


دادکشن ه جغرافیا

باسمه تعالي

فرم پيشنهاد طرح در نخستين رویداد ملي جغرافيا 1401
عنوان ایده /طرح فناورانه و نوآورانه:

 -1اطالعات مربوط به مجری طرح

نام:

محل اشتغال:

نام خانوادگي:

رشته تحصيلي:

آخرین مدرك تحصيلي:

شماره تلفن همراه :

امضاء مجری طرح:

*رزومه ضميمه شود

 -2اطالعات مربوط به طرح

الف) عنوان طرح :

ب) نوع ایده /طرح :بنيادي□ کابردي □ توسعه فناوري □
پ) اگر طرح از نوع کاربردی و توسعه فناوری است از نظر سطح بلوغ فناوری ( )TRLدر چه مرحلهای است1؟

□ 9 □ 8 □7 □ 6 □ 5 □4 □ 3 □ 2 □1
ت) مخاطب این ایده /طرح چه بخشي است؟
بخش دولتی □ بخش خصوصی □ (اسم سازمان /شرکت:

)

ث) از سازمان /شرکت چه انتظاری دارید؟
کمک مالی /تسهيالت اعتباري /تضامين □ توانمندسازي و شتابدهی □ خدمات بازاریابی و تجاريسازي □ تأمين نيروي انسانی /فضاي فيزیکی /آزمایشگاه/
ماده اوليه □ موارد دیگر □ (اشاره بفرمایيد)
ث) آیا قبال اقداماتي جهت اجرایيسازی طرح داشتيد؟ اگر جواب مثبت است دليل توقف اقدام را مختصراَ بنویسيد؟

بله □ خير □
www.irantechhub.ir/pages/trl
1

دليل توقف ایده و طرح:
ج) مدت زمان اجرای طرح:
چ) تاریخ پيشنهاد طرح / :

تاریخ خاتمه (تقریبی):

تاریخ شروع:
1400/

ح) خالصه طرح:

خالصه طرح شامل ایده اصلی و چگونگی فرآیند انجام آن است

خ) دالیل ضرورت و توجيه انجام طرح و سوابق علمي مربوط به این ایده/طرح فناورانه و نوآورانه:

ایده یا طرح شما دقيقا چه مشکلی را برطرف میکند؟

ایده یا طرح شما چه آوردهاي براي سازمان /شرکت دارد که باعث ترغيب آن براي سرمایهگذاري میشود

مشابه این ایده /طرح در کجا انجام شده است؟

2

د)اهداف و خروجي های ایده /طرح فناورانه و نوآورانه:

در بخش خروجیها اشاره بفرمایيد که خروجی این ایده یا طرح چه چيزي خواهد بود؟ کتاب ،مقاله ،گزارش ،طراحی نرمافزار ،طراحی سایت ،ساخت یک ماده اوليه،
ساخت نمونه اوليه و ...

 -4روش اجرای ایده /طرح فناورانه و نوآورانه

روش اجراي طرح و فرآیند اجر ایی آن تا حد امکان در قالب فلوچارت تشریح شود.

-5مهمترین منابع و مأخذی که از آنها استفاده ميشود:

3

-6برآورد هزینه اجرای طرح (آناليز هزینه ها)

جمع (ريال)

جمع هزينهها
جمع هزينههاي پرسنلي
جمع هزينههاي خريد وسايل و مواد
جمع هزينههاي مسافرت
جمع هزينههاي ديگر

ريال

جمع كل هزينههاي طرح

4

 -7برآورد زمان انجام طرح

مرحله

شرح مختصر هر مرحله

جدول زماني به ماه

درصد

8

-

 -8همکاران

ردیف

حيطه مسئوليت
در طرح فناورانه

محل اشتغال

نام و نام خانوادگي

5

رشته تحصيلي

مدرك تحصيلي

