
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

   شرکت دانش بنیاناجرایی /طرح پژوهشی شنهادیپ
 

)2فرم شماره (   

 

:درخواست عنوان  

:نام مسئول  

:تاریخ تنظیم  

  

  ی را  ردی اداره  ل  ناوری  - عاو   ع  ی و  ناوری ریا ت    وری 

 تاد  و  ه  ناوری  ی  وال  رو یک  
 

    وری اسال ی ا ان

 



 اجرایی شرکت دانش بنیان/طرح پژوهشی فرم پیشنهاد

١ 
 

  .سؤاالت زیر را با توجه به اینکه فعالیت شرکت در زمینه میکرو الکترونیک می باشد پاسخ دهید لطفا 

 معرفی شرکت)الف

    :سال تاسیس     : شرکتنام 

    :زمینه فعالیت     : مدیرعاملنام 

    :ایمیل     :فاکس    :تلفن 

  :آدرس 
  
  

 
 

  
  : آدرس سایت

  
 

  
  

  محصوالت/ معرفی محصول ) ب

  :تولیدي فعلی محصوالت  -  

  1-                                                                              5 -  

  2-                                           6 -  

  3-             7 -  

  4-                                                                              8 -  

  

    داخلی                              صادراتی:              نوع فروش  -

  :میزان فروش ساالنه -

  

  0   ایجاد محصول جدید                                         0توسعه محصول قدیمی     :           نوع تقاضا ) پ

  0بازار سایر کشورها                 0بازار منطقه                            0بازار داخلی     :     بازارهاي هدف) ت



 اجرایی شرکت دانش بنیان/طرح پژوهشی فرم پیشنهاد

٢ 
 

  : تولید محصول/ توسعه هدف از )  ث

  در محور توسعه و ارتقاء سطح تکنولوژي )1

 

 

  )محصول و فرایند(ها  featureدر محور توسعه و ارتقاء  )2

 

 

   سازي تجاريدر محور  )3

 

 

 در محور توسعه بازار داخلی )4

 
  
 

 محور توسعه بازار صادراتیدر  )5

  
  
 

  هاي بیرونی رفیتظدر محور جذب  )6
                                

                

 زمینه هاي توسعه آتی قابل پیش بینی، پس از تحقق کامل اهداف پروژه  )7

  
  
  
  
  



 اجرایی شرکت دانش بنیان/طرح پژوهشی فرم پیشنهاد

٣ 
 

  :پیش بینی هزینه) ج
  :بینی هزینه نیروي انسانی پیش

  
  : پیش بینی هزینه هاي اقالم سرمایه اي

 قیمت واحد کل هزینه 
تعداد یا مقدار 

 الزم

شرکت سازنده 
/ فروشنده یا

 کشور
 ریالی  ارزي  ریالی ارزي  ردیف نام دستگاه

        1 

        2 

        3 

        4 

        5 

  
  

  ) :مصرفیمواد و لوازم (پیش بینی هزینه هاي اقالم مصرفی 
تعداد یا  قیمت واحد کل هزینه 

 مقدار الزم

 اشرکت سازنده ی
کشور/ فروشنده  

لوازم / قطعات/ مواد
 ریال  ارزي  ریالی ارزي  ردیف مصرفی

        1 

        2 

        3 

        4 

        5 

  
  



 اجرایی شرکت دانش بنیان/طرح پژوهشی فرم پیشنهاد

٤ 
 

 

 بندي اجرایی زمان)چ

  .لطفا گانت اجرایی را ارائه نمایید


