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 كليات طرح -١

  )صفحه کلیات طرح را تشریح نمایید 5به طور خالصه و حد اکثر در (  خال صه طرح - ١-١

 

  :طرح سازماني اطالعات  -٢-١

   حقیقی    حقوقی    :مجري

 )مجریان حقوقی این بخش را تکمیل نمایند فقط(مشخصات مجري حقوقی  )الف

 آدرس تلفن ثبت شماره شرکت نام

    

  مدیره هیأت اعضاي ترکیب

 مدیره هیاتسمت در  کد ملی خانوادگی نام و نام ردیف

1    

2    

3    

4    

 

ü سابقه فعالیت شرکت، مدیران شرکت و: شامل(دیینما وستیپ را شرکت سوابق(... 

  

 )فقط مجریان حقیقی این بخش را تکمیل نمایند(حقیقی مجریان/ مشخصات مجري   ) ب



 ٤

 فرد اجرایی و علمی،تخصصی سوابق اهم خالصه یمل کد  خانوادگی نام و  نام ردیف

1    

2    

3    

ü نمایید پیوست را مجریان/ مجري روزمه. 

 

 : طرح فناوري مشخصات - 2

 ):فارسی و التین مرتبط با این فناوري به همراه تمامی واژگان کلیدي(ي عنوان فناور - 2-1
 

  :حوزه فناوري مرتبط -٢-٢
o مهندسی زیستی      o  هاي برق فناوري         o هاي کشاورزي فناوري    o الکترونیک، میکروالکترونیک و مخابرات                     
o هاي فسیلی انرژي    o هاي آب فناوري          o  پذیرهاي تجدید انرژي   o هاي هوایی هاي عمرانی فناوري فناوري                         
o اطالعات  فناوري    o صنایع دریایی             o ساخت و تولید پیشرفته  o هاي دارویی ـ غذایی  فناوري        
o هاي پزشکی فناوريo هاي مواد پیشرفته فناوري o یی و ژئوفیزیکهاي فضا ناوريفصنایع خودرو و ریلی        
o توضیح دهید(سایر...(  

  :  نحوه دستيابي به فناوري -٣-٢
o     درونزا(حقیق و توسعهت(         o      انتقال فناوريo               روش ترکیبی  

ü تشریح نماییدرا ) تولید یا انتقال(دستیابی به فناوري  نحوه خالصه: 

 
ü را معرفی نمایید يفناوردارنده  صورت انتقال فناوري، در: 

 

  :در دنيامورد نظر فناوري  دوره عمر  -٤-٢
o  در مرحله تحقیق و توسعهo  فناوري نوظهور و جدیدo    رو به رشدo  در مرحله بلوغo  منسوخ / جایگزین شددن فناوري جدید

  اطالعی ندارم       oاین فناوري در خارج وجود ندارد   oشدن 

  
  



 ٥

   :صورت توليد فناوري  در فناوریفعلی  سطح- ٥-٢

ü  قرار داردزیر حل امر یک از در کدامموجود  فناوري بیان نمایید: 

o   نمونه آزمایشگاهیo     وجود یک نمونه محصول که قابلیت استفاده در شـرایط واقعـی را داردo     نیمـه صـنعتی و یـا
  تولید صنعتی  oآمادگی براي رسوخ در صنعت 

ü دام سطح از فناوري دست پیدا خواهید کرد؟توضیح دهید پس از اجراي طرح به ک 

   :در صورت انتقال فناوري  فناوریفعلی  سطح- ٦-٢

o بهره برداري - سطح اول              o تعمیر و نگهداري  - سطح دوم              o مهندسی ساخت - سطح سوم     

o مهندسی طراحی - سطح چهارم     o تحقیق و توسعه - سطح پنجم 

  :فناوري پيچيدگي ميزان - ٧-٢
ü  فناوریهاي به کار گرفته شده در این فناوري را نام ببرید؟زیر 

ü  چه حوزه هاي علمی براي توسعه فناوري مورد نیاز است؟ 

ü کپی برداري از این محصول وجود دارد؟ توضیح دهید به چه میزان امکان. 

       )دندات ضميمه شومست(:مالكيت فكري -٨-٢
o      ثبت نشده استo بت داخلی داردث  o در چه کشورهایی؟  :المللی دارد  ثبت بین.............  

  :توضیحات

  ): تاييديه(فناوري ت استاندارديوضع - ٩ -٢
o  دارد  نیاز به مطالعه در دست نیست و اطالعی             o   داخلی و خارجی نیاز ندارد   ) تاییدیه(هیچ استاندارد  
o  تاییدیه(استاندارد (ی نیاز دارد ولی اخذ نشده استداخل o  استاندارد )اخذ نشده است خارجی نیاز دارد ولی )تاییدیه          
o  مستندات را پیوست نمایید(استاندارد داخلی یا خارجی دارد و اخذ شده است(  

  : فناوري هاي ريسك و مكانپذيريا - ١٠-٢

 دارنده فناوري سازمان - ١- ١٠-٢

 توضیح دهید؟ ...بعد سازمانی، نیروي انسانی، تعهد و تخصص وز ا را فناوري دارنده سوابق •

ü رزومه دارنده فناوري را پیوست نمایید. 

ü رقباي دارنده فناوري مورد نظر را معرفی نمایید. 



 ٦

  دريافت كننده فناوري سازمان -۲- ١٠-٢

مورد نظر  براي دریافت فناوري دریافت کننده فناوري چه شواهدي وجود دارد که مدیریت عالی سازمان •
 از انگیزه و تعهد باال برخوردار است؟

 ؟ نیازمند است متخصصینی به چه فناوري  سازمان دریافت کننده •

طریق منابع چه از  در غیر اینصورت؟ دارد در اختیار، منابع مالی الزم فناوري سازمان دریافت کنندهآیا  •
 را تامین خواهد کرد؟

 ؟نیازمند است اتی و آزمایشگاهیتحقیقبه چه زیرساختهاي سازمان دریافت کننده  •

  نیاز دارد؟ یدانش تجارب وبه چه نوع جذب و توسعه فناوري  برايسازمان دریافت کننده  •

 ؟باید اخذ شودچه نوع مجوزهایی  فناوريو تجاري سازي  براي جذب  •

   جذابيت -١١-٣

 اهمیت راهبردي فناوري مورد نظر را در سطح ملی تشریح نمایید؟

 فناوريذابيت ج  -١- ١١- ٣

  :خروجی

oمحصول فیزیکی است    o        یک خط تولید است o فرایند بهینه شده است     o  یک محصول با
 است دانش فنی یا پتنت      فناوري باالست

  تاثير فناوري  بر جايگاه كشور در منطقه و دنيا  -٢- ١١- ٣

 چه کشورهایی این فناوري را در اختیار دارند؟ •

 ؟ داردفناوري مورد نظر چه تاثیري در تعامالت بین المللی کشور دستیابی به  •

  ايجاد زمينه هاي جديد -٣- ١١- ٣

ایجاد  و دستیابی به فناوري هاي جدید توسعه این فناوري چه زمینه هایی جدیدي در حوزه تحقیق و •
 کرد؟خواهد 

 ؟تحریم خواهد داشت رفع درچه تاثیري مورد نظروري فنا دستیابی •



 ٧

 

  ذابيت اقتصاديج - ٤- ١١- ٣

  و  ریالی بواسطه دستیابی به این فناوري را بر آورد نمایید؟صرفه جویی ارزي  مقدار •

 ارزش افزوده حاصل از اجراي این طرح چقدر خواهد بود؟ •

  جذابيت اجتماعي -٥- ١١- ٣

  ؟خواهد گذاشت ملی اقتدار چه تاثیري در عزت و فناورياین  •

  نمایید؟ بیان را ملی نیتام افزایش در مورد نظر فناوري اتتاثیر •

 چه تاثیري خواهد گذاشت؟جامعه و سالمت  این فناوري بر کیفیت زندگی  •

مورد نظر در سطح ملی را ذکر در صورت دستیابی به فناوري میزان اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی  •
 نمایید؟

  جذابيت زيست محيطي -٦- ١١- ٣

  گذارد؟ تاثیر میو کاهش حمل و نقل  ژيمیزان بر مصرف انراین فناوري چگونه و به چه 

 دارد؟ در سطح ملی چه تاثیري بر کاهش ضایعات و مصرف مواد اولیهفناوري مورد نظر  •

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ٨

  :ت بازار داخلی و جهانییوضع  -3
 
  ؟سازد یم هبرآورد را از صنایع زیر کدام ازین نظر مورد يفناور •

o    خودروسازي و حمل و نقل    o افضهوا و  و فاعید   o تمان، عمران و شهرسازيساخ 

o دارویی و بهداشتیپزشکی ،       o  آبتامین و تصفیه     o حیط زیستم  

o غذایی و بسته بندي   کشاورزي ،o ارتباطاتطالعات و ا o  ذکر نمایید(سایر(  

      

 ؟را به تفکیک ذکر نماییددر سطح داخلی و بین المللی  ناوريف بالقوه و بالفعل انیرتمش •

  اند را نام ببرید؟ که به فناوري مورد نظر دست پیدا کرده یخارج و یداخل يرقبا •

 در نظر دارید؟ ابرق با مقابله براي هاي استراتژيچه  •

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩

 طرح مالي برنامه - ٤

 
 یمصرف مواد زات،یتجه ،یانسان يروین کیتفک به را طرح اجراي جهت ازین موردثابت  هزینه هاي

 :مرقوم فرمایید محاسبه و در جدول زیربر حسب میلیون ریال  موارد، ریسا و

  

  

  هاي باقیمانده هزینه  جمع کل  توضیح
  شده انجام

  ها شرح هزینه
  سهم مجري

  

  

    
  

  زمین

  طرح  ساختمانهاي

  آالت و تجهیزات تولیدي خارجی ماشین

  آالت و تجهیزات تولیدي داخلی ماشین

  ابزار و تجهیزات آزمایشگاهی

  تجهیزات کارگاهیابزار و 

  دانش فنی

  اثاثیه و لوازم اداري 

  بینی نشده و متفرقه  هاي پیش هزینه

  

  

  

        
هاي ثابت طرح                       جمع هزینه

  هزینه هاي جاري طرح
  هاي طرح  جمع کل هزینه

  
      

        



 ١٠

  :دیینما دوار ریز جدول در و محاسبهبر حسب میلیون ریال   را طرح هاي جاري نهیهز
 سال 1هزینه   ماه 1هزینه  هاي سالیانه هزینه

      هزینه مواد اولیه
      هزینه حقوق و دستمزد پرسنل

      هاي اجاره محل  هزینه
      هاي سربار هزینه 
      جمع

  
  :)چارت گانت(طرح اجراي زمانبندي برنامه - ٥

 
 را پرسشنامه نیا در مندرج طالبم یتمام)...............................................نجانبانیا( نجانبیا

  .دهم یم قرار کامل دیتائ مورد
  :خیتار:                                امضاء:                       یخانوادگ نام و نام

  
  

  طرح و نحوه تامین منابع مالی آن هزینه هايکل 
    )میلیون ریال(مبلغ   )دالر(مبلغ ارزي  )میلیون ریال(جمع

  :طرح شامل هزینه هايکل  •      
  هاي ثابت هزینه - 
 جاريهاي  هزینه  -
 
  

  جمع      
  :منابع مالی مورد نیاز شامل •      

  مجریانسرمایه  -
 تسهیالت  -
  

  جمع      


