کاربرگ شماره 31
مشخصات فردی

شماره طرح100-MTC-……………….. :
اطالعات شخصي :
نام:

نام خانوادگي:
تاريخ تولد:

شماره ملي:

/

/

وضعيت نظاموظيفه:

31

آدرس:
تلفن تماس:
پست الكترونيك ): (E-mail

کد پستي:

وضعيت تحصيلي مدارج تحصيلي به ترتيب از مقاطع تحصيلي باال به پايين قيد گردد

(کپي مدارک مقاطع باالتر از ديپلم پيوست گردد)

محل تحصيل

سال فراغت

مقطع تحصيلي

وضعيت  :دانشجو 

رشته تحصيلي

فارغالتحصيل 

گرايش

سال ورود

هيئتعلمي دانشگاه 

تجربه كاري
اگر در سازمان يا مؤسسهاي سابقه فعاليت داريد در اين قسمت درج نماييد
رديف

نام شرکت يا مؤسسه

تلفن تماس

نوع همكاری

تاريخ شروع
ماه /سال

تاريخ پايان
ماه /سال

نوع فعاليت

.3
.2
.1

سوابق تحقيقات كاربردي
رديف

عنوان پروژه

شرکت يا مؤسسه
مجری پروژه

زمان اجرا

اعتبار (ريال)

دستاورد

فعاليت و سمت
شما در پروژه

وضعيت

.3
.2

 خ :خاتمه يافته د :در دست اجرا
سوابق علمي اگر در دوره آموز شي خا صي شرکت نمودهايد و يا مهارت خا صي  -غير از ر شته تح صيلي خود داريد و يا مقاله و
کتابي منتشر نمودهايد در اين قسمت يادداشت نماييد
نوع سابقه علمي
رديف

تدريس ،شرررکت در دوره سررمينار يا کارگاه آموزشرري مقاله ،توضيحات
تحقيق ،مهارت ،جوايز علمي ،تأليف  /ترجمه

.3
.2
.1

.4

سرگرمي و عالقهمنديهاي شخصي
وضعيت در هسته/واحد فناوري
نوع همکاري:
حضور :

مؤسس



تماموقت 

همکار



پارهوقت 

مشاور
نامنظم



( لطفاً شرح دهيد)

توضيحات:

تاريخ:
نام و امضا

کاربرگ شماره 34
اطالعات طرح ها

شماره طرح100-MTC-…………………………….. :
توجه :
 .3اطالعات مندرج در اين فرم محرمانه بوده و تنها جهت ارزيابي و عضويت در مرکز تخصصي فناوری و نوآوری مهندسي دريا مورد
استفاده قرار ميگيرد.
 -3اطالعات مربوط به ارائهدهنده طرح و وضعيت حقوقي طرح

نام و نام خانوادگی ارائهدهنده طرح:
شماره شناسنامه:

نام پدر:

تاریخ تولد:

کد ملی:

محل تولد:
E-mail:

/ /

Website/Weblog:
آخرین مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی-گرایش

تلفن ثابت :
نشانی:
کد پستی:
عنوان طرح (فارسی):
عنوان طرح(انگلیسی):

دانشگاه و محل تحصیل

شغل/تخصص

مرتبه علمی (اعضا
هیئتعلمی)

تلفن همراه:
تلفن محل کار (کد شهرستان ذکر شود):

نمابر:

در صورت وجود شرکت این جدول تکمیل گردد:

نام شرکت (فارسی):

نام شرکت (انگلیسی):

شماره ثبت :

تاریخ ثبت:

نوع شرکت:

سهامی خاص

تعاونی

تازه تأسیس

تضامنی

سابقه فعالیت :غیرفعال
زمینه تخصصی فعالیت :
وابستگی (به مؤسسات دولتی یا دانشگاهها یا بخش خصوصی):
میزان سرمایه در گردش سالیانه شرکت در  3سال گذشته(ریال):
میزان سرمایه ثابت شرکت (ریال):
نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه:
نشانی کارخانه:
آدرس سایت اینترنتی:
مرجع صدور مجوز فعالیت:

 -2اطالعات اعضا و همكاران گروه

فعال

مسئولیت محدود

غیره...................................

مدت سابقه فعالیت(سال):

دارای مجوز دانشبنیان:بلی نوع مجوز دانشبنیان:
 خیر
تاریخ اعتبار مجوز:
تاریخ دریافت مجوز:

ردیف

نام و نام
خانوادگی

تاریخ
تولد

آخرین
مدرک
تحصیلی

رشته
تحصیلی

دانشگاه و
محل
تحصیل

سمت
در تيم
کاری٭

تجربه
کاری
مرتبط
(به
سال)

**نوع
همکاری

اختراع
ثبتشده

ت ن م

سابقه
بیمه در
این
مجموعه

تلفن

1
2
3
4
*مديرعامل،عضو هيئتمديره  ،سهامدار،همكار **ت  :تماموقت( 44ساعت در هفته به باال)،ن:نيمهوقت( 24ساعت در هفته)،م(مشاور)

توجه  :درصورتيکه سهامداران ،اشخاص حقوقي باشند ،ارسال مدارک شرکت شامل اساسنامه و روزنامه رسمي الزامي است.
صاحبان امضاء شرکت .................................................................................................................................................... :
 -3سابقه فعاليت گروه (فرد ارائهدهنده طرح)
 3-1محصوالت/خدماتي که گروه (فرد ارائهدهنده ) از مرحله ايده تا توليد /اجرا را انجام داده است يا هنوز به مرحله نهايي نرسيده است:

ردیف

عنوان پروژه

افراد مرتبط با اجرای پروژه

3
2
1
*وضعیت نهایی :خاتمه یافته /در حال اجرا /درصد پیشرفت پروژه

 -3مشخصات طرح

 1-4شرح مختصري از طرح ( :ويژگيها و مزاياي ايجادشده)

از
تاریخ

تا
تاریخ

کارفرما

وضعیت

نهایی*

خ د درصد

نتایج
حاصله

 4-4مدتزمان موردنياز براي اجراي ايده/طرح ( :جهت ايجاد محصول قابل ارائه به بازار)

 5-4ميزان هزينه صرف شده براي ايده/طرح تاكنون و محل تأمين آن :

 6-4ميزان سرمايه موردنياز جهت تکميل ايده/طرح به تفکيک هر مرحله:

 7-4پيشبيني بازار فروش يا عرضه داخلي يا خارجي (با ذكر نوع بازار و برآورد فروش و رقبا)و يا فروش صورت
گرفته تاكنون:
 2-4وجوه تمايز طرح نسبت به نمونههاي مشابه يا جايگزين (نوآوري خاص موجود در ايده و مزاياي رقابتي ):

 8-4جوايز ،افتخارات و يا رتبههاي كسبشده تاكنون :

 9-4عناوين اختراعات ثبتشده داخلي و خارجي و تأييديههاي كسبشده :
 3-4طرح در چه مرحلهاي قرار دارد ؟
مطالعات اوليه 

نمونه اوليه

كسب مجوزهاي الزم نمونه صنعتي


توليد انبوه



انتظار داريد حضور در مرکز نوآوری  -تخصصي چه ارزش (هايي) برای شما ايجاد کند؟*



با ح ضور در ف ضای کار ا شتراکي ،شما چه ارز شي برای مرکز نوآوری تخ ص صي و تيم های مرکز نوآوری تخ ص صي ايجاد
ميکنيد؟*



ميزان حضور شما در فضای کار چند روز در هفته است؟*



تعداد صندلي موردنياز شما*



فكر ميکنيد برای چه مدتزماني در فضای کار اشتراکي مستقر خواهيد بود؟*

 پس از مطالعه و آگاهي كامل از ضوابط  ،فرم درخواست تكميل گرديده و به انضمام مدارك ارائه گرديد .ضمناً صحت اطالعات
ارسالي ،مورد تائيد اينجانب ميباشد.
مهر و امضای مجاز شركت (فرد ارائهدهنده طرح)
نام و نام خانوادگي و سمت تكميلكننده فرم
پيوستهاي موردنياز:
.1

تصاوير و مستندات مربوط به ايده/طرح ارائهشده (تصاوير نمونه ساختهشده ،نتايج تستها و آزمايشها و )...

.2

هرگونه ثبت اختراع و يا تأييديه در صورت وجود

.3

افتخارات و رتبههاي كسبشده در جشنوارههاي داخلي و خارجي

.4

رزومه افراد تيم

تاريخ
امضا

