
 

  هاي واحد فناورگزارش جامع فعالیتفرم 
  معرفی شرکت -1

    نام هسته/ واحد فناور

    ایده محوري

    ایده هاي جانبی

    زمینه فعالیت

تاریخ قرارداد دوره 
  :پیش رشد

  
تاریخ قرارداد دوره 

  :رشد
  

 قرارداد دورهتاریخ 
  فرارشد:

  

  مشخصات شرکت
  شماره ثبت  تاریخ ثبت  نوع شرکت

      
  

  :مشخصات سهامداران2-1

  ردیف
نام و نام 
  خانوادگی:

رشته 
  تحصیلی

مدرك 
  تحصیلی

درصد   دانشگاه
  سهام

  :نوع همکاري
تمام  /پاره وقت
  وقت

زمینه هاي   سمت  سال تولد
  فعالیت

حق بیمه 
  پرداختی

1                      
2                      
3                      
4                      
5                      

  مدیر عاملو  مشخصات اعضاي هیات مدیره 2-2

نام و نام   ردیف
  خانوادگی:

رشته 
  تحصیلی

مدرك 
درصد   دانشگاه  تحصیلی

  سهام

  :نوع همکاري
تمام  /پاره وقت
  وقت

زمینه هاي   سمت  سال تولد
  فعالیت

حق بیمه 
  پرداختی

1                      
2                      
3                      
4                      
5                      

  

  

  



 

  مشخصات کارکنان مستقیم 2-3

نام و نام   ردیف
  خانوادگی:

رشته 
  تحصیلی

مدرك 
درصد   دانشگاه  تحصیلی

  سهام
  :نوع همکاري

تمام  /پاره وقت
  وقت

زمینه هاي   سمت  سال تولد
  فعالیت

حق بیمه 
  پرداختی

1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
 

  :مشخصات کارکنان غیر مستقیم 2-4

نام و نام   ردیف
  خانوادگی:

رشته 
  تحصیلی

مدرك 
درصد   دانشگاه  تحصیلی

  سهام

  :نوع همکاري
تمام  /پاره وقت
  وقت

زمینه هاي   سمت  سال تولد
  فعالیت

حق بیمه 
  پرداختی

1                      
2                      
3                      
4                      
5                      

  

  تجهیزات موجود:- 3

  

  گواهی نامه ثبت اختراع-4

  تاریخ ثبت  شماره ثبت  عنوان اختراع  ردیف
گواهینامه ارزشیابی   در صورت فروش اختراع

  مبلغ قرارداد  طرف قرارداد  اختراع
              

  
  مقاالت علمی منتشر شده به نام دانشگاه تحصیالت تکمیلی:-5

مجالت یا کنفرانس ها با نام پارك علم وفناوري دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان جدول زیر را در صورت ارائه مقاله در 
 تکمیل نموده و مدارك مربوط را پیوست نمایید:

  تاریخ انتشار  محل انتشار  نویسنده (یا نویسندگان)  نام مجله/کنفرانس  عنوان  ردیف
            
            

 



 

  شدن در جشنواره هاي علمی و فناوري:ها و برگزیده تقدیرنامه- 6

  دریافت کننده  عنوان  ردیف
محل دریافت (همایش، سمینار، 

  نمایشگاه، جشنواره و غیره)
  تاریخ دریافت

          
          

  

  مجوزهاي اخذ شده مورد نیاز جهت فعالیت واحد؟- 7

  

  

  فرمایید:گردش مالی منتهی به سال مالی گذشته واحد را مطابق اظهارنامه دارایی ذکر -8

  

  

 هاي تبلیغ واحد به چه صورت بوده است؟روش-9

 (ذکر آدرس)وب سایت  

 (پیوست شود)کاتالوگ / بروشور  

 (پیوست شود)کارت ویزیت  

 (ذکر تاریخ و نام)شرکت در نمایشگاه   

   (ذکر شود)سایر  

  شرکت در نمایشگاه ها-10

  زمان  شهر- کشور  نمایشگاه عنوان  ردیف

        
        
       

  

  

  



 

 شرکت در کارگاه ها و دوره هاي آموزشی-11

  مدرس  دوره عنوان  ردیف
 شرکت کنندهنفر  تعداد

  از طرف شرکت
  مکان  زمان

            
            
           

  

  

 عضویت در انجمن هاي ملی یا بین المللی؟-12

  

در دستور کار واحد فرار گرفته  آخرین طرحها و ایده هایی که در راستاي بومی سازي فناوریهاي جدید عالوه بر ایده محوري-13
  است؟

 

  

  

  اي واحد را در طی این دوره ارزیابی بیان فرمایید:عناوین و مبلغ قراردادهاي پژوهشی، کاربردي و توسعه-14

 عنوان قرارداد ردیف
تاریخ 
 شروع

تاریخ 
 خاتمه

 ارزش ریالی کارفرما
محصول تولیدي یا 
 خدمات ارائه گردیده

 میزان پیشرفت

١        

٢         

٣         

  

 درآمد حاصل از فروش فناوري مطابق با جدول زیر:-15

میزان سرمایه گذاري براي   میزان فروش ساالنه محصوالت یا خدمات عمده
 )میلیون ریال( تحقیق وتوسعه

 بازار

 صادرات %  داخلی% 

     

     

     

  



 

 اي، تخصصی و فنیقراردادهاي خدمات مشاوره -16

  مبلغ قرارداد  کارفرما  قرارداد عنوان  ردیف
       
        

  

  فروش دانش فنی (میلیون ریال) : - 17
  فروش در بازارهاي داخلی  عنوان دانش فنی  ردیف

  نام شرکت    
  طرف قرارداد

  مبلغ
  (میلیون ریال)

        

 
  
  
  
  
  

 محوري و تحقق اهداف آن به چه میزان است؟درصد پیشرفت طرح ایده - 18

  :عملیاتیبرنامه 

  
  ردیفر

  توضیح سال دوم  سال اول
ماهه  سه

 اول

ماهه  سه
 دوم

ماهه  سه
 سوم

ماهه  سه
  چهارم

ماهه  سه
 اول

ماهه  سه
 دوم

ماهه  سه
 سوم

ماهه  سه
  چهارم

  

1                    
2                    
3                    
4                    
5                    
6                    
7                    

  
 

 

  

  

  

  



 

  ی بدهوضعیت اعتبار و - 19
  

  دوره رشد

  بدهی  اعتبار
        حق استقرار
        تجهیزات
        ارتباطات

        کتاب و نرم افزار
        تبلیغات
        مشاوره
        آموزش

        قرض الحسنه
        اعتبارات

        مجموع

        بین راهی
  

  ریز هزینه کرد اعتبارات  - ٢٠

  مبلغ کل  مبلغ جزء  واحد  تعداد  شرح  ردیف
            

            

            

            

            

            

            

            

            

      

  

  

  



 

  پرداخت ها- 21       

  تجمعی  متوسط ماهانه  این ماه  شرح  ردیف
        اجاره  1

        حقوق و مزایا  2

        حق بیمه  3

        مالیات بر حقوق  4

        خدمات قراردادي  5

        خدمات متفرقه  6

        مجموع  

  
 

   نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم :                                                                                                                                               

  تاریخ :                                                                                                                                                                            

 


