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 به نام یگانه مهندس گیتی

 

 

 «يتأیید  طرح پرسشنامهتكمیل  راهنماي»

 

 :مقدمه

و  ها روشنرم افزاری، طراحی و یا بهبود  برنامه هیتهی طرحی است که پس از ساخت دستگاه، تولید محصول، تأییدطرح 

 نامهیگواهمنظور دریافت ه قی و یا حقوقی بفرآیندهای تولید که دارای ارزش علمی و فنی الزم و مزیت اقتصادی باشد، توسط فرد حقی

و ملزومات طرح تنظیم شده روش  ،، اهداف ها طرح به منظور بیان تمامی جنبه پرسشنامه شود. ایران ارائه می انجمن احتراقطرح به  تأیید

آن   الزم است در تكمیلاین رو  از .گردد تلقی می و ... ، حقوقی ارزشیابی ،داوری جمله جهات مختلف از از به عنوان یك سند معتبر و

 آید. به عملنهایت دقت 

 

 :كننده طرحتأییدجع مر

بر  و هرگونه تغییر در مصوبات مربوط ها طرح تمامی تأیید ،یتأییدهای  طرح و کارشناسی شیوه نامه پذیرشبه استناد 

 د(باش ینم انجمنتأیید این  موردمذکور  شورای از تأیید مصوبهفاقد  یها رحت. )طاسی تأیید یها طرحعهده شورای 

 

 : كد طرح

 گردد. این کادر مربوط به کد طرح شما بوده که توسط انجمن تكمیل می .کادر چیزی ننویسید نیدر ا

 

 :عنوان طرح -1

 .نوشته شود در این قسمتباید کوتاه، گویا و دربرگیرنده اهداف و روش اجرای طرح بوده و عنوان طرح 

 

 :مشخصات مجري -2

را  که مسئولیت مستقیم طرح و دارای تجربه علمی و فنی الزم است کننده طرح تهیه ،مبتكر متخصص،ردی ف مجری -

، شایان ذکر است در صورت تأیید طرح .دارای شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد تواند یممجری  .دارد بر عهده نیز

 .گردد یمنام مجری )مجریان( طرح صادر ه بگواهینامه 

 . الزم است رونوشت تصویر کارت ملی به همراه دیگر مستندات ارسال گردد.باشد یمستی الزامی درج کد ملی و کد پ -

 .درصد مشارکت به صورت عددی مشخص شود که بیش از یك مجری دارند الزم است ییها طرحدر مورد  -

 د.شوافراد ذکر  همهمشخصات کامل  است،ش از یك مجری که دارای بی ییها طرحدر مورد  تذكر:
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 .گردداین قسمت تكمیل  ه باشددشدر صورتی که طرح توسط یك فرد حقیقی اجرا  ري حقیقی:مج

 

 شود. این قسمت تكمیل ،در صورت اجرای طرح توسط شخص حقوقی )شرکت، سازمان، .... ( مجري حقوقی:

در صورت تغییر در مشخصات  ،ردیگ یممندرج در این قسمت صورت  نشانیاز طریق  انجمنکه هرگونه مكاتبه  با توجه به این تذكر:

 اطالع دهید. انجمنمراتب را در اسرع وقت به شماره تماس و...( )نشانی، 

 

 اطالعات نمونه: -3

 شرح علمی و مشخصات فنی / آزمایشگاهی: -1-3

نمونه یا ساخت های تهیه  روش ،علمی شرح فنی طرح شامل -گزارش علمی الزم است ،به نوع دستگاه و یا نمونه با توجه در این قسمت

کار ه مواد بالكتریكی، الكترونیكی، مكانیكی، ف )مختل یها قسمت مشخصات فنی دقیق دستگاه با توجه به منابع علمی مورد استفاده و

 .گردد ارائه (و ... رفته

 

ن تهیه روش كار، شامل نحوه طراحی و ساخت آزمایشگاهی / نیمه صنعتی و استانداردهایی را كه نمونه بر اساس آ -2-3

 گردیده:

و  هیتجز وهیشها،  آوری داده برداری، جمع نحوه نمونه) ی، مدل آمار، موادها روشاشاره دقیق به  ،با توجه به نوع طرح در این قسمت -الف

 درج گردد. ،ده استکرکه مجری با توجه به آن اقدام به تهیه نمونه و یا طراحی و ساخت دستگاه  ،تحلیل و...(

شده به که در اجرای طرح استفاده  ای موجود و مورد قبول صنعت مربوطداردهای مخصوص دستگاه و یا استانداردههمچنین استان -ب

 گردد. هارائ مستند صورت

 و ... ASTM , IEEE , CE مثال: به عنوان 

 

 

  سابقه طرح در ایران وجهان: -3-3

نتایج تحقیقات انجام شده در داخل یا خارج از کشور که ارتباط موضوعی با طرح  سوابق احتمالی اجرای طرح و باید به قسمتدر این 

  د.شواشاره  دارند

 

 .موارد استفاده و كاربرد طرح: -4-3

 .گرددمشخص  ...و  یریکارگ بهمحدوده ، موارد استفادهقسمت الزم است  نیدر ا

 

 ارزش نمونه را از جهات توجیه علمی و فنی بنویسید: -5-3

وجه تمایز طرح با سایر نمونه های مشابه  ایو  طرحعلمی  یها ینوآورکار رفته در طرح و ه ب *الزم است گام فناوری ن قسمتدر ای

 گردد. ذکر احتمالی

آن توسط فردی  تجزیه و تحلیلکه  طوریه ب ،خود موجب شود طهیحقابل توجهی را در  یارتقا از راه حلی کهعبارت است  * گام فناوری:

 یها حل، باید نسبت به سایر راه شدهمتوسط در آن زمینه امری بدیهی محسوب نشود. به عبارت دیگر راه حل فنی پیشنهاد  با دانش

موجود که هنوز راه حلی ندارند،  قابل توجهی داشته باشد. در واقع باید بتواند در حیطه خود مشكلی را از مشكالت احتمالی موجود، مزیت

  .بتكاری باشدحل نماید تا دارای گام ا
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 مزایاي فنی و اقتصادي نمونه: -6-3

ذکر  ...اقتصادی و  های ضرورت و اهمیت جنبهتوجیهات فنی،  و مزایا ،و با ذکر دالیلبا استفاده از منابع علمی ت در این قسمت الزم اس

 شود.

 خذ علمی و منابع:أم -7-3

نه تمامی آنچه که در زمینه مورد بحث طبع و ه گردیداستفاده  ها آناز ح رط اجرای به منابعی اشاره شود که در باید تنهادر این قسمت 

 نام محصول و کشور سازنده ذکر و کاتالوگ نمونه احتمالی پیوست گردد. ،دارای مشابه خارجی یها طرحدر مورد  نشر شده است.

 

 :و... ، نهادها، واحدهاي مصرف كننده ها سازمانطرح از سوي  تأییددر صورت  -8-3

که  ، مدت زمان استفاده و نتایج حاصلبا ذکر مدل هادها، واحدهای مصرف کننده و ...، نها سازمان احتمالی اعالم نظر باید در این قسمت

 .گردد ارائه مستند صورته ب ده استشتوسط مجری طرح اخذ 

 

ضمیمه و در این ختراعات مبنی بر ارزیابی طرح و یا نامه اداره ثبت االزم است برگ ثبت اختراع  ،در صورتی که طرح اختراع باشد -9-3

 قسمت ذکر شود.

 

 مدارک علمی و فنی مستند شده: -11-3

الكترونیكی  ،مختلف، نقشه الكتریكی يها قسمتشامل بلوک دیاگرام دقیق  ،مدارک مستند تمامیدر این قسمت الزم است 

درج و مستندات به . انجام شده و.. هاي آزمایشو  ها ست، گزارش تمنتج شده از طرح ارائه شده ها همقال و مكانیكی دقیق،

 پرونده پیوست گردد.

 

و امكانات و بستر مناسب برای تست  محل استقرار طرح دقیق در این قسمت آدرس :آدرس محل استقرار نمونه و یا دستگاه -11-3

 کارشناسان این سازمان ذکر گردد. عملی دستگاه یا نمونه توسط

 

 .شود یم: در این قسمت تاریخ ساخت نمونه یا دستگاه ذکر ت نمونهتاریخ ساخ -12-3

 

 :مالكیت طرح -4

در صورت مشارکت  .های مشترك دارد و الزم است درصد مشارکت به صورت عددی مشخص شود این قسمت اختصاص به طرح

 .کردارائه  و نهادها در اجرای طرح الزم است مدارك و مستندات مربوط به مالكیت معنوی طرح ها ارگان

 

 :انگیزه -5

 مورد انتظار را بنویسید. یها مساعدت، تسهیالت و ه ارائه طرح به سازماندر این قسمت انگیز

بدون  یها فرم پس از تكمیل مفاد پرسشنامه نسبت به درج تاریخ و امضاء در محل تعیین شده در صفحه آخر اقدام فرمایید.

 امضاء فاقد اعتبار است.


