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اپتیک و صنایع وابسته  مرکز نوآوری  

شرکت تعاونی مجتمع سرزمین میرزای جنگلیمرکز آموزش علمی کاربردی   

 

 

   
 

 

 با سالم و احترام

.جهت ارزیابی به آدرس ذیل ارسال نمائیددر ارتباط با اپتیک و صنایع وابسته لطفا اطالعات و طرح اولیه خود را   

   

اعضای تیم شرکت کننده-1  

 

 تلفن تماس 
 

 ردیف نام ونام خانوادگی اعضای تیم مدرک تحصیلی رشته تحصیلی زمینه تخصصی

     1 

     2 

     3 

     4 

     5 

 

(حداکثر دو سطر ) پیشنهادی عنوان طرح و ایده فناورانه -2  

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................  

بیان مختصر مسئله مطرح شده از دیدگاه شما -2  

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................  

 

تشریح چگونگی حل مسئله توسط شما  به همراه تصاویر -2  

 ،قوق مالکیت فکری شما ، در این مرحله نیازی به ذکر جزئیات فنی نیست ولی لطفا توضیحاتجهت حفظ محرمانگی و احترام به ح) 

(ناظر بر جنبه های نوآورانه طرح باشد   

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................  

گاه  کارربدی –جامع علمی دانش  

http://www.bing.com/images/search?q=%d8%a2%d8%b1%d9%85+%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa+%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85&view=detail&id=1138D1D3F3F937ACEA508ECBA83062D50F0D6C60&FORM=IDFRIR
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(.چه فازی می باشد ؟ لطفا با نشانه گذاری مشخص فرمائید  حال حاضر درطرح شما در) وغ فناوری مورد بحث مرحله بل-2  

 

طرح اولیه               نمونه اولیه              تولید آزمایشگاهی               نیمه صنعتی                 صنعتی        

 
 

  .(.آزمایشات فنی ، توسعه محصول و،ه،تولید نمونه  اولیطراحی اولیه) ی مراحل انجام پروژه بصورت جدولیزمان بند -8

 

 مدت زمان طراحی اولیه  

 مدت زمان تولید نمونه  اولیه 

 مدت زمان آزمایشات فنی انجام شده  

 مدت زمان الزم برای توسعه محصول 

 
 

(بزنید تخمین جدول هزینه های پیاده سازی طرح واجرا رابا توجه به طرح پیشنهادی ) برآورد هزینه های الزم  -7  

قطعه / نام ماده  ردیف تعداد مورد نیاز/مقدار  (لایر ) هزینه  ارزش واحد   

     

     

     

     

: جمع کل      

 

برای توسعه فناوری خود چه امکانات یا حمایتهایی نیاز دارید؟-6  

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................  

 

.(به ترتیب اولویت  اول تا سوم مشخص فرمائید ) مشترک شرکتهای متقاضی فعالیت ااولویت بندی نحوه همکاری ب -3  

 

سرمایه گذاری مشترک                             فروش حق بهره برداری                         فروش دانش فنی   

 

 
 نام ونام خانوادگی نماینده تیم

 امضاء


