود هزینه کرده اید؟چه مقدار و در چه مرحله از کسب و کار؟

چه مقدار سرمایه نیاز دارید؟
چه درصد سودی برای محصول یا خدمات خود پیش بینی می کنید؟

بله 

خیر 

پیش بینی واحد فناور از تامین اعتبار برای اجرای ایده محوری:
ردیف

عنوان منابع پیش بینی شده

1

واحد فناوری

2

مرکز رشد

3

بانکها و موسسات اعتباری *

4

سرمایه گذاران ( حقیقی و حقوقی ) ٭

5

سایر ( نام ببرید) *

میزان اعتبار (ریال)

جمع
٭ در صورت وجود اسناد حقوقی مشارکت ،ضمیمه شود.

حمایت ها و خدمات مورد نیاز:
خدمات پشتیبانی:

 فضای استقرار

اتاق کنفرانس

 خدمات آزمایشگاهی خدمات شبکه و اطالع رسانی  سایر موارد ( ذکر گردد)

خدمات آموزشی و مشاوره ای:

 مشاوره در امور بازاریابی و فروش  مشاوره در طراحی طرح تجاری

 مشاوره در امور حقوقی

 مشاوره در امور قانونی

 مشاوره در سرمایه گذاری /تامین سرمایه

 مشاوره در امور مربوط بیمه

 سایر موارد مورد نیاز( ذکر گردد)

