بسمه تعالی
مرکز رشد فناوری سالمت

شماره:

درخواست پذیرش واحدهای فناور

تاریخ:

 -1مشخصات واحد فناور (شرکت /هسته):
زمينه تخصصي فعاليت:

نام واحد:
وضعيت حقوقي واحد:

 ثبتنشده

 ثبتشده

شماره ثبت:

تاریخ ثبت/ / :

نوع واحد:

 سهامي خاص

 تعاوني

 تضامني

 مسئوليت محدود

نام و نام خانوادگي مسئول واحد (مدیرعامل):

کد ملي:

صاحب یا ارائه دهنده ی ایده ی محوری:

کد ملي:

نشاني پستي:

کدپستي(01رقمي):

تلفن تماس:

تلفن محل کار :

رایانامه (:)Email

تلفن همراه:

وبگاه( :)Web Site

نمابر :

در پاسخ دادن به سؤاالت ،به نکات زیر توجه نمایيد :
-

طرح باید محصولي را معرفي نماید .محصول ميتواند فيزیکي (سختافزاری) یا در قالب خدمت باشد .هدف از حضور در دورهی رشد به توليد انبوه
رساندن موضوع ایده (محصول) است.

-

محدودهی مورد پوشش طرح به صورت واضح و بدون ابهام بيان شود.

-

فرآیند توليد محصول واضح بيان شود.

موضوع طرح باید:


قابليت وارد شدن به فرآیند رشد (در ابتدای دوره) و دستيابي به رشد منطقي (مطابق با برنامهی زمانبندی طرح) در پایان دورهی رشد را داشته
باشد.



بازار مشخص ،قابل دستيابي و با بازده اقتصادی منطقي داشته باشد.



قابليت توليد درآمد اقتصادی کافي برای فعاليت مستقل (خارج از مرکز رشد) همراه با سود منطقي را داشته باشد.



تکراری نباشد .نوعي نوآوری باید در طرح وجود داشته باشد .از دیدگاه فرآیند توليد محصول ،نوآوری ميتواند در منابع ،فرآیند توليد یا محصول
رخ دهد .از دیدگاه محدودهی توليد /مصرف محصول،توليد محصولي که مشابه خارجي دارد اما در داخل توليد نميشود (یا احتماالٌ مصرف داخلي را
تأمين نميکند) نيز ميتواند نوآوری در نظر گرفته شود.

اگر چه فعاليت در مرکز رشد آميخته با تحقيق است ،اما در مرکز رشد فرصتي برای تحقيق در مورد امکانپذیر بودن موضوع طرح وجود نخواهد داشت .شروع
کار ترجيحا با در اختيار داشتن نمونهی اوليهی محصول آغاز ميشود .در غير اینصورت باید حداقل اطالعات فني طرح در حد توليد نمونهی اوليه در اختيار
متقاضي باشد.

 -2مشخصات طرح (ايده محوري):
 1-2عنوان ايده محوري
به فارسي
به انگليسي
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بسمه تعالی
مرکز رشد فناوری سالمت

شماره:

درخواست پذیرش واحدهای فناور

تاریخ:

 2-2کليدواژگان
به فارسي
به انگليسي

 3-2محور ايده :ايده شما جزو کداميک از موارد ذيل طبقه بندي مي شود:
داروها ( – ) Drugsمثل آنتي بيوتتيکها ،شيمي درماني سرطان و ...

دستگاه ها و تجهيزات ( ) Devices, equipment and supplies

رويه هاي طبي و جراحي() Medical and surgical procedures

داروهاي گياهي و طب سنتي

مواد بيولوژيک - Biologicsمثل واکسن ها ،فراورده هاي خوني ،ژن درماني و سلول درماني و ...

مواد مصرفي

برنامه هاي عمومي سالمت (  - )Public health programsمثل برنامه هاي ايمن سازي ،سيستم تصفيه آب و ...
سيستم هاي پشتيباني ( – ) Support systemsمثل آزمايشگاه ها ،بانک خون ،سيستم الکترونيکي ثبت سالمت و ...
سيستم هاي مديريتي و سازماني (– ) Organizational and managerial systems
فعاليت هاي آينده نگرانه با گروه هاي تشخيصي ،ارائه مراقبت هاي بهداشتي جايگزين

 4-2شرح مختصري از طرح (شامل اهداف ،تعريف و روش اصلي):

 5-2مشخصات فني طرح (ويژگيهاي محصول يا مشخصات فني محصول پيش بيني شده):

 6-2دالئل انتخاب موضوع و ضرورت اجراي ايده محوري:
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تجهيزات توانبخشي

بسمه تعالی
مرکز رشد فناوری سالمت

شماره:

درخواست پذیرش واحدهای فناور

تاریخ:

 -7-2وضعيت فعلي دانش فني و تکنولوژي طرح را مشخص کنيد .در صورتي که نياز به انتقال تکنولوژي هست توضيح دهيد.

 -8-2روند تغييرات براي تکنولوژي اين محصول در دنيا را بيان کنيد( سابقه موضوع از جنبه هاي نظري و عملياتي ) .

 -9-2چه ماشين آالت و تجهيزات اصلي براي اجراي ايده ارائه شده نياز است؟

 -11-2نام و مشخصات مواد يا قطعاتي که نياز به ورود از خارج دارند .کداميک در بازار ايران بطور مستمر يافت مي شوند؟

 -11-2روش توليد و کليات روش توليد ( مهندسي معکوس ،مونتاژ-طراحي  ،بهينه سازي توليد موجود و  )...فرآيند توليد و تکميل
محصول/خدمات را بطور خالصه شرح دهيد.

 13-2آيا نمونه داخلي يا خارجي اين محصول در کشور موجود است؟(شرح دهيد)
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بسمه تعالی
مرکز رشد فناوری سالمت

شماره:

درخواست پذیرش واحدهای فناور

تاریخ:

 14-2ميزان پيشرفت طرح:
 تعريف ايده و طراحي محصول

 تدوين دانش فني

 نمونهسازي

 تدوين طرح تجاري

 توليد نيمهصنعتي

 بازاريابي و جذب مشارکت مالي

 ساير(با ذکر مورد):

.
15-2معرفي بازار هدف و مشتريان:

 16-2معرفي رقبا و مزاياي رقابتي طرح و ميزان عرضه در بازار:

 19-2مشخصات برجسته محصول:

 21-2نوآوريهاي موجود در محصول:
 21-2گواهينامهها و تاييديههاي کسبشده محصول:
 -3مشخصات گروه کاري:
 1-3مشخصات فردي:

رديف

نام و نام
خانوادگي

کد ملي

مدرک
/رشته
تحصيلي

محل اخذ
آخرين
مدرک

تجربه کاري
(زمينههاي
تخصصي)

سمت در
واحد
فناور٭

1
2
3
4
٭شامل مدير عامل -عضو هيات مديره -سهامدار -همکار
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نوع همکاري

تمام
وقت

نيمه
وقت

سال
تولد

وضعيت
نظام
وظيفه

تلفن

رايانامه

بسمه تعالی
مرکز رشد فناوری سالمت

شماره:

درخواست پذیرش واحدهای فناور

تاریخ:

 2-3تجربه گروه کاري (اجرايي ،پژوهشي):
فعاليت

رديف

مجري

کارفرما

اعتبار طرح
(ميليون
ريال)

شروع

خاتمه

جاري

وضعيت
خاتمه
يافته

متوقف

1
2
3
4
 3-3دورههاي گذراندهشده در زمينه کارآفريني (مديريت مالي ،بازاريابي و :)...
عنوان

رديف

برگزارکننده

شرکتکننده

ميزان ساعت

زمان برگزاري

امکان ارائه گواهي
بلي

1
2
3
4
 -4نوع فعاليت اصلي که در مرکز به آن خواهيد پرداخت:
 تدوين طرح تجاري

 تدوين دانش فني

 توليد محصول

 توليد نيمهصنعتي

ساير موارد( توضيح دهيد )

 -5ارزيابي اقتصادي طرح:
 1-5مدت زمان و مراحل مختلف اجراي طرح ( شامل شرح خدمات و مقطع ارائهي گزارشها ) :
رديف

عنوان مرحله

مدت زمان انجام
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نوع و محتويات گزارش

خير

بسمه تعالی
مرکز رشد فناوری سالمت

شماره:

درخواست پذیرش واحدهای فناور

تاریخ:

 2-5هزينه هاي مورد نياز اجراي طرح:
1-2-5

هزينههاي خريد تجهيزات و مواد مورد نياز طرح:

رديف

مصرفي

نام تجهيزات يا مواد

غير مصرفي

تعداد/مقدار

قيمت واحد

قيمت کل

1
2
3
4
5
6
جمع کل هزينهها
2-2-5

ميزان هزينههاي الزم براي انجام ايده:

نوع هزينه

رديف
1

پرسنلي

2

هزينه آزمايشگاهي

3

تجهيزات يا مواد

شرح

هزينه مشاورهاي و اطالعاتي(خدمات

4

تخصصي و عمومي)
ساير

5

جمع کل

هزينهها(هزينههاي خريد تجهيزات و مواد و ) ...

 3-5قيمت تمامشده محصول:
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مبلغ به ريال

بسمه تعالی
مرکز رشد فناوری سالمت

شماره:

درخواست پذیرش واحدهای فناور

تاریخ:

 4-5براورد از ميزان فروش محصول:

 5-5ميزان مشارکت مالي:

 -6خدمات مورد نياز:

1-6

پشتيباني

 مکان استقرار

 تجهيزات اداري

 خدمات آزمايشگاهي (با ذکر مورد)

 خدمات اداري (تايپ ،تکثير و   )...خدمات حسابداري  خدمات کارگاهي (با ذکر مورد)
 خدمات اطالعرساني

 سالن شورا

 کامپيوتر و تجهيزات جانبي

 ساير (با ذکر مورد)

2-6

آموزشي و مشاورهاي

 تدوين برنامه کاري ()Business Plan

 امور مالي و حسابداري

 امور بيمه

 امور سرمايهگذاري و تامين سرمايه

 امور بازاريابي و فروش

 امور حقوقي

 امور مديريتي و منابع انساني

 امور قانوني

 دوره آموزش کارآفريني

 دوره آموزش مديريتي

 ساير (با ذکر مورد)
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بسمه تعالی
مرکز رشد فناوری سالمت

شماره:

درخواست پذیرش واحدهای فناور

تاریخ:

 -7اطالعات الزم جهت ارسال نسخه الكترونيكي  /کاغذي کاربرگ "درخواست پذيرش واحد فناور
نشانيٍ :خرم آباد ،کيلومتر  3جاده خرم آباد -بروجرد ،مجتمع پرديس دانشگاهي ،دانشگاه علوم پزشکي لرستان ،معاونت تحقيقات و فناوري ،مرکز رشد
فناوري سالمت
تلفن تماس33121174 :و166-33121172

Web Site: htic.lums.ac.ir

Email: htic.lums.@gmail.com
همراه اين درخواست موارد زير را ضميمه و مجموعه را به مرکز رشد تحويل نماييد:



رزومه ي افراد گروه کاري موسسين و همکاران اصلي (شامل تصوير شناسنامه ،آخرين مدرک تحصيلي و ساير مدارک آموزشي مرتبط).



تصوير مدارک ثبت شرکت.



پيشقراردادها يا اعالم نياز مشتري.



تصوير گواهينامهها ،تقديرنامهها و مجوزها.



اطالعات فني محصول.



ساير مدارک که احتمال ميدهيد در بررسي طرح مؤثر باشد.

نحوه آشنايي با مرکز رشد

 اطالعيهها و برنامههاي مرکز

 حضور مرکز و واحدهاي فناور آن در
نمايشگاه

 سايت مرکز

 واحدهاي فناور مستقر

 دوستان و آشنايان

 مراکز رشد و پارکهاي فناوري ديگر

 سايت کارآفريني

 سايتهاي ديگر
 ساير (توضيح دهيد)

---------------------مدیر عامل یا نماینده واحد فناور یا ایده پرداز
امضا و تاریخ
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