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 :چکیده

ه صنعتي دانشگا ها و مراکز نوآوری تخصصي زير نظر مديريت فناوری و توسعه نوآوریاندازی و ايجاد شاخهرويه راه

 ه است.ايه شدها ارها و کاربرگ اطالعات طرحامیرکبیر در اين مستند، تدوين شده است. به پیوست اين رويه، فرم
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 تعاریف: -1

 گروهي مجتمع از صاحبان ايده،  ناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر:ی تخصصی توسعه نوآوری و فشاخه

ه بزديک وری در محیطي نی حامي فناوری )شرکت، موسسه يا نهاد حمايتي( که به منظور افزايش بهرهمجموعه

ی هاسازی ايدهریهای دانشگاه صنعتي امیرکبیر فعالیت تجاها يا پرديسيکديگر در مرکز نوآوری واقع در دانشکده

 نمايند. خود را از مرحله تحقق ايده به محصول آغاز مي

 :ايي، های تخصصي بوده و عملیات شناسمرکزی که خواستگاه شاخه مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

د. عهده دار های تخصصي برجذب، پرورش، ارزيابي، ارائه مشاوره و آموزش، برگزاری رويدادهای ترويجي را در زمینه

 شود.پس، با عنوان مرکز نامبرده مي از اين

 ل های موفق صنعتي، موسسات و يا نهادهای دولتي/خصوصي هستند که برای حشرکت گذاری:حامی سرمایه

های روژهپنجام مسايل و مشکالت صنعت يا فعال کردن بخش تحقیق و توسعه صنايع مرتبط با زمینه کاری مرکز يا ا

های فناور و ستهمراکز نوآوری مشارکت دارند. تامین منابع مالي حمايتي از همحور برای صنعت با  -مشترک محصول

 گیرد.های مورد نیاز مرکز، توسط حامي صورت مياندازی زير ساختراه

 کیل تیم و تش اندهای خود در مرکز نوآوری شدهصاحبان ايده که موفق به ارائه و پذيرش ايده های فناور :هسته

 اند. داده

 

 کاری مرکز با مدیریت فناوری و توسعه نوآوری:ارتباط  -2

 ها/کدهوعه دانششوند و از نظر ساختار سازماني، زيرمجمها ايجاد ميپرديس ها/نوآوری به درخواست دانشکدهمراکز 

کز تخصصي جاد مرها قرار دارند ولي قوانین، مقررات و روش اجرايي کار در مراکز نوآوری منطبق با رويه ايپرديس

ی از نظر ( )مستند حاضر( خواهد بود. لذا اين مراکز نوآورAUT-PR-R5-201يت فناوری و توسعه نوآوری )مدير

کز نوآوری با (، ارتباط مرا1دانشگاه صنعتي امیرکبیر هستند. شکل ) "مدیریت فناوری و توسعه نوآوری"مقررات تابع 

 دهد. را نشان مي "مدیریت فناوری و توسعه نوآوری"ها و نیز پرديس ها/دانشکده
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 ها و مدیریت فناوری و توسعه نوآوری: ماتریس ارتباط مراکز نوآوری با دانشکده 1شکل 

 
 

 ماموریت:  -3

  های کاربردی مورد نیاز در صنايعو حمايت از رشد فناوریکمک 

  امکان ارتباط با صنايع خالق 

  صيهای تخصسازی فناوریانتخاب بازيکنان برتر در زمینه تجاری 

  بوم نوآوریزيست های گوناگون در شروع حلقهگردآوری بازيگران مکمل کارآفريني با مهارت 

  ترويج خالقیت 

  هاها، پرديسنوآوری و کمک به حرکت دانشکده  

  دانشگاه به سمت دانشگاه نسل سوم 
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 اهداف: -4

 ه شرح زير است:شود بها و مراکز نوآوری دنبال مياندازی و ايجاد شاخهاهدافي که در راه

 های تخصصياندازی سیستم مناسب برای شناسايي ايدهراه -

 ايجاد بستر مناسب برای بروز خالقیت در جهت پاسخ به نیازهای بازار و صنعت -

 سازی های مرتبط با تجاریها و سیستمايجاد ارتباط مناسب صاحبان ايده با ساير بخش -

  هااه حلردن رای بازار و تحلیل آن و در نهايت بدست آوايجاد فضای مناسب جهت دريافت نظرات و نیازه -

 های نوين در حوزه تخصصيتوسعه فناوری -

 ايجاد بستری برای انتقال فناوری از دانشگاه به صنعت -

های ژیکنولوهای پیشرفته از مراکز علمي و پژوهشي و يا شرکتهای با تايجاد بستری برای جذب فناوری -

 باالی خارجي به داخل کشور

 های تخصصي سازی و توسعه کارآفريني در حوزهايجاد زيرساخت مناسب برای تجاری -

 های تخصصي در سطح مليهای فني و فناورانه در حوزهارائه مشاوره -

 نهت فناوراها به فناوری و محصوالها و تبديل آنها در پرورش ايدهها/پرديسافزايش سهم دانشکده -

 وریوسعه نوآها و جذب در مديريت فناوری و تها/پرديسور در دانشکدههای فناافزايش امکانات رشد هسته

 

 مدیریت و هدایت مرکز:   -5

-ويهروانین و قخواهد بود.  "مدیریت فناوری و توسعه نوآوری"ها و ها/پرديسمديريت مراکز با مشارکت دانشکده

رح شها به يسپرد /هارکز در محل دانشکدههای اجرايي و نظارتي توسط مرکز فناوری و توسعه نوآوری با اجرای مدير م

 زير انجام خواهد شد:

گردد. در منصوب مي معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ها و با تايیدها/پرديسبا پیشنهاد ريیس دانشکده مدیر مرکز:

موظف  ر، بارهای نوآوصورت مديريت مرکز توسط يکي از اعضای هیات علمي، متناسب با حجم کار و  تعداد تیم

 شود. اجرايي از طرف معاونت پژوهشي برای ايشان در نظر گرفته مي

 ست.اه نوآوری حامي تخصصي و نماينده مديريت فناوری و توسع شامل مدير مرکز، نماينده گذاری:شورای سیاست

و  مشاوران ن ازالمکاهای نوپا، حتي اها و طرحيک يا دو نفر راهنما به منظور هدايت ايدهمشاوران و راهنمایان: 

مرتبط با  ایرفهحگردد و در صورت نیاز تخصصي و کارشناسان فعلي مديريت فناوری و توسعه نوآوری استفاده مي

 گردد. حمايت حامي تخصصي از افراد خارج از مرکز استفاده مي
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 مشخصات محل استقرار: -6

 /باشد.رديس متقاضي ميپ محل استقرار مرکز نوآوری تخصصي، فضايي مشخص و مستقل در دانشکده 

  اين محل بصورت فضای مشترک کاری(co-working space)  اص خاست که هر گروه يا هسته فناور،  فضای

 کند.خود را در آن مجموعه استفاده مي

 ها يا پرديس ها/سازی فضای کاری )اينترنت، خط تلفن مشترک( توسط دانشکدههای مربوط به ساخت و آمادههزينه

 گذاری صورت میگیرد.ان سرمايهحامي/حامی

 یم تعداد تکاری و تجهیز فضای کاری مرکز نوآوری تخصصي، توسط حامي/حامیان يا دانشگاه با توجه به فضای

 گیرد.پذيرش شده صورت مي

 شده  پذيرش های فناور مرتبط و دانشجوييدر صورت وجود ظرفیت خالي در مرکز نوآوری تخصصي، برخي از هسته

 وری و توسعه نوآوری دانشگاه، به اين مکان منتقل خواهند شد.در مرکز فنا

 

 ها:ها و ایدهنحوه گزینش و ارزیابی طرح  -7

ضوعاتي نمايد. مو های فناورانهآوری ايدهتواند دو بار در سال در فواصل معین طي فراخوان اقدام به جمعمرکز نوآوری مي

شود، رگزار ميگذاری که پیش از فراخوان تنظیم و بجلسه سیاستگردد در ها در حول آن بررسي و پذيرش ميکه ايده

ز ارائه ی خود را به مرکشود. متقاضیان در بازه زماني معین طي فرم کاربرگ اولیه شاخه تخصصي، ايدهتعیین مي

 نمايند. نمايند. متقاضیان مشخصات فردی، سوابق فني و اجرايي خود را به مرکز اعالم ميمي

ايان پامل، در های کنترل شده و کها است. کاربرگبندی آنها و تکمیل نواقص و جمعدريافت کاربرگ مدير، مسئول

ها دريافت گذاری ارسال و نظرات هر يک از اعضا طي فرم مشخص در خصوص طرحزمان مقرر به اعضای شورای سیاست

ی تحت گذارستای متشکل از اعضای سیاسههای مورد تايید اعضای شورا با تايید دو سوم اعضا در جلگردد. طرحمي

مرکز،  ضور درشود که صاحب ايده در پايان زمان دوره نخست حگیرند.  در اين جلسه مشخص ميحمايت مرکز قرار مي

 ( است. 1گردد شامل موارد جدول )بايد به چه اهدافي دست يابد. اهدافي که در جلسه طرح مي

ال عما عمومي )قابل کند. برخي از اين اهداف،دستیابي به اهداف زير، بررسي مي مدير مرکز، صاحبان ايده را از منظر

 دهد.ي( اين جزئیات بررسي را نشان م2شود. جدول )برای همه( بوده و برخي برحسب موضوع ايده بررسي مي
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 عنوان هدف

 شکل دهي تیم اجرايي  -

 پیشبرد ايده تا مرحله تولید نمونه قابل ارائه -

 سازی صاحبان ايده  بردن دانش تجاریباال-

 تهیه طرح توجیهي برای ورود به مرحله رشد مرکز رشد -

 رسیدن به پاسخ قابل قبول برای رفع مشکالت و معضالتي که حامي يا حامیان اعالم کرده بودند. -

 های تصويب شده اجرای پروژه-

 راکزها در م. اهداف مدنظر برای بررسی عملکرد هسته1جدول 

 

 برحسب موضوع ایده  عمومی  موضوع

   دهي تیم اجرايي شکل

   پیشبرد ايده تا مرحله تولید نمونه قابل ارائه 

   سازی صاحبان ايده باال بردن دانش تجاری

   تهیه طرح توجیهي برای ورود به مرحله رشد مرکز رشد 

حامي يا رسیدن به پاسخ قابل قبول برای رفع مشکالت و معضالتي که 

 حامیان اعالم کرده بودند. 

  

   های تصويب شده اجرای پروژه

 های فناور. بررسی اهداف در عملکرد هسته2جدول 

 

حقق تق به چنانچه هسته فناور در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده در تالش باشد ولي طي مدت زمان اولیه موف

مديد تر مرکز رسد، زمان حضور هسته دبه تايید مدير مرکز ميهدف خود نگردد، طي گزارشي که مدير مرکز تهیه و 

 گردد و در غیر اينصورت بايد از مرکز خارج گردد. مي

 

 دوره استقرار: -8

مطابق  ات مربوطهگیرند و تصمیمبندی شده مورد ارزيابي قرار ميفناور پذيرش شده در مرکز، بصورت زمانهای هسته

ير واند به مدت، ميه هسته فناور، زودتر از موعد تنظیم شده به اهداف رسیده باشد( صورت خواهد گرفت. چنانچ3جدول )

واهد شد. ختخاذ مرکز اطالع داده و تبديل وضعیت صورت گیرد. چنانچه ديرتر باشد، تصمیمات برای خروج يا تمديد ا

 دهد.( زمانبندی، اهداف، نحوه ارزيابي و خروجي )تصمیم متخذه( را نشان مي3جدول )

  وج گروه دم موفقیت خرعرسد( در صورت پذيری انجام طرح يا ايده به اثبات ميماهه )در اين دوره امکان 4دوره اولیه

 گردد. اعالم مي
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  ای سیاستأيید شورتاند با هايي که دوره چهار ماهه اولیه را با موفقیت طي نمودهماهه )در اين دوره طرح 8دوره-

 يابند(.جوزها، بازاريابي و ثبت شرکت استقرار ميگذاری برای تکمیل طرح و اخذ م

 ماه دوره  6توانند گذاری، واحدهای دارای طرحهای فناورانه دارای حامي تخصصي ميبا موافقت شورای سیاست

 استقرار را تمديد نمايند.

 رآيند فانند توواحدها و شرکتهای موفق رويشي مرکز نوآوری تخصصي برای ادامه فعالیت تحت حمايت دانشگاه مي

تحت  انشگاهدبنیان را طي نمايند و در ادامه به عنوان شرکت دانش "فناوری و توسعه نوآوری"پذيرش در مرکز 

 پوشش قرار گیرند. 

 ری حاصل س فناوبرداری قرار گیرد، سهم لیسانچنانچه واحد و شرکت موفق رويشي از سوی حامي/حامیان مورد بهره

ر د. اين درآمد بنیان دانشگاهي، برای دانشگاه محفوظ استهای دانشسال مطابق رويه شرکت 5از فروش برای مدت 

 گیرد.قرار مي پرديس/اختیار دانشگاه و دانشکده

 خروجی نحوه ارزیابی اهداف ارزیاب مدت دوره

 

 مدير مرکز ماه 4 اولیه

 پذيری انجام طرحنامکا 

 تثبیت اهداف هسته 

 گیری تیم کاری شکل 

 آشنايي با ادبیات تجاری-

 سازی طرح

 های آموزشي شرکت در دوره

 کسب و کار 

  دريافت مشاوره از مشاورين و

 راهنمايان مرکز  

  میزان ساعات حضور

 اعضای هسته 

  دريافت گزارش از

مشاورين در خصوص 

 های هستهفعالیت

 ها با الیتمطابقت دادن فع

 اهداف تعیین شده 

  خروج از مرکز به دلیل عدم

موفقیت در اجرای ايده و 

 رسیدن به اهداف 

  خروج موفق از مرکز به دلیل

 رسیدن به اهداف تعیین شده 

  تمديد قرارداد به دلیل موفقیت

رسیدن به بخشي از اهداف و 

اثبات توانمندی تیم برای ادامه 

 و تحقق همه اهداف

 هما 8 نهايي

 مدير مرکز

 و

شورای 

سیاستگذار

 ی

 رسیدن به اهداف تعیین شده 

  تدوين طرح توجیهي مناسب

 برای ورود به مرکز رشد 

  جلب رضايت حامي 

  جذب سرمايه گذار 

  میزان ساعات حضور

 اعضای هسته 

  دريافت گزارش از

مشاورين در خصوص 

 های هستهفعالیت

 ها با مطابقت دادن فعالیت

 اهداف تعیین شده 

 الم نظر حامي در اع

 خصوص طرح 

  خروج از مرکز به دلیل عدم

موفقیت در اجرای ايده و 

 رسیدن به اهداف 

  خروج موفق از مرکز بدلیل

 رسیدن به اهداف تعیین شده 

  ماه به  6تمديد قرارداد به مدت

دلیل موفقیت رسیدن به اهداف 

و اثبات توانمندی تیم برای 

 ادامه کار

  آوری نو"آمادگي ورود به مرکز

 "و توسعه فناوری
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 ماه 6 تکمیلي

 مدير مرکز

 و

شورای 

 سیاستگذاری

  رسیدن به اهداف تعیین

 شده

  تدوين طرح توجیهي

مناسب برای ورود به مرکز 

 رشد 

  جلب رضايت حامي 

  جذب سرمايه گذار 

  میزان ساعات حضور

 اعضای هسته 

  دريافت گزارش از

مشاورين در خصوص 

 های هستهفعالیت

 ها با دن فعالیتمطابقت دا

 اهداف تعیین شده 

  اعالم نظر حامي در

 خصوص طرح

  خروج از مرکز به دلیل عدم

موفقیت در اجرای ايده و 

 رسیدن به اهداف 

  خروج موفق از مرکز به دلیل

 رسیدن به اهداف تعیین شده 

  ماه به  6تمديد قرارداد به مدت

دلیل موفقیت رسیدن به اهداف 

ای و اثبات توانمندی تیم بر

 ادامه کار

  نوآوری "آمادگي ورود به مرکز

 "و توسعه فناوری

 های فناور در مراکززمانبندی ارزيابي هسته: 3جدول 

 

 

 های مستقر:های مالی و خدمات مربوط به تیمامور قراردادی، حمایت -9

  ماهه 4در دوره اولیه مدير مرکز عقد قرارداد داخلي با 

  ماه  8گذاری به مدت با تصويب در شورای سیاستتمديد قرارداد داخلي با مدير مرکز 

 ماه 4گذاری به مدت حداکثر تمديد قرارداد داخلي با مدير مرکز با تصويب در شورای سیاست 

 حمایت مالی 

 سه را در جل ز طرح هااگذار تعهد به حمايت مالي ي ممکن خواهد بود که حامي سرمايهها تنها در صورتحمايت مالي از طرح

 گذاری اعالم و مصوب نموده باشد. یاستشورای س

 باشد.ر ميپذيانپرداخت حمايت مالي مصوب تنها با شرايط تصويب شده در مجموعه مديريت فناوری و توسعه نوآوری امک  

 های مرتبط در کشورسازی از صندوقهای مرتبط با تجاریمندی از وامحمايت و کمک در بهره 

 خدمات حمایتی

 ف مندی از خدمات با تخفیمرتبط در دانشگاه به منظور بهره هایها و کارگاهاهمعرفي به آزمايشگ 

 های مکانیک و برق مديريت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاهامکان استفاده از کارگاه 

 مندی از خدمات و مشاوره دفتر انتقال تکنولوژی بهره(TTO)  گاه به منظور دانشمديريت فناوری و توسعه نوآوری

 سازیيع در تجاریتسر

 ای رايگاناستفاده از خدمات آموزشي و مشاوره 
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 نظارت بر نحوه عملکرد مرکز نوآوری: -10

 گردد.عالم ميااندازی مرکز نوآوری توسط دانشکده/پرديس به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه درخواست راه 

عضای ا، تعیین گذار )در صورت وجود(يهها، تعیین حامي سرما: تهیه مستند روش اجرای فعالیتمستندات الزم

همترين مباشند( يکي از و کارکناني که طرف مرکز نوآوری مي ءگذاری و کارکنان در مرکز )اعضاشورای سیاست

 یری باشد.گندازهاهای مستند اهداف تعیین شده در مستندات است که بايد اين اهداف قابل دستیابي و قابل بخش

 ری و فناو توسط هیئت ريیسه دانشگاه و صدور حکم مدير مرکز توسط معاون پژوهش اندازی مرکزتصويب راه

 گیرد.دانشگاه صنعتي امیرکبیر صورت مي

  نگر عملکرد مرکزماهه به معاونت پژوهش و فناوری است. اين گزارش، بیا 6مدير مرکز موظف به ارائه گزارشات 

 ز موثر خواهد بود. نوآوری تخصصي است، که به منظور مجوز ادامه کار مرک
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 : 1پیوست 

 هاکاربرگ اطالعات طرح
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 توجه : 

 مورددريا  مهندسي عضويت در مرکز تخصصي فناوری و نوآوریاطالعات مندرج در اين فرم محرمانه بوده و تنها جهت ارزيابي و  .1

 یرد.گاستفاده قرار مي

 اطالعات مربوط به ارائه دهنده طرح و وضعیت حقوقي طرح -1

 
 

 نام و نام خانوادگی ارائه دهنده طرح:

 محل تولد: تاریخ تولد:      /    / کد ملی: شماره شناسنامه: نام پدر:

Website/Weblog: E-mail: 

 شغل/تخصص و محل تحصیل دانشگاه گرایش-رشته تحصیلی آخرین مدرک تحصیلی
تبه علمی )اعضا هیئت مر

 علمی(

     

 تلفن همراه: تلفن ثابت :

 نشانی:

 نمابر: تلفن محل کار )کد شهرستان ذکر شود(: کدپستی:

  عنوان طرح  )فارسی(:
 عنوان طرح)انگلیسی(:

 در صورت وجود شرکت این جدول تکمیل گردد:

 نام شرکت )انگلیسی(: نام شرکت )فارسی(:

 ثبت: تاریخ                        :                تشماره ثب

 ..............................غیره.....     مسئولیت محدودتضامنی     تعاونی     خاص     سهامینوع شرکت:      

 فعال     مدت سابقه فعالیت)سال(:تازه تأسیس     غیر فعال     یت:     سابقه فعال

 زمینه تخصصی فعالیت : 

 نشگاه ها یا بخش خصوصی(:وابستگی )به موسسات دولتی یا دا

 )ریال(:سال گذشته 3ش سالیانه شرکت در میزان سرمایه در گرد میزان سرمایه ثابت شرکت )ریال(: 

 نشانی دفتر شرکت/دفتر موسسه:  

 نشانی کارخانه:

 آدرس سایت اینترنتی:

درای مجوز دانش  مرجع صدور مجوز فعالیت:
 خیر بلی  بنیان:

 ن:نوع مجوز دانش بنیا

 تاریخ اعتبار مجوز: تاریخ دریافت مجوز:

 اطالعات اعضا و همکاران گروه -2

 .……………………………-MTC-100شماره طرح: .
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ف
ردی

 

نام و نام 
 خانوادگی

 تاریخ
 تولد

آخرین 
 مدرک

 تحصیلی

رشته 
 تحصیلی

 دانشگاه

و محل 
 تحصیل

سمت 

در 

تیم 

 کاری

تجربه 
 کاری

 مرتبط 
)به 
 سال(

نوع **
 همکاری

اختراع 
ثبت 
 شده

سابقه 
بیمه 
دراین 
 مجموعه

 تلفن
 م ن ت

1                    
  

  

2                    
  

  

3                    
  

  

4           
  

 

 در هفته(،م)مشاور( ساعت 20ساعت در هفته به باال(،نیمه وقت) 40مدير عامل،عضو هیات مديره ، سهامدار،همکار **ت : تمام وقت)*

مي الزامي نامه و روزنامه رسداران، اشخاص حقوقي باشند، ارسال مدارک شرکت شامل اساسکه سهامتوجه : در صورتي 

 است.

 ....................................................................................................................................................صاحبان امضاء شرکت : 

 سابقه فعالیت گروه )فرد ارئه دهنده طرح( -3

 

 رسیده است:  نرحله نهايي ماز مرحله ايده تا تولید/ اجرا را انجام داده است يا هنوز به  گروه )فرد ارائه دهنده( محصوالت/خدماتي که 1-3

نتایج 
 حاصله

 *وضعیت نهایی
 کارفرما

تا 
 تاریخ

 از

 یختار
ف عنوان پروژه افراد مرتبط با اجرای پروژه

ردی
 خ د درصد 

         1 

         2 

         3 

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

 

 

 

 

 

 مشخصات طرح -4
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 طرح : )ویژگی ها و مزایای ایجاد شده(شرح مختصری از  4-1

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی (:وه تمایز طرح نسبت به نمونه های مشابه یا جایگزین )نوآوری خاص موجود در ایده و مزایای رقابتوج 4-2

 

 
 

 

 

 

 

 طرح در چه مرحله ای قرار دارد ؟  4-3

کسب مجوزهای الزم  نمونه اولیه مطالعات اولیه 
 

 تولید انبوه نمونه صنعتی
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 گرددل   ضلم ا ارائله  و بله اضملمام مل ار  ، فرم درخواست تكميلل گرددل  العه و آگاهي كامل از ضوابط پس از مط

 باش  مي  جاضبمورد تادي  اد ،صحت اطالعات ارسالي

                                                                )فرد ارائه ده    طرح(                                   مجاز شركت یمهر و امما               

 تاردخ

 مماا                                                               فرم                                        تكميل ك     و سمت گيضام و ضام خاضواد                  

 
 های مورد نیاز:پیوست

 ..(.ها و آزمایشات و تصاویر و مستندات مربوط به ایده/طرح ارائه شده )تصاویر نمونه ساخته شده، نتایج تست .1

 گونه ثبت اختراع و یا تاییدیه در صورت وجودهر .2

 افتخارات و رتبه های کسب شده در جشنواره های داخلی و خارجی

 : )جهت ایجاد محصول قابل ارائه به بازار(رح زمان مورد نیاز برای اجرای ایده/طمدت  4-4

 

 

 طرح تا کنون و محل تامین آن :ایده/میزان هزینه صرف شده برای  4-5

 

 

 :به تفکیک هر مرحله طرح/میزان سرمایه مورد نیاز جهت تکمیل ایده 4-6

 

 

وش یا فر وروش و رقبا(پیش بینی بازار فروش یا عرضه داخلی یا خارجی )با ذکر نوع بازار و برآورد ف  4-7

 صورت گرفته تاکنون:

 

 

 

 

 :کنون  و یا رتبه های کسب شده تا افتخارات ،جوایز 4-8

 

 

 عناوین اختراعات ثبت شده داخلی و خارجی و تأییدیه های کسب شده :  4-9
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 : 2پیوست 

 فرم مشخصات فردی

AUT-FM-2502-02 
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 :اطالعات شخصی          
 

 نام خانوادگي: نام:

 شماره ملي: 13لد:          /      /      تاريخ تو وضعیت نظام وظیفه:

 آدرس:

 :تلفن تماس

 کدپستي: : (E-mail)پست الکترونیک  

 

 ز ديپلم پیوست گردد(ا)کپي مدارک مقاطع باالتر  به ترتیب از مقاطع تحصیلي باال به پايین قید گردد مدارج تحصیليوضعیت تحصیلی     

 
 مقطع تحصیلي رشته تحصیلي گرايش محل تحصیل سال ورود سال فراغت

      

      

      

 هیات علمي دانشگاه          التحصیل فارغ         وضعیت :  دانشجو 

 ه کاریتجرب

 اگر در سازمان یا مؤسسه ای سابقة فعالیت دارید در این قسمت درج نمایید

 

 نوع فعالیت
 تاريخ پايان

 ماه/ سال

 تاريخ شروع

 ماه/ سال 

 ارینوع همک
 

 رديف نام شرکت يا مؤسسه تلفن تماس

 
 
 

  
 

 1.  

 
 
 

  
 

 2.  

 
 
 

  
 

 3.  

 سوابق تحقیقات کاربردی 
 

 وضعیت
فعالیت و سمت 

 شما در پروژه
 زمان اجرا اعتبار )ريال( دستاورد

شرکت يا مؤسسه 

 مجری پروژه
 رديف عنوان پروژه

   
 
 

   1.  

   
 
 

   2.  

     خ: خاتمه يافته   د: در دست اجرا 

 ..………………-MTC-100شماره طرح: 
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 ا مقاله و کتاابيو ي داريد  غیر از رشته تحصیلي خود - خاصي شرکت نموده ايد و يا مهارت خاصيآموزشي اگر در دوره  سوابق علمی 

  در اين قسمت يادداشت نمايیدمنتشر نموده ايد 
 

 توضیحات

 نوع سابقه علمی

تدريس، شرکت در دوره سمینار يا کارگااه آموزشاي مقالاه، 

 علمي، تألیف / ترجمه   تحقیق، مهارت، جوايز

 ردیف

  1.  

  2.  

  3.  
  4.  

 سرگرمی و عالقمندی های شخصی

 

 

 وضعیت در هسته/واحد فناوری

     

 شاور     م                              همکار                                  نوع همکاری:                   موسس     

 )لطفاً شرح دهید( نا منظم                         پاره وقت                                 تمام وقت   حضور :                       

 توضیحات: 

 

 
 

 
     

 تاریخ:     

                                                                                                                                                                                       

 نام و امضا   
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 : 3پیوست 

 فرم ارزیابی فنی طرح

AUT-FM-2502-03 
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 : نام طرح :شماره پیگیری

 :مدير پروژه : نام شرکت 000-100

  :عالي5 :خوب،4:متوسط، 3:ضعیف، 2:بسیار ضعیف، 1: راهنمای امتیاز دهي

  : )         امتیاز نوآوری

) 

 .چکیده طرح و نوآوری ارائه شده درطرح را بیان بفرمايید -1

  :چکیده

 

 

 

  :نوآوری

 

 

 

 

 

      : )           امتیاز فني

) 

 (.در صورت وجود، اشکاالت فني ذکر شود)طرح را از نظر فني ارزيابي فرمايید  -2

 

 

 

 

 

 :امتیاز ايده محوری

 (          ) 

کر ذمحوری  )نقاط قوت و ضعف ايدهايده محوری ارائه شده تا چه حد با نیازهای روز کشور متناسب است  -3

 ؟شود(

 :نقاط قوت

 

 

 

 

 :نقاط ضعف

 

 

 

 

 

 

 



  يتخصص مرکز نوآوری جاديا هيرو

 AUT-PR-2502 شماره:

 22/12/1396                   تاريخ:           1 ويرايش:

 22از:               22صفحه:      

 

 بوده و حقوق قانوني آن محفوظ است. دانشگاه صنعتي امیر کبیرتمامي اطالعات موجود در اين سند متعلق به  

 : )       امتیاز تیم کاری

) 

 کنید؟دهنده طرح را چگونه ارزيابي ميتوانمندی تیم ارايه -4

 
 

 

 

 

 

 

ح و امتیاز بازار طر

وجود توجیه 

 : اقتصادی

)        ( 

 .شرح مختصری از ارزيابي بازار طرح و داشتن توجیه اقتصادی بیان نمايید -5

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 .گیری خود را از ارزيابي طرح ارايه نمايیدبندی و نتیجهجمع -6

 

 

 

 
 
 

 
 

 :نظر نهايي در خصوص طرح را مشخص فرمايید

 الف .طرح مورد تايید است

 ب .مورد تايید است (داور ، مرکز ) س از اصالحات جزئي و بررسي مجدد توسططرح پ

 ج .اصالحات کلي و داوری مجدد دارد. نیاز به طرح مردود است

 د .طرح مردود است

 

 نام و نام خانوادگی 

 تاریخ

 امضاء


