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 فرم دریافت ایده ها، طرح ها واختراعات

 :نکات

 ارسال فرم موارد را بصورت ضمیمه به همراه پارامتر های مورد نیاز فرم، لطفاً در صورت نیاز به توضیحات بیشتر در
 .فرمایید

 را بصورت تایپ شده، با استفاده از فونت  لطفاً فرمnazanin  یاB nazanin  بصورت فایل ورد به همراه کپی 21با اندازه ،
یکی از روش های  ازو سایر موارد مورد نیاز مطروحه در فرم،  ح ها، ایده ها و اختراعاتسنامه و کارت ملی تمام مالکین طرشنا

 :ارسال فرماییدزیر، 

  ( :ایمیل)ارسال فرم به آدرس الکترونیک research.miec@gmail.com 

 انتخاب پژوهشگران برتر در حوزه ایده ایر موارد مورد نیاز به آدرس دبیرخانه پرینت شده به همراه س رسال فرما
 ، مرکز خدمات فناوری و کسب و کار2، شهرک صنعتی شماره(ره)اراک، میدان امام خمینی :های برتر

 مشخصات اولیه
  نام و نام خانوادگی

  نام پدر
           کدملی

  مدرک تحصیلی
  شغل

  شماره تلفن همراه
  (ایمیل)پست الکترونیک 

  اقامتشهر محل / استان
 تولیدی  خدماتی  نوع طرح

  حوزه تخصصی صاحب طرح
  حوزه کاربردی طرح

زیرفصل مربوطه
 

غذایی،کشاورزی دامی و )فناوری زیستی
 (فناوری گیاهی،صنعتی محیط زیست،زیست

سخت افزار رایانه ، برق و الکترونیک، کنترل،  
 مخابرات

 

 فناوری نانو
نرم افزارهای رایانه فن آوری اطالعات و ارتباطات و  

 ای
 

  تجهیزات پیشرفته، ساخت،تولید و آزمایشگاهی  اپتیک و فوتونیک
  داروهای پیشرفته  (پلیمرها،فلزات،سرامیکها،کامپوزیتها)مواد پیشرفته

  هوافضا  وسایل ملزومات و تجهیزات پزشکی
  تجهیزات و مواد پیشرفته  نفت، گاز  انرژی های نو

  پیشرفته سایر حوزه هاایده های 
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 .نوشته شود "اختراعگواهی ثبت "در صورتی که اختراع می باشد عنوان دقیق مطابق با   
ه گذاری با توجه به اهمیت این بخش در پذیرش اختراع از سوی صنعتگران و سرمایه گذاران بایستی اطالعات دقیق بوده و جذابیت آن را از بعد سرمای  

 .نمایید در توضیحات این قسمت، اطالعاتی در زمینه کاربرد ها، ویژگی ها و مزایای طرح نیز  بطور خالصه مطرح. شرح دهید
 
در  ن وجود داشت و اعالم سفارش نمود و یابرای مثال آیا بررسی آمار واردات شما را به دستیابی به این فناوری ترغیب نمود؟ یا متقاضی خاصی در داخل برای آ 

 ش پایان نامه به آن رسیدید یا غیرهادامه تحقیقات و یا نگار

 

 2عنوان طرح 2

 

1 

 1.کلمه توضیح دهید 055مشخصات فنی و تجاری طرح خود را در قالب 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 

 3مشاهده چه نیازی در بازار شما را به ارائه این طرح ترغیب نمود؟

 
 
 
 

4 

 محصول شما چه کسانی هستند؟( مشتریان دست به جیب)بازار هدف  

 
 
 
 

0 

 قرار دارد؟ و رشد طرح، ایده یا اختراع شما در چه مرحله ای از توسعه

 طرح اولیه 
 ساخت نمونه اولیه 
 صنعتی تولید نیمه 
 تولید صنعتی 
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 اختیاری  

6 

زمان و هزینه الزم برای رسیدن به این  .نرسیده است مرحله تولید صنعتیطرح ایده یا اختراع شما به  درصورتی که 
 مرحله را چه میزان ارزیابی می کنید؟

 (ساالنه) حجم تولید صنعتی (ریال)هزینه  (برحسب ماه) زمان 
   

7 

 ؟شما دارای طرح توجیهی استایده یا اختراع آیا طرح، 
 خیر  بله 

 .در صورتی که طرح شما دارای طرح توجیهی است جدول زیر را تکمیل فرمایید

 تاریخ تهیه طرح توجیهی
میزان سرمایه مورد نیاز 

 (ریال)
 طرح  IRR مدت زمان بازگشت سرمایه

حجم تولید 
 ساالنه

..../..../....23     

8 

 دارای نمونه های خارجی می باشد و آیا نمونه های خارجی به کشور وارد می شوند؟ شما محصول یا خدماتآیا 
 
 
 

ود نمونه های مشابه خارجی مزایای رقابتی محصول یا خدمات شما نسبت به موارد مشابه خارجی در صورت وج
 چیست؟

 
 
 
 
 

 4.د، جدول زیر را تکمیل نماییدشوشما به کشور وارد می ل نمونه های مشابه خارجی محصو  که در صورتی
/ نام تخصصی محصول در گمرک

 نام خدمت مشابه خارجی

ویژه ) میزان واردات ساالنه

 (محصوالت تولیدی

میزان ریالی واردات ساالنه 

 (میلیون ریال)

   

9 

 نحوه تأمین مواد اولیه آن چگونه می باشد؟است، در صورتی که طرح شما تولیدی 

 .اولیه الزم به راحتی در داخل کشور قابل تهیه می باشدعمده مواد  
 .عمده مواد اولیه الزم به راحتی قابل واردات از کشورهای خارجی می باشد 
 .عمده مواد اولیه الزم نیازمند واردات بوده و در وضعیت کنونی مورد تحریم می باشند 

 :سایر
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 .پرداخشت هزینشه بشه فنشاور مشی باششد       کامش  طشرح بشه درخواسشت کننشده و عشدی مار یشت بشر آن در ازای        بشه معنشی انتلشا      "فروش دانشش فنشی  "  

طشرح و بشا حفش      که محصو  توریدی با نظارت صاحبانبه مفهوی واگذاری دانش فنی و ت نوروژی به گونه ای است  "الیسنس برداری بهره حق فروش "

 . راردادهششا در نظششر گرفتششه مششی شششود    سششا  بششرای ایششن ق   5معمششوال حششداق  زمششان   .گششردد نششای ترششاری آن، تششا پایششان دوره قششرارداد توریششد      

 وی تورید مشترک و سهیم شدن در سود ماری می باشدبه مفه "جذب سرمایه گذار"

 

25 

 ثبت شده است؟آیا طرح شما در قالب شرکت دانش بنیان 
 خیر  بله 

 .در صورت ثبت به عنوان شرکت دانش بنیان موارد زیر را تکمیل فرمایید
 تاریخ تأیید دانش بنیانی نام شرکت دانش بنیان

  

22 

 هدف شما از عرضه طرح، ایده یا اختراعتان چیست؟
 

 فروش دانش فنی 
 فروش حق بهره برداری الیسنس 
 گذاریجذب سرمایه  

 : سایر
 
 

21 

برای را  آیا سابقه ارائه ایده، طرح یا اختراع خود به نهاد های خصوصی و دولتی برای جذب سرمایه، مشارکت و غیره 
 تجاری سازی داشته اید؟ 

 خیر  بله 
 لطفا نحوه تعامل و توضیحات را ذکر فرمایید؟وجود موارد قبلی، در صورت 
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فنببببببباوری /طبببببببرح مالکبببببببان/مالبببببببک............................................. اینجانببببببببان /اینجانبببببببب
مستندات ارائه شده را تاییبد نمبوده و در صبورت کسبر     ، صحت کامل اطالعات و .................................

 .گرفت خواهیم/مدارک یا وجود تناقض در اطالعات ارائه شده، مسئولیت آن را بر عهده خواهم

 

                                                           
 
موارد ذکر شده را به  رطفاً تصاویر .استاندارد های فنی، تراری، تست عمل رد، گواهی ثبت یا تائیدیه های مرتبط می باشد: مستندات احتماری شام  

 .پیوست ارسا  فرمایید

23 

  .ها، تأییدیه و هرگونه مستندات مربوط به طرح را ذکر نماییداستانداردعناوین 
 
 

24 

کدام یک از روش های زیر بوده اطالع شما از انتخاب پژوهشگر برتر در حوزه ایده های برتر و پژوهشگران آزاد نحوه 
 است؟

 وبسایت  پوستر 
 شبکه های اجتماعی  تماس تلفنی 
 آشنایاندوستان و   پیامک 
 ...........: نام سازمان( / و غیرهفناوری  فن بازار منطقه ای، پارک علم و)طه سازمان های مربو 

 : سایر


