کد ثبت طرح:
بسمه تعالی
فرم اولیه ثبت نام شرکت در

ﺩﻭﻣﻴ
ﻦ جشنواره کسب و کار کامپوزیت ایران 97
)(ISC96
اولین
نکات مهم:


این فرم تنها جنبه پیش نویس بمنظور تکمیل آسانتر فرم آنالین را دارد و طرح های به مرحله
داوری راه پیدا خواهند کرد که از طریق فرم آنالین به نشانی http://isc96.ir/online-form
به دبیرخانه جشنواره ارسال شده باشند .تکمیل و آپلود این فرم هیچ امتیازی نخواهد داشت.



این فرم ارائه دهنده جنبه های فنی اولیه برای شرکت در جشنواره است ،بنابراین ارسال آن بمنزله
راه یابی طرح به مرحله نهایی نیست.



جهت سهولت در امر بررسی اولیه ،توصیه میشود موارد زیر را تا حد امکان تمکیل فرمایند.

 .1عنوان طرح کسب و کار پیشنهادی

زیر شاخه کدام دسته از گروه مواد کامپوزیتی قرار می گیرد:

کامپوزیتهای زمینه پلیمری
کامپوزیتهای زمینه فلزی
کامپوزیتهای زمینه سرامیکی
نانو کامپوزیت و کامپوزیت هیبریدی
بازیافت کامپوزیت
مشخصات فردی اعضای تیم
ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره همراه

پست الکترونیک

سمت در طرح

وابستگی

1

مدیر گروه و پاسخگو

2

مدیر عملیات اجرایی

3

مدیر مالی

4

عضو تیم اجرایی

5

هماهنگ کننده



اعضای تیم ایده پرداز حداکثر  5نفر (حقیقی) جهت شرکت در جشنواره بعنوان ایده پردازان خواهد بود.
ن وع و میزان مدرک تحصیلی اعضا هیچ تاثیری در نوع سمت آنها در تیم ندارد و سمت اعضا بسته به تخصص ،عالقهه
و مهارت فردی معین میگردد.
1

کد ثبت طرح:

طرح شما دارای کاربرد در کدامیک از موارد زیر است:
هوا و فضا
دریانوردی و کشتیرانی
خودروسازی
لوله و مخازن
مواد پزشکی و زیستی
نساجی و بافت های ویژه
دکوراسیون و ساختمان
نفت ،گاز و پتروشیمی
انرژی های تجدیدپذیر
صنایع دفاعی
 .2طرح خود را در قالب مشخصات فنی و امکان سنجی حداکثر در  1000کلمه توضیح دهید.
(توضیح :با عنایت به اهمیت این بخش در پذیرش اختراع از سوی صنعتگران و سرمایه گذاران بایستی اطالعات دقیق بوده و جذابیت آن را
از بعد سرمایه گذاری شرح دهد .در توضیحات این قسمت ،اطالعاتی در زمینه کاربردها ،ویژگیها و مزایای طرح نیز بطور خالصهه مطهرح
شود)

 .3طرح شما چه تاثیری در صنعت کامپوزیت خواهد داشت؟ این طرح می تواند منجر به
شکل گیری خط تولید در صنعت کامپوزیت میشود

☐

تولید محصول جدید و نوآورانه خواهد شد

☐

راندمان و کیفیت تولید محصوالت قدیمی را بهبود میدهد

☐

خلق فن آوری جدید تولیدی محصوالت کامپوزیتی میشود

☐

 .4مهمترین ویژگی ها و اهداف طرح شما که ممکن است یک مشکل فنی را برطرف کند یا کاربرد اصللی آن
است را بصورت موردی و مختصر بیان کنید؟
(توضیح :برای مثال آیا بررسی آمار واردات شما را به دستیابی به این فناوری ترغیب نمود؟ یا متقاضی خاصی در داخل برای آن وجود داشت
و اعالم سفارش نمود ،در ادامه تحقیقات و یا نگارش پایان نامه به آن رسیدید یا)......

 .5از نظر فنی طرح کامپوزیت شما به چه روشهایی قابل تولید است؟

2

کد ثبت طرح:

 .6تجهیزات مورد نیاز برای اجرای طرح چگونه تامین می شود؟
خرید و تامین از داخل کشور

☐

خرید و تامین از داخل و خارج کشور

☐

خرید و تامین از خارج کشور

☐

ساخت توسط تیم طراح

☐

 .7آیا طرح پیشنهادی دارای مشاور است؟

☐

بله

خیر ☐

نوع

نام مشاور

 .8آیا طرح شما کاربردهای بین رشته ای نیز دارد؟ بطور مختصر بیان کنید؟

 .9مواد اولیه مورد نیاز برای تولید نمونه اولیه و صنعتی طرح چگونه تامین می شود؟
عمده مواد اولیه در داخل کشور تولید میشود

☐

عمده مواد اولیه را میتوان به راحتی از خارج از کشور وارد نمود

☐

تهیه عمده مواد اولیه کلیدی نیازمند واردات بوده و در وضعیت کنونی دشوار میباشد

☐

 .10در صورت اینکه مواد اولیهای جهت طرح شما مورد نیاز است اطالعات آنها را در جدول زیر ذکر نمایید؟
نام تجاری و یا تخصصی ماده

تولید کننده

فرمول شیمیایی

قیمت به ازای واحد
(واحد ذکر شود)

 .11هزینه تخمینی ساخت نمونه اولیه به ریال؟ مدت زمان الزم برای ساخت نمونه اولیه؟

 .12در حال حاضر ایده شما در چه مرحله ای قرار دارد؟
الف .ایده اولیه

☐

ب .پژوهش و مطالعه

☐
3

کد ثبت طرح:
ج .ساخت نمونه اولیه

☐

د .ثبت اختراع شده

☐

درصورتی که طرح شما در قالب مقاالت علمی نمایه دار انتشاریافته است ،اطالعات آنرا ذکر نمایید؟
عنوان مقاله

تاریخ انتشار

نام مجله

درصورتی که طرح شما ثبت اختراع شده است ،تاریخ و شماره ثبت آنرا ذکر نمایید؟
شماره ثبت اختراع

عنوان ثبت اختراع

تاریخ ثبت اختراع

نکته :اسکن گواهی ثبت اختراع را حتما همراه با این فرم آپلود نمایید.
 .13آیا محصولی مشابه با طرح شما ،دارای مشابه خارجی می باشد؟

بله

☐

خیر ☐

در صورتی که نمونههای خارجی مشابه طرح شما به کشور وارد می شود جدول زیر را تکمیل نمائید:
نام تجاری محصول

.14

میزان واردات ساالنه

میزان ریالی واردات ساالنه (میلیون ریال)

هدف شما از عرضه طرح چیست؟ (انتخاب چند گزینه بالمانع است)

الف .فروش دانش فنی
ج .سرمایه گذاری مشترک

☐

☐

ب .فروش حق بهره برداری الیسنس
☐

☐

د .سایر ..................................................

(راهنما :الف".فروش دانش فنی" به معنی انتقال کامل طرح به درخواست کننده و عدم مالکیت بر آن در ازای پرداخت هزینه به فناور مهی
باشد.
ب ".فروش حق بهره برداری الیسنس" به مفهوم واگذاری دانش فنی و تکنولوژی به گونهه ای اسهت کهه محوهول تولیهدی بها ناهارت
صاحبان طرح و با حفظ نام تجاری آن ،تا پایان دوره قرارداد تولید گردد .معموال حداقل زمان  5سال برای این قراردادها در نار گرفته مهی
شود.
ج".سرمایه گذاری مشترک" به مفهموم تولید مشترک و سهیم شدن در سود مالی می باشد).

 .15آیا سابقه ارائه این طرح به سایر نهادها و موسسات خصوصی یا دولتی دیگر به منظور مشارکت ،دریافلت
حمایت و  ...در جهت تجاری سازی را داده اید؟ بله

☐

خیر ☐

اگر پاسخ شما "بله" است نام مرکز ارائه شده و تاریخ آنرا ذکر نمایید:

سال

نام مرکز

4

کد ثبت طرح:
 .16بازار هدف طرح شما چه نوع نهادهایی میتوانند باشند؟
الف) نهادهای دولتی

☐

ب) شرکتهای کوچک و متوسط

☐

☐

ج) نهادهای نظامی

☐

د) شرکتهای بزرگ

 .17مشتریان احتمالی طرح را ذکر نمایید؟
مشتری

نوع قرارداد احتمالی

نیاز ساالنه برحسب واحد مرتبط

نوع قرارداد :طوالنی مدت ،سفارش BOT ،و غیره
 .18سطح دانش فنی طرح خود را چگونه ارزیابی می کنید؟
الف) تکنولوژی باال

☐

ب) تکنولوژی متوسط

☐

ج) تکنولوژی پایین

☐

اینجانبان
-1

فرزند

به شماره ملی

بسمت مدیر گروه و پاسخگو

-2

فرزند

به شماره ملی

بسمت مدیر عملیات اجرایی

-3

فرزند

به شماره ملی

بسمت مدیر فروش

-4

فرزند

به شماره ملی

بسمت عضو تیم اجرایی

-5

فرزند

به شماره ملی

بسمت هماهنگ کننده

بعنوان افراد شرکت کننده در قالب یک تیم واحد در اولین جشنواره کسب و کار کامپوزیت ایران ) (ISC96با طرح
مذکور گواهی و تعهد می نماییم که مالکیت معنوی طرح و ایده پیشنهاد داده شده تماما متعلق به افراد گروه بوده
و مسئولیتهای حقوقی آن تمام افراد نامبرده را در بر میگیلرد .امضلای افلراد تلیم ،صلحت کاملل اطالعلات و
مستندات ارائه شده در این فرم را تایید نموده و در صورت کسر مدارک یا وجود تناقض در اطالعات ارائله شلده،
مسئولیت آن را بر عهده خواهیم گرفت.
امضاء

امضاء

امضاء

مدیر گروه و پاسخگو

مدیر عملیات اجرایی

مدیر فروش

5

امضاء
عضو تیم

اجرایی*

امضاء
هماهنگ

کننده*

