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 (RINOTEX-2021نوآوری و فناوری ربع رشیدی )و جشنواره معرفی نمایشگاه 

مقام معظم  یاز رهنمودها یبه تأس یدیربع رش فناوری و آورینو یالملل نیو جشنواره ب شگاهینما

به  نسبت دیجد کردی، با رودولت یاهداف عال یو در راستا یاقتصاد مقاومت یکل یها استیدر ابالغ س یرهبر

)به صورت  4838بود از سال  دهیبرگزار گرد زیدر تبر 4831 ماه بهشتیو جشنواره که در ارد شگاهینما نیلاو

 شود.  یبرگزار مدر شهر تبریز  ساالنه(

 توسعه و تجاری سازی فناوری -2 ایده فناورانه -1 :دوره این رویداد در چهار بخش اصلی میننه

شرکت  بخش فرعی تحت عنوانو همچنین  ای فناورانهنیازمندیه -4 فناورانه فروش محصوالت  -3

حضوری و  صورته دو ب 4111ماه سال  بانآ 14لغایت  41از تاریخ  ها، سازمان ها و نهادهای حمایتی

 می گردد.برگزار  مجازی

 

 

 :  نام ثبت زمان و نحوه

سایت  وب و صرفا از طریق 1433سال ماه  مهر 33لغایت  شهریور 11تاریخ  از ثبت نام طرح ها

 انجام می گیرد. www.rinotex.ir اختصاصی نمایشگاه به نشانی 
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 چرا باید شرکت کنیم؟
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 فرآیند کلی ثبت نام 
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  اول، ویژه فناوران بخش

 فناورانه  ایده (1

ایده فناورانه کلیه تصورات ذهنی)اندیشه و فکر( ناشی از خالقیت می باشد که توسط یک شخص ارائه شده 

می توان بهره جست. در این بخش از نمایشگاه کلیه ایده هایی ی حل یک مساله در دنیای واقعو از آن برای 

( و TRL3تا  TRL1که حاصل تحقیقات نظری و کاربردی بوده و به صورت عملی انجام می شوند)سطح 

 نمونه اولیه ای از آن قابل عرضه به سرمایه گذار می باشد می توانند شرکت نمایند.

 توانند به دو صورت حضوری و یا مجازی در این بخش شرکت نمایندمیایده  کلیه صاحبان

 شرکت در نمایشگاه حضوری: 

ده معرفی ایپوستر ضمن تکمیل فرم ثبت نام در سامانه می بایست برای شرکت در نمایشگاه حضوری 

نصب در غرفه همراه  آماده و پرینت آن را در ایام نمایشگاه برای را طبق استانداردهای زیر فناورانه خود

داشته باشید. برای راحتی شما عزیزان یک چارچوب تهیه پوستر در سایت نمایشگاه بارگذاری شده است. 

 ، پوستر خود را آماده کنید.کمیل فیلدهای خالی این فایلتوانید با تشما می

 :)ارائه پوستر جهت شرکت در این بخش الزامی است(استانداردهای تهیه پوستر

سانتی متر )عرض( تهیه  11)ارتفاع( و  متر  سانتی 411 ابعاد در یکپارچه و عمودی به صورت پوستر •

 نمی باشند(. قبول قابل هم از جدا های کاغذ روی بر پوسترهای تهیه شده( شود 

 .نشود استفاده پوستر زمینه پس بعنوان تصویر از میشود توصیه •

 درنظر سانتیمتر 1خطوط  بین فاصله و باشند داشته اصلهف پوستر حاشیه از متر سانتی 8 اندازه به مطالب •

 شود. گرفته

 .شود تنظیم ستون یک در پوستر متن •

متری قابل خواندن باشد )بسته به حجم مطالب ترجیحا بین  4اندازه قلم طوری انتخاب شود که از فاصله  •

 (. 01تا  11

 شماره دو با Times New Roman قلم از انگلیسیبرای متن فارسی و برای متن    B nazaninنوع قلم  •

 .شود استفاده فارسی قلم اندازه از کوچکتر

 .باشند Bold متن بصورت در اصلی عناوین •
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 زیرخطنام صاحب ایده )صاحبان ایده( کامل ذکر شود. نام صاحب اصلی ایده با عالمت * و به صورت  •

(Underline .مشخص شود ) 

در محل مشخص شده در ایام  پوستر نصب به ، منوط ایده فناورانه صدورگواهی حضور در نمایشگاه برای •

باشد و صرفا به اسامی مندرج در پوستر )که قبال در سامانه ثبت نامی وارد شده است( ارائه می نمایشگاه

 خواهد شد، لطفا در نوشتن کامل اسامی دقت نمایید، اعتراضات بعدی به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود.

 .است الزامی در ایام نمایشگاه پوستر کنار در حب ایدهصا حضور •

 نصب قابل باشند شده تهیه شده ذکر چارچوب به توجه بدون و دیگر های اندازه در که پوسترهایی •

 .بود نخواهند

 به اطالعات انتقال سرعت آن، ظاهری جذابیت به کمک ضمن پوستر، تهیه در شکل و تصویر از استفاده •

 .استفاده نمایید پوستر در ایده با مرتبط تصاویر از میشود پیشنهاد  .داد واهدخ افزایش مخاطب را

 .شود خودداری ضروری غیر جزئیات ذکر از و شود استفاده کوتاه جمالت از پوستر متن تهیه در •

 برای ( از قبل تهیه و پرینت شود و در ایام نمایشگاهA4اندازه  پوستر )در از نسخه چند امکان صورت در •

 .ارائه گردد بازدیدکنندگان قمندان وعال

فرمت استاندارد تهیه شده و در سایت نمایشگاه  یل در تهیه پوستر، نمونه ایجهت تسه •

(www.rinotex.ir)  را دانلود و پس از تکمیل اطالعات، پوستر خود را در  ، لطفا فایلار داده شده قر

 استاندارد چاپ )نوع کاغذ چاپی مهم نمی باشد( و در ایام نمایشگاه به همراه داشته باشید.  اندازه و فرمت

 فناوران شرکت کننده در نمایشگاه مجازی، بایستی فایل پوستر را در سامانه ثبت نامی بارگذاری نمایند. •

 : بت نام و متراژ غرفهی ثهزینه ها

ریال پرداخت  8.111.111مبلغ  هر ایده فناورانهنام شرکت کنندگان در این بخش می بایست برای ثبت  •

 نمایند.

 متر مربع غرفه رایگان دریافت خواهند کرد. 8فناوران به ازای هر ایده فناورانه در نمایشگاه حضوری  •

مستلزم  در نمایشگاه حضوری، دانش آموزی خالقیت و شکوفاییدر زون  های دانش آموزیایدهنام ثبت  •

 هزینه ثبت نام به ازای هر ایده فناورانه خواهد بود. ل ریا 011.111 پرداخت

 

 

 ***توجه***

اند، غرفه مجازی رایگان دریافت خواهند کرد. در فناورانی که در بخش حضوری نمایشگاه ثبت نام کرده

 را انتخاب مجازی -گزینه حضوریبه داشتن غرفه مجازی در حین ثبت نام  تمایلاین راستا در صورت 

و در هنگام ثبت بق استانداردهای اعالم شده آماده فه خود را طفایل های مربوط به محتوای غرکنید و 

 نام در سامانه بارگذاری نمایید.

 

http://www.rinotex.ir/


 

7 
 

 

 

 

 شرکت در نمایشگاه مجازی:

های مربوط به فایل ی ضمن تکمیل فرم ثبت نام در سامانه می بایستبرای شرکت در نمایشگاه مجاز

 اری کنید.محتوای غرفه مجازی خود را طبق استانداردهای زیر آماده و در هنگام ثبت نام در سامانه بارگذ

 استانداردهای مربوط به محتوای غرفه مجازی )بخش ایده فناورانه(:

 پوستر ایده •

 dpi 411الی  11کیفیت  ، jpgفرمت  ، A4در اندازه 

 هد.دموسیقی بی کالم مناسب نمایشگاه یا صوت ضبط شده با کیفیت باال که در مورد ایده شما توضیح می •

 mp3مگابایت و فرمت  3الی  8حجم با 

 فیلم مرتبط با ایده فناورانه شما •

 mp4مگابایت و فرمت  41الی  1حجم با 

 مرتبط با ایده فناورانه شما تصویر •

 jpgمگابایت و فرمت  4.0حجم حداکثر با 

 هزینه ثبت نام:

ریال هزینه پرداخت  8.111.111کلیه فناوران برای ثبت نام هر ایده فناورانه در نمایشگاه مجازی مبلغ  •

 خواهند کرد.

های دانش آموزی در زون خالقیت و شکوفایی دانش آموزی نمایشگاه مجازی، مستلزم ثبت نام ایده •

 .ازای هر ایده فناورانه خواهد بودهزینه ثبت نام به  ریال 011.111پرداخت 

 

 

 

 

 

 

 

 ***توجه***

اند، غرفه مجازی رایگان دریافت خواهند کرد. فناورانی که در بخش حضوری نمایشگاه ثبت نام کرده

را  مجازی -نه حضوریگزیبه داشتن غرفه مجازی در حین ثبت نام  تمایلدر این راستا در صورت 

و در بق استانداردهای اعالم شده آماده فایل های مربوط به محتوای غرفه خود را طانتخاب کنید و 

 هنگام ثبت نام در سامانه بارگذاری نمایید.
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 )نمایشگاه و جشنواره( فناوری سازی تجاری و ( توسعه2

جهت )و در پروسه تجاری سازی می باشند است که هنوز تجاری سازی نشدهمختص طرح هایی  این بخش

بخش جشنواره نیز می باشد این بخش شامل  .((بیشتر به جدول مراجعه نماییدTRLکسب سطوح فناوری)

که متقاضی می تواند در صورت عالقه مندی برای ارزیابی طرح یا طرح های خود با پرداخت هزینه مربوطه 

 به شرکت در جشنواره نماید.و تکمیل فرم های مربوطه اقدام 

 ری؛ و ایجادن، کارآفرینان و متقاضیان فناوحضور سرمایه گذاراخش برنامه ریزی شده است که در این ب •

 طرحهایبازدید مسئولین لشکری و کشوری و حضور نهادهای حمایت کننده، صاحبان  شرایط الزم جهت

 امر تجاری سازی محصوالت کمک نماید.  شرکت کننده در نمایشگاه را در

ای طرح ه ضمن معرفیو جزو برندگان کمیته ارزیابی قرار بگیرند حضور  جشنوارهبرای طرح هایی که در  •

 و تندیس جشنواره تقدیم خواهد شد. زیده، جوایز ارزنده ای به همراه لوح تقدیربرگ

 شرکت در نمایشگاه حضوری: 

 :ی ثبت نام و متراژ غرفههزینه ها

 مبلغ طرحهر  بابت ثبت نامبخش توسعه و تجاری سازی نمایشگاه حضوری، ثبت نام کنندگان در  •

 کرد.زینه ثبت نام پرداخت خواهند هریال  8.111.111

ثبت نام کنندگان در این بخش قادر خواهند بود متراژ غرفه خود را متناسب با فضای مورد نیازشان انتخاب  •

ریال  4.111.111است که برای هر متر مربع این متراژ پایه،  مربع متر 8نمایند. متراژ پایه برای هر غرفه 

، با انتخاب متراژ مازاد و پرداخت یلدر صورت تماتوانند هزینه دریافت خواهد شد. شرکت کنندگان می

 تری داشته باشند.غرفه بزرگریال بابت هر متر مربع آن،  1.111.111

 .خواهد بودریال به ازای هر طرح  1.011.111هزینه ثبت نام در جشنواره  •

 ***تذکر***

که به این فناوران محترم در صورتی یک تا چهار طرح در بخش توسعه و تجاری سازی داشته باشند، منوط .4

هزینه ثبت نام جداگانه برای هر طرح و توانند با پرداخت ها در یک زون مشابه باشند، میتمام این طرح

 های خود را در یک غرفه جای دهند.، تمام طرحخرید یک غرفه

 هزینه شرکت در بخش توسعه و تجاری سازی فناوری برای دانش آموزان همانند سایر فناوران خواهد بود. .1
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 شرکت در نمایشگاه مجازی:

های مربوط به فایل ی ضمن تکمیل فرم ثبت نام در سامانه می بایستبرای شرکت در نمایشگاه مجاز

 محتوای غرفه مجازی خود را طبق استانداردهای زیر آماده و در هنگام ثبت نام در سامانه بارگذاری کنید.

 (:توسعه و تجاری سازی فناوریش استانداردهای مربوط به محتوای غرفه مجازی )بخ

 مرتبط با طرح شمااتالوگ ک •

 dpi 411الی  11کیفیت  ، jpgفرمت  ، A4در اندازه 

 دهد.یح میشما توض رحطموسیقی بی کالم مناسب نمایشگاه یا صوت ضبط شده با کیفیت باال که در مورد  •

 mp3مگابایت و فرمت  3الی  8حجم با 

 شما رحطفیلم مرتبط با  •

 mp4مگابایت و فرمت  41الی  1حجم با 

 شما رحطمرتبط با  تصویر •

 jpgمگابایت و فرمت  4.0حجم حداکثر با 

 هزینه ثبت نام:

 حهر طر ثبت نام به ازای نمایشگاه مجازی فناوران برای ثبت نام در بخش توسعه و تجاری سازیکلیه  •

 ریال هزینه پرداخت خواهند کرد. 8.111.111مبلغ 

 .خواهد بودریال به ازای هر طرح  1.011.111هزینه ثبت نام در جشنواره  •

 ری سازی فناوری برای دانش آموزان همانند سایر فناوران خواهد بود.هزینه شرکت در بخش توسعه و تجا •

 

 

 

 ***توجه***

اند، غرفه مجازی رایگان دریافت خواهند کرد. فناورانی که در بخش حضوری نمایشگاه ثبت نام کرده

را  مجازی -گزینه حضوریبه داشتن غرفه مجازی در حین ثبت نام  تمایلن راستا در صورت در ای

و در بق استانداردهای اعالم شده آماده فایل های مربوط به محتوای غرفه خود را طانتخاب کنید و 

 هنگام ثبت نام در سامانه بارگذاری نمایید.

 

 ***توجه***

اند، غرفه مجازی رایگان دریافت خواهند کرد. ثبت نام کردهفناورانی که در بخش حضوری نمایشگاه 

را  مجازی -گزینه حضوریبه داشتن غرفه مجازی در حین ثبت نام  تمایلدر این راستا در صورت 

و در بق استانداردهای اعالم شده آماده فایل های مربوط به محتوای غرفه خود را طانتخاب کنید و 

 ذاری نمایید.هنگام ثبت نام در سامانه بارگ
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  فناورانه محصوالت ( فروش3

خود  کسب و کارمتقاضیانی که سطح فناوری خود را تکامل یافته می دانند و عالقمند به فروش و یا توسعه 

 می باشند می توانند در این بخش ثبت نام نمایند.

 
 ایشگاه حضوری: شرکت در نم

 :ی ثبت نام و متراژ غرفههزینه ها

لغ مب طرحهر  بابت ثبت نامنمایشگاه حضوری،  خش فروش محصوالت فناورانهبثبت نام کنندگان در  •

 هزینه ثبت نام پرداخت خواهند کرد.ریال  8.111.111

خاب مورد نیازشان انت ثبت نام کنندگان در این بخش قادر خواهند بود متراژ غرفه خود را متناسب با فضای •

ریال  1.111.111متر مربع است که برای هر متر مربع این متراژ پایه،  8نمایند. متراژ پایه برای هر غرفه 

توانند در صورت تمایل، با انتخاب متراژ مازاد و پرداخت هزینه دریافت خواهد شد. شرکت کنندگان می

 تری داشته باشند.غرفه بزرگریال بابت هر متر مربع آن،  8.111.111

د، داشته باشن فروش محصوالت فناورانهفناوران محترم در صورتی یک تا چهار طرح در بخش   ***تذکر***

هزینه ثبت نام جداگانه برای توانند با پرداخت ها در یک زون مشابه باشند، میمنوط به اینکه تمام این طرح

 ک غرفه جای دهند.های خود را در ی، تمام طرحهر طرح و خرید یک غرفه

 

 

 

تذکر مهم    

 .ندیبخش ثبت نام نما نیتوانند در ا یم یتنها اشخاص حقوق -1

فناورانی که تمایل دارند با پرداخت هزینه مطابق سلیقه شخصی غرفه  -2

مهر ماه مراتب را از طریق شماره تماس  33آرایی نمایند حداکثر تا 

 به آقای جعفرزاده اطالع دهید. 39149231390

 

 ****توجه**

اند، غرفه مجازی رایگان دریافت خواهند کرد. فناورانی که در بخش حضوری نمایشگاه ثبت نام کرده

را  مجازی -گزینه حضوریبه داشتن غرفه مجازی در حین ثبت نام  تمایلدر این راستا در صورت 

و در ده بق استانداردهای اعالم شده آمافایل های مربوط به محتوای غرفه خود را طانتخاب کنید و 

 هنگام ثبت نام در سامانه بارگذاری نمایید.
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 شرکت در نمایشگاه مجازی:

های مربوط به فایل ی ضمن تکمیل فرم ثبت نام در سامانه می بایستبرای شرکت در نمایشگاه مجاز

 محتوای غرفه مجازی خود را طبق استانداردهای زیر آماده و در هنگام ثبت نام در سامانه بارگذاری کنید.

 (:فروش محصوالت فناورانهتوای غرفه مجازی )بخش استانداردهای مربوط به مح

 مربوط به محصول شمااتالوگ ک •

 dpi 411الی  11کیفیت  ، jpgفرمت  ، A4در اندازه 

وضیح شما ت حصولمموسیقی بی کالم مناسب نمایشگاه یا صوت ضبط شده با کیفیت باال که در مورد  •

 دهد.می

 mp3مگابایت و فرمت  3الی  8حجم با 

 شما حصولمفیلم مرتبط با  •

 mp4مگابایت و فرمت  41الی  1حجم با 

 شما حصولممرتبط با  تصویر •

 jpgمگابایت و فرمت  4.0حجم حداکثر با 

 زینه ثبت نام:ه

 ر طرحه ثبت نام به ازای نمایشگاه مجازیفروش محصوالت فناورانه فناوران برای ثبت نام در بخش کلیه  •

 ریال هزینه پرداخت خواهند کرد. 8.111.111مبلغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ***توجه***

اند، غرفه مجازی رایگان دریافت خواهند کرد. فناورانی که در بخش حضوری نمایشگاه ثبت نام کرده

را  مجازی -گزینه حضوریبه داشتن غرفه مجازی در حین ثبت نام  تمایلدر این راستا در صورت 

و در بق استانداردهای اعالم شده آماده ی مربوط به محتوای غرفه خود را طفایل هاانتخاب کنید و 

 هنگام ثبت نام در سامانه بارگذاری نمایید.
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 ها و مراکز حمایتیشرکت ها، نهادها، سازمان ویژه  بخش دوم،

ده شتابدهن، فناورانه و دانش بنیان مؤسسات حمایت کننده از فعالیت هایمخاطب این بخش از نمایشگاه 

و  فضاهای کار اشتراکی، مراکز علمی و فناوری، (CVCو )( VCصندوقهای سرمایه گذاری خطرپذیر )، ها

دمات خ یمعرف نند در جریان نمایشگاه بهتواخواهند بود که می سایر موسسات و نهادهای خصوصی و دولتی

 بپردازند.و ارائه مشاوره خود 

ها و هماهنگی جهت ها، متراژ غرفهبرای آگاهی از هزینه از نمایشگاه در این بخش عالقمندان به حضور

 آقای جعفرزاده تماس حاصل نمایند. 13413180830ارسال محتوای غرفه مجازی با شماره 

 / شبایبه شماره حساب های مربوط به ثبت نام در این بخش از نمایشگاهلیه هزینهالزم به ذکر است که ک

001411111111441831113111IR    ،عامل سازمانبه نام  ،تبریزبهمن  13بلوار شعبه نزد بانک ملی 

 0181331033140403و یا شماره کارت  تبریز رشیدی ربع فناوری و علم ویژه منطقه توسعه و استقرار

فلکه  نبش خیابان فروغی،انتهای تبریز، ولیعصر، پرداختی به امور مالی دبیرخانه به آدرس  و رسید واریز

 ارسال خواهد شد. ساختمان منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی ،همافر

 114-88111330شماره فکس  و   114-88111104شماره تلفن 
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 و ساخت داخل نیازهای فناورانهسوم، ویژه معرفی  بخش

در این بخش از نمایشگاه فضای الزم جهت ارائه نیازمندیهای فناورانه از سوی سرمایه گذاران، کارآفرینان، 

شرکت ها و مؤسسات خدماتی)خدمات عمومی، بازرگانی، آموزش، حمل و نقل، توسعه  صنایع، صاحبان

)آب منطقه ای، آب و فاضالب،  تیشهری و ...( و نیز نهادها و دستگاهها و شرکت های عمومی و یا دول

مسکن و  ت های حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع و معادن، کشاورزی،شرک مخابرات، برق و انرژی،

شهرسازی و ...( و شرکت های تولیدی، صنعتی و سازمان های متولی بخشهای اجرایی عالقمند به معرفی 

ه و این نهادها فرصت الزم برای معرفی نیازمندیهای نیازهای فناورانه خود و خرید فناوری؛ اختصاص یافت

ای هفناورانه خود به ایده پردازان، فناوران و نوآوران، مخترعین و مبتکرین و نیز مراکز تولید دانش و فناوری

  کاربردی را خواهند داشت.

ر برای داخلی سازی دلذا ثبت نام برای معرفی اینگونه نیازها و درخواست غرفه برای نمایش اقالم مورد نیاز 

امکان پذیر می باشد. موسسات و شرکت های متقاضی ثبت نام با انتخاب گزینه مربوط به  نمایشگاهاین 

می بایست نسبت به تکمیل اطالعات در سامانه اقدام و متراژ غرفه درخواستی خود نیازمندی های فناورانه 

 .را قید نمایند

 شرکت در نمایشگاه حضوری:

 : ت نام و متراژ غرفهی ثبهزینه ها

نزد بانک  ریال به ازای هر متر مربع 1.011.111توانید با واریز فناورانه خود مینیازمندی های جهت معرفی 

بهمن تبریز به نام  13شعبه بلوار   001411111111441831113111IRشماره حساب/ شبای ملی به 

و یا شماره کارت  تبریز رشیدی ربع فناوری و علم ویژه منطقه توسعه و استقرار عامل سازمان

، انتهای عصر، ولیتبریزو ارسال فیش پرداختی به امور مالی دبیرخانه به آدرس  0181331033140403

اقدام ام ثبت ن نسبت به ساختمان منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی ،نبش فلکه همافر خیابان فروغی،

 نمایند.

 114-88111330فکس  شماره  و  114-88111104شماره تلفن 

 شرکت در نمایشگاه مجازی:

 1.011.111های فناورانه خود، لطفا مبلغ جهت دریافت غرفه در نمایشگاه مجازی برای معرفی نیازمندی

ریال به شماره حساب ذکر شده در بند قبلی این آیین نامه واریز رسید پرداخت را به امور مالی دبیرخانه 

تماس  114-88111141هماهنگی ارسال محتوای غرفه مجازی با شماره  نمایشگاه ارسال نمایید. جهت

 بگیرید.
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ی و طبق مصوبه ستاد اجرایی جهت ارج نهادن به مشارکت مراکز فعال در حوزه فناور نیز در سال جاری

 وهای فناورانه ایدهمتقاضی شرکت در دو بخش  کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی نمایشگاه، مقرر گردید؛

 نمایشگاه و بر اساس شناسه ملی ایشان توسط یکی از سازمانهای ذیل در سامانه که اری سازی فناوریتج

 .ر هزینه ها برخوردار گردندد درصدی 11تخفیف ثبت گردد از  شرایط و ضوابط دبیرخانه

 تخفیف: استفاده ازیند فرآ

 مراجعه محل فعالیت خود لهای ذی کلیه متقاضیان استفاده از تخفیف می بایست به یکی از سازمان (4

 نمایند.

 های صنعتی استان محل استقرار شرکت شهرک •

 مراکز نوآوری، رشد و پارک های علم و فناوری استان محل استقرار •

 های اصفهان، خراسان رضوی، یزد، بوشهر( )استانمناطق ویژه علم و فناوری کشور •

 فرمانداری های استان آذربایجان شرقی •

 صیمسئولین زون های تخص •

پس از  ونماینده سازمان معرفی کننده می بایست با مراجعه به سامانه نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام  (1

 ارسال نماید. نمایشگاه درخواست خود را با جزییات الزم به دبیرخانه، احراز هویت و تائید دبیرخانه

خواهد شد، سپس نماینده سازمان  کارتابل سازمان در سامانه فعال ،درخواست توسط دبیرخانه پس از بررسی (8

 "تخفیف" پس از این مرحله، .باید با مراجعه به کارتابل خود نسبت به درج اطالعات اشخاص اقدام نماید

برای اشخاص معرفی شده آن سازمان به صورت خودکار در فاکتور نهایی در زمان پرداخت اعمال خواهد 

 شود.

 

 

 

 

 

 

 فیکد تخف
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 نکته های مهم:

، کلیه شرایط و ضوابط مربوط به هر یک از و واریز وجه ثبت نام تکمیلمتقاضی موظف است قبل از.1

آن می باشد را به دقت مطالعه نماید. الزم به ذکر است به  بخش هایی را که عالقه مند به حضور در

عنوان ترتیب اثر داده نشده و وجهی شکایات حاصل از عدم مطالعه شرایط و ضوابط ثبت نام به هیچ 

 عودت داده نخواهد شد.

طرح ضمن عدم عودت مبلغ پرداخت شده، ، )طبق این آیین نامه( الزم طیدر صورت عدم احراز شرا.2

 .افتیرا نخواهند  شگاهیاجازه حضور در نما یثبت نام یاطرح ه ای

انجام می پذیرد   www.rinotex.irنرم افزاری به نشانی  در نمایشگاه صرفًا از طریق سامانه نام ثبت.3

  .ردداری گبارگذاین سامانه و هر گونه اطالعات و مستندات مربوط به متقاضیان می بایست از طریق 

پرداخت از طریق  صرفاًنیازمندی های فناورانه و نهاد های حمایتی به غیر از بخش  ها نهیهز هیکل.4

 وجود ندارد. نهیپرداخت، امکان اخذ هز یروش ها ریعنوان از سا چیانجام و به ه یکیالکترون

 .مسترد نخواهد شد یهای پرداخت نهیعنوان هز چیبه ه یثبت نام توسط متقاض یینها دییاز تا پس.5

در صورتی که شخصی دارای چندین طرح برای حضور باشد باید اطالعات تک تک طرح ها به دقت .6

 و به صورت جداگانه تکمیل گردد.

http://www.rinotex.ir/
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 های خود را مطابق استانداردکلیه ثبت نام کنندگان نمایشگاه مجازی ملزم هستند محتوای مربوط به طرح.7

امانه ثبت نام بارگذاری نمایند. در غیر اینصورت مسئولیت عواقب بعدی تعریف شده در این آیین نامه در س

 بر عهده خود آنهاست.

آن ها در سطح قابل  و شرایط یکه فناور ییاز حضور طرح هاقابل ثبت نام این دوره،  های بخش در تمامی.8

 خواهد شد.مسترد ن شانیا یپرداخت یها نهیداده نشود ممانعت به عمل خواهد آمد و هز صیقبول تشخ

ثبت نام در سامانه و پرداخت هزینه به منزله مطالعه کامل راهنمای ثبت نام و پذیرش شرایط حضور و ثبت .9

 نام از طرف متقاضیان تلقی خواهد شد.

جام نیازی به ان ی این نمایشگاهدوره قبل فناورانسامانه،  وجود اطالعات نمایشگاه سال قبل دربا توجه به .10

ه و با نام کاربری سال قبل خود می توانند به صفحه شخصی خود وارد شده و طرح ثبت نام مجدد نداشت

ی ، ضمنا برانمایند و یا اطالعات قبلی خود را ویرایشبت ثدر سامانه  های جدید خود را طبق این آیین نامه

 تماس بگیرید. 34133232412بازیابی رمز فراموش شده میتوانید با شماره 
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 چگونگی تکمیل فرم های ثبت نام

 )ویژه فناوران(
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 راهنمای اطالعات شخص

 شخص حقیقی

 شنوارهو ج در این بخش متقاضی به عنوان یک فرد نسبت به ثبت نام طرح/ طرحهای فناورانه خود در نمایشگاه

 اقدام می نماید.

 سط متقاضی تکمیل گردد.اطالعات زیر طبق شرایط می بایست تو

 وضعیت ثبت اطالعات اطالعات ردیف وضعیت ثبت اطالعات اطالعات ردیف

 نام  .1

 

الزامی ثبت اطالعات 

  .2 است
 است یالزامثبت اطالعات  نوع شغل

الزامی ثبت اطالعات  نام خانوادگی  .3

 است
 است یالزامغیرثبت اطالعات  زمینه فعالیت  .4

الزامی ثبت اطالعات  شماره ملی  .5

 ستا
 است یالزامثبت اطالعات  تاریخ تولد  .6

الزامی ثبت اطالعات  شماره تلفن همراه  .7

 است
8.  

آدرس محل 

 سکونت

 است یالزامثبت اطالعات 

الزامی ثبت اطالعات  شماره تلفن ثابت  .9

 است
10.  

نام استان و 

 شهرستان

 است یالزامثبت اطالعات 

آخرین مدرک   .11

 تحصیلی

الزامی ثبت اطالعات 

 است
12.  

 تیمحل فعال

 یکنون

 است یالزامثبت اطالعات 

الزامی ثبت اطالعات  رشته تحصیلی  .13

 است
 استالزامی ثبت اطالعات  بارگذاری تصویر  .14

لیمحل تحص  .15  یالزامثبت اطالعات  

 است
 است یالزامثبت اطالعات  تیجنس  .16

 یالزامثبت اطالعات  سوابق حضور در نمایشگاه

 است
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 یشخص حقوق

 به عنوان یک شرکت فناور طرح یا طرح های فناورانه خود را جهت حضور در نمایشگاه در این بخش متقاضی

 ثبت می نماید.  و جشنواره

 اطالعات زیر طبق شرایط می بایست توسط متقاضی تکمیل گردد.

 وضعیت ثبت اطالعات اطالعات ردیف وضعیت ثبت اطالعات اطالعات ردیف

الزامی ثبت اطالعات  نام شرکت/مؤسسه  .1

 تاس

آیا شرکت دانش بنیان   .2

 می باشد؟

 استالزامی ثبت اطالعات 

نام و نام خانوادگی   .3

 مدیر عامل

الزامی ثبت اطالعات 

 است

نوع شرکت دانش   .4

 بنیان

در صورت دانش بنیان بودن 

 اطالعات شرکت، ثبت

 است الزامی

شماره تلفن همراه مدیر   .5

 عامل

الزامی ثبت اطالعات 

 است

 استالزامی العات ثبت اط نوع ثبتی شرکت  .6

شماره تلفن ثابت   .7

 شرکت

الزامی ثبت اطالعات 

 است

 استالزامی ثبت اطالعات  بخش اقتصادی فعالیت  .8

الزامی ثبت اطالعات  شماره دورنگار شرکت  .9

 است

 استالزامی ثبت اطالعات  زمینه فعالیت  .10

نام استان، شهرستان و   .11

 آدرس پستی

الزامی ثبت اطالعات 

 است

 استالزامی بت اطالعات ث نشان تجاری  .12

الزامی ثبت اطالعات  شناسه ملی شرکت  .13

 است

غیرالزامی ثبت اطالعات  آدرس وب سایت  .14

 است

الزامی ثبت اطالعات  شماره ثبت شرکت  .15

 است

نام و نام خانوادگی   .16

 نماینده شرکت

 است یالزامثبت اطالعات 

سوابق حضور در   .17

 نمایشگاه

 یالزامثبت اطالعات 

 است

ن همراه شماره تلف  .18

 نماینده شرکت

 است یالزامثبت اطالعات 
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 راهنمای اطالعات طرح

این بخش شامل اطالعات عمومی و فنی طرح می باشد که متقاضی ) شخص حقیقی یا حقوقی ( می بایست 

 با دقت و طبق شرایط زیر نسبت به تکمیل آنها اقدام نماید.

 اطالعات عمومی طرح

 یست برای طرح ثبت نامی خود اطالعات ذیل را تکمیل نماید.در این بخش متقاضی می با

 ردیف
عنوان فیلد 

 اطالعاتی
 توضیحات وضعیت ثبت اطالعات

 استالزامی ثبت اطالعات  انتخاب طرح 1
در صورت انتخاب هر طرح، اطالعات در دسترس طرح در 

 فیلترهای مربوطه درج خواهد شد.

 کاراکتر باید نوشته شود. 011عنوان فارسی حداکثر در  است الزامیثبت اطالعات  عنوان فارسی طرح 2

3 
عنوان انگلیسی 

 طرح
 .شود نوشته باید کاراکتر 111 در حداکثر انگلیسی عنوان استالزامی ثبت اطالعات 

 استالزامی ثبت اطالعات  نوع فناوری 4
 انتخاب را طرح خود فناوری نوع باید متقاضی فیلد این در

 .نماید

1 
کاربردی حوزه 

 فناوری
 استالزامی ثبت اطالعات 

 ار خودمحل بکارگیری فناوری  باید متقاضی فیلد این در

 .نماید انتخاب
 

 است یالزامثبت اطالعات  شرم مختصر طرح 0
در این فیلد متقاضی باید توضیح مختصری در مورد طرح خود 

 ارائه دهد.

 است یالزام ثبت اطالعات گذاری محتوابار 7
ود ای خفیلد متقاضی باید فایل های مربوط به محتودر این 

 آیین نامه بارگذاری نمایند.این را طبق استانداردهای 

 

 اطالعات فنی طرح

اطالعات این بخش دومین قسمت از اطالعات مورد نیاز جهت ارزیابی فنی و عمومی طرح یا طرح های نمایشگاه 

 باشند.تجاری سازی فناوری میمی باشد و فقط مربوط به بخش توسعه و و جشنواره 
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 نحوه دستیابی به فناوری

 این بخش شامل برخی از رایج ترین الگوهای همکاری جهت کسب فناوری می باشد.

وضعیت ثبت  عنوان فیلد اطالعاتی ردیف

 اطالعات

 توضیحات

1 
پیمان سپاری، برون 

سپاری، یا تأمین از 

 بیرون

ی 
ذار

رگ
 با

ا و
 ه

نه
زی

 گ
 از

ی
یک

ب 
خا

انت
ح 

طر
ر 

 ه
ی

برا
ش 

بخ
ن 

 ای
ت

دا
تن

مس
ی 

زام
ال

ت
اس

. 

 ریداریخ فناوری کنندگان از عرضه و بنگاه بیرون از آماده ای بسته صورت به فناوری الگو، این در

 .شود می

 نگاهب و شود می تأمین منابع بیرونی طریق از کامل طور به بنگاه فناوری نیازهای روش، این در

 داردفناوری ن توسعه در مستقیمی دخالت

2 
از طریق تملک به 

 دست آمده است

ید شرکت خر جای آنکه بنگاه راساً به توسعه تکنولوژی مورد نظر بپردازد نسبت به در این الگو به

 .دارنده تکنولوژی اقدام می کند

منابع معمولی  )  (P2یعنی منابع مالی و بنگاه دیگر)  (P1در این الگو )الگوی تملک(، بنگاه اصلی

 .و غیرملموس را به میان می آورند

استفاده از  مالکیت کامل منابع و نتایج فعالیت های فناوری و همچنین حق ) (P1،  بنگاه اصلی

بنگاه تملک  .حاکم است آن ها را به دست می آورد. یک قرارداد رسمی نیز بر کلیه امور همکاری

 شود اداره (P1)خریدار صورت یکپارچه با بنگاهمی تواند به صورت مستقل یا به   (P2 )شده

3 
از طریق پیمان 

استراتژیک به دست 

 آمده است

مشترک شبیه است. با این تفاوت که در  الگوی پیمان استراتژیک تا حد زیادی به سرمایه گذاری

در پیمان استراتژیک  تأسیس می شود، در حالی که "شرکت جدید" مشترک یک اریذسرمایه گ

 .می کنند کار "پروژه مشترک" وی یکشرکا ر

ممکن است بعد از پایان پروژه خاتمه  بنابر این، پیمان های استراتژیک عمر کوتاه تری دارند و

 به رقیب تبدیل شوند یابند و حتی شرکا

4 
از طریق سرمایه 

گذاری مشترک به 

 دست آمده است

و از  را به اشتراک می گذارند نولوژیک خوددر این الگو دو یا چند بنگاه، منابع مالی ، فیزیکی و تک

 .بهره مند می شوند ر مشترکوهای حاصل به ط خروجی

 می شوند؛ یعنی صرفاً به  هداف تجاری مشخص انجامی اها معموالً برا  این نوع همکاری

آن ها معموالً محصولی معین برای بازاری  توسعه توجه ندارند بلکه خروجی تحقیق و

 .معین است

1 
فنی خلق شده  دانش

 است

 حداقل شرایط الزم برای انتخاب این بخش عبارتند از:

 .داشتن حداقل چند مقاله چاپ شده در ژورنال معتبر داخلی و خارجی الزامی است 

 سایر موارد 0

بارگذاری 

غیر مستندات 

 است.الزامی 

 د.طرح هایی که شامل هیچ کدام از موارد دیگر نباشند در این سطح قرار می گیرن
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 گواهی ثبت اختراع

 ردیف
عنوان فیلد 

 اطالعاتی

وضعیت ثبت 

 اطالعات
 توضیحات

 خارجی  -دارد 1

ی 
ذار

رگ
 با

ا و
 ه

نه
زی

ز گ
ی ا

یک
ب 

خا
انت

ح )
طر

ر 
 ه

ی
را

ش ب
بخ

ن 
 ای

ت
دا

تن
س

م
ر 

غی
ه 

ب

رد
دا

ه ن
ین

گز
از 

 )
ی 

زام
ال

ت
س

ا
. 

 معتبر اختراع ثبت ادارات در اختراعات برای هر طرح گواهی ثبت

 بارگذاری شود. (و ... USPTO، EPO) دنیا

 داخلی -دارد 2
معنوی و یا اداره مالکیت برای هر طرح گواهی ثبت اختراع در 

 سایر مراکز معتبر داخلی باید بارگذاری شود.

3 
هم  –دارد 

داخلی و هم 

 خارجی

باید بارگذاری  1و 4گواهی های مربوطه طبق شرایط بندهای 

 فایل مجزا( 1شود.)

4 
ف اخذ در شر

 گواهی
 مدارک و مستندات مربوطه می بایست بارگذاری شود.

 در صورت عدم وجود گواهی ثبت اختراع این گزینه انتخاب شود. ندارد 1

 *تبصره
 سال دریافت گواهی ذکر شود

)دارد ها( می 1تا  4در صورت انتخاب هر یک از گزینه های 

 د.درج گرداختراع )به شمسی( نیز  ثبت بایست سال اخذ گواهی

 

 ؟پیش بینی می کنیدعمر فناوری طرح را چند سال 

 ردیف
عنوان فیلد 

 اطالعاتی
 توضیحات وضعیت ثبت اطالعات

 13بیش از  1

 سال
انتخاب یکی از گزینه های این 

ولی بارگذاری الزامی  بخش

مستندات این بخش برای هر 

 .استغیر الزامی طرح 

فول)پیری( فناوری بازه زمانی لحظه تولد تا شروع دوران ا

 سال پیش بینی می شود.  41بیش از 

بازه زمانی لحظه تولد تا شروع دوران افول)پیری( فناوری  سال 13الی  1 2

 سال پیش بینی می شود. 41الی  0

 1کم تر از  3

 سال

بازه زمانی لحظه تولد تا شروع دوران افول)پیری( فناوری 

 سال پیش بینی می شود. 0کمتر از 

در صورت نداشتن اطالعات کافی در این مورد این گزینه  می دانمن 4

 انتخاب شود.
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 سطح فناوری )لطفا در تکمیل اطالعات این بخش دقت بیشتری شود(

که به منظور ارزیابی برنامه  است ای برنامه است، کرده ارائه را آن ناسا که (TRLs) تکنولوژی آمادگی سطوح

 ریزی شده و مورد استفاده قرار می گیرد.های توسعه تکنولوژی طرح 

سطح اصلی است،  3مشتمل بر  TRL .است گرفته قرار استفاده مورد نیز آمریکا دفاع وزارت این برنامه توسط

است  دهش اثبات آن کارکرد عمل در که تکنولوژی تا خام ایده از تکنولوژی توسعه تکمیل و فرایند سطوح، این

 .کشد می تصویر به را
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 معیار آمادگی تکنولوژی 

 .نیست خاصی معیار به وابسته اول مرحله تصدیق

TRL1 
 و پایه اصول و قواعد

شده و  مطالعه اساسی

 گزارش می شوند.

 

 معیار ارزیابی

TRL2 
 یا و / تکنولوژی مفهوم

طرح  آن عملکرد

ریزی)فرمول بندی( می 

 شود.

ید تأی قلمست طور به کدام هر پایه، قواعد و اصول-4

 .شده اند

 شده شناسایی تکنولوژی مهم و اساسی اجزاء -1

 .اند

 و نظری اصول مبنای بر تکنولوژی طراحی -8

 .است گرفته تجربی صورت

 شده مشخص حدودی تا تکنولوژی اجزای -1

 اند.

 شده مشخص جزء هر عملکرد بینی پیش -0

 است.

 معیار ارزیابی

TRL3 
 یاصل ویژگی یا/  و کارکرد

 صورت به ولوژیتکن

 یم بیان تجربی و تحلیلی

 .شود

 

 بلیتو قا تکنولوژی از جزء هر عملکرد بینی پیش -4

 :است شده تأیید زیر طرق از آن های

  تحلیلی مطالعات - 

 آزمایشگاهی تجربیات -

 سازی شبیه و سازی مدل -

 .است شده شروع گذاری مقیاس مطالعات -1

 لیهاو اجرایی معیارهای و ها ویژگی -8

 کیفیت است.)سطح شده و برآورد مشخص

 ( عملکرد

 ژیتکنولو متقابل آثار شناسایی به شروع -1

 وجود اگر)

 شده است.( دارد

 معیار ارزیابی

TRL4 
در  رومیزیجزء و یا نمونه 

 تایید محیط آزمایشگاهی

 شده است

 درجه با تکنولوژی سیستم مهندسی و تجمیع

 تکمیل یآزمایشگاه یک محیط در پایین صحت

 .شود برقرار اجزا مطابقت و سازگاری تا است شده

 محیط در تکنولوژی اساسی کارکرد قابلیت -1 

 .است شده اثبات تر، ساده

 تجمیع منظور به گذاری مقیاس مطالعات -8 

 .است کرده پیدا باالتر ادامه کیفیت در قطعات

 .اند شده کامل نمودارها و گذاری مقیاس مدارک -

 گذاری مقیاس قابل تکنولوژی اولیه های نمونه -

 .است شده تولید

 . است شده آغاز سازی تجمیع مطالعات -1

 شده مستند اولیه مفهومی طراحی های -0

 . است

 برهخ کاربر توسط که عیب بدون اولیه طرح -0

 .است دست آمده به اجراست، قابل

 تولید از پیش مرحله در تکنولوژی اجزای -1

 . است آمده دست به

 .است شده شروع تجمیع و تولید طرح -3

 شده مشخص عملکرد سنجش معیارهای -3 

 . است

 متقابل آثار به مربوط موضوعات -41

 کامل به صورت( وجود صورت در) تکنولوژی

 .است شده داده تشخیص
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 معیار ارزیابی

TRL5 
مؤلفه و یا/نمونه رومیزی 

در محیط مرتبط با کاربرد 

 تایید شده است.

تجمع و مهندسی سیستم تکنولوژی با درجه  -4

صحت باال در محیط ازمایشگاهی تکمیل شده است 

و آماده ازمایش در محیط های شبیه سازی شده 

 واقعی است.

گزارش مهندسی اولیه تکنولوزی که شامل موارد -1

 زیر است کامل شده است:

 تجمیع -

 ارزیابی و آزمایش -

 رابطه های مکانیکی و الکترونیکی -

طراحی های تفضیلی کامل شده است. -8

 نقشه ها، مستندات و نمودارها تحویل شده اند.

تکنولوژی قبل از تولید در دسترس است -1

 شامل:

 نمونه اولیه تولید شده است.-

 فرایندهای تولید بازنگری شده است.-

مطالعات مربوط به خواسته ها و نیازهای -0

 دهاستفاده کننده نهایی تکنولوزی آغاز ش

 است.

آثار متقابل تکنولوژی)در صورت وجود( از -0

طریق تجزیه و تحلیل تشخیص داده شده و 

 تثبیت شده است.

 معیار ارزیابی

TRL6 
نمونه محصول/جزء 

در محیط مرتبط محصول 

با کاربرد نمایش داده شده 

 است.

 کار به تجمیع های شیوه و طراحی فرایند، داده،-4

 .اند شده گرفته

 شناسایی گذاری مقیاس از باقیمانده تموضوعا-1

 تحلیل و شده

 .است شده کامل تکمیلی

 مسائل. است شده کامل تولید تجربی اثبات -8

 نآ مهم موضوعات و شده تولید شناسایی به مربوط

 .است شده حل

 .است موجود تولید از قبل مرحله تجهیزات اکثر -1

 هسعتو و نهایی کاربر توسط اولیه تولید برنامه -0

 .است بازنگری شده دهنده

 .است شده کامل تقریبا اولیه طراحی های نقشه -0

 اثر مسائل شامل تجمیع تجربی اثبات -1

 و تکنولوژی متقابل

 شده کامل عملکرد سنجی اعتبار ویژگیهای

 .است

 ریگذا پایه به شروع رابط کنترل فرایند -3 

 .است شده

 به مربوط واقعی اطالعات آوری جمع -3

 نگهداشت، تقابلی

 .است دهش آغاز پشتیبانی قابلیت و قابلیت اتکا

 صورت به اولیه نمونه با نمونه مدل -41

 دقت با آمیزی موفقیت

 در یا و است شده آزمایش آزمایشگاهی باالی

 .است شده سازی شبیه عملیاتی محیط

 لتکمی تکنولوژی سیستم های ویژگی -44

 .است شده
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 معیار ارزیابی

TRL7 
مونه محصول در محیط ن

کاربرد نمایش داده شده 

 است

مواد، فرایندها، روش ها و شیوه های طراحی -4

شناسایی شده و به صورت متوسطی تکمیل و صحه 

 گذاری شده است.

 .مقیاس گذاری کامل شده است-1

 .طراحی تولید کامل شده است-8

تجهیزات قبل از بهره برداری در مقیاس -1

 .تمحدود فراهم شده اس

 .نقشه های طراحی کامل شده است-0

داده های مربوط به قابلیت نگهداشت، -0

 %01قابلیت اتکا و قابلیت پشتیبانی به بیش از 

 داده های مورد نیاز رسیده است.

نمونه اولیه سیستم دربردارنده تکنولوژی به -1

صورت موفقیت آمیزی در محیط آزمایش شده 

 است.

 معیار ارزیابی
TRL8 

نهایی کامل شده محصول 

و کیفیت آن از طریق 

آزمایش و نمایش تایید 

 شده است.

فرایند کنترل رابط کامل شده و معماری نمودارها -4

 .تحویل داده شده است

داده های مربوط به قابلیت نگهداشت، قابلیت اتکا -1

و قابلیت پشتیبانی به طور کامل جمع اوری شده 

 .است

 یزی کاملتکنولوژی به صورت موفقیت آم-8

شده و آزمون های توسعه و ارزیابی انجام شده 

 .است

قابلیت کارکرد در شکل نهایی و تحت -1

 .شرایط مورد انتظار اثبات شده است

 معیار ارزیابی
TRL9 

عملکرد محصول واقعی در 

مأموریت های عملیاتی 

 اثبات شده است.

کارکرد تکنولوژی با موفقیت تکمیل شده و -4

 و ارزیابی انجام شده است. آزمون عملیاتی

 .برنامه آموزش اجرا شده است-1

 .برنامه پشتیبانی پیاده شده است-8

 .برنامه نگهداری پیاده سازی شده است-1

مسائل مربوط به اثرات ایمنی/ مخاطرات -0

 تشخیص داده شده و تعدیل شده است.

 مفهوم عملیاتی با موفقیت انجام شده است.-0
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 رقابتی فناوریاهمیت 

این فیلدها بر اساس نظر متقاضی تکمیل خواهد شد در صورت هر گونه مستندات مرتبط و معتبر که مؤید خود اظهاری باشد 

 متقاضی می تواند آن را بارگذاری نماید.

 عنوان فیلد اطالعاتی ردیف
وضعیت ثبت 

 اطالعات
 توضیحات

 بدون رقیب 4

 مستندات بارگذاری

 می الزامی غیر

 .شدبا

 

 بازار و طرح از خود اطالعات اساس بر بایست می کاربر

 .دنمای اقدام مربوطه های گزینه از یک هر انتخاب به نسبت
 

 یهتوص سازی شفاف راستای در مستندات هرگونه بارگذاری

 .شود می

 رقیب کمی وجود دارد 1

 رقیب مشابه خارجی دارد 8

 رقیب مشابه داخلی دارد 1

  منمی دان 0

 میزان پیچیدگی فناوری

 عنوان فیلد اطالعاتی ردیف
وضعیت ثبت 

 اطالعات
 توضیحات

 در مرز دانش 4

 مستندات بارگذاری

 می الزامی غیر

 .باشد

 بازار و طرح از خود اطالعات اساس بر بایست می کاربر

 .دنمای اقدام مربوطه های گزینه از یک هر انتخاب به نسبت
 

 یهتوص سازی شفاف راستای در تمستندا هرگونه بارگذاری

 .شود می

 بسیار باال 1

 باال 8

 در حد متوسط 1

 - نمی دانم 0

 اعتبار حاصل از فناوری

 عنوان فیلد اطالعاتی ردیف
وضعیت ثبت 

 اطالعات
 توضیحات

 بین المللی -بسیار باال 4
 مستندات بارگذاری

 می الزامی غیر

 .باشد

 

 بازار و طرح از خود طالعاتا اساس بر بایست می کاربر

 .دنمای اقدام مربوطه های گزینه از یک هر انتخاب به نسبت
 

 یهتوص سازی شفاف راستای در مستندات هرگونه بارگذاری

 .شود می

 داخلی-بسیار باال 1

 باال 8

 درحد متوسط 1

 نمی دانم 0
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 راهنمای اطالعات مالی و اقتصادی طرح

 ز این بخش شامل دو قسمت زیر می باشد:اطالعات مورد نیا

 مدیریت اجرایی 

 ) امکان سنجی ) اقتصادی و مالی 

 مدیریت اجرایی

 اطالعات این بخش یکی از دو قسمت از اطالعات مورد نیاز جهت ارزیابی مالی و اقتصادی طرح می باشد.

 مدرک تحصیلی معتبر و مرتبط با طرح فناورانه

 توضیحات العاتوضعیت ثبت اط عنوان فیلد ردیف

 ندارم 4
 الزامی مستندات بارگذاری

 .باشد نمی

در صورت نداشتن مدرک دانشگاهی یا فنی این گزینه انتخاب 

 شود.

 دارم 1
 الزامی مستندات بارگذاری

 .باشد می

آخرین مدرک تحصیلی صاحب طرح فناورانه باید بارگذاری 

 شود.

 تیم اجرایی

 توضیحات وضعیت ثبت اطالعات عنوان فیلد ردیف

 ندارم 4
 الزامی مستندات بارگذاری

 .باشد نمی
 این گزینه انتخاب شود. فعالدر صورت نداشتن تیم اجرایی 

 دارم 1
 الزامی مستندات بارگذاری

 .باشد می

 اجرایی تیم ترکیب ذکر فعالاجرایی  تیم وجود صورت در

 است. ضروری

 موارد زیر می بایست بارگذاری شوند:

 رزومه اعضای تیم .4

 تصویر آخرین مدرک تحصیلی اعضای تیم .1
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 امکان سنجی ) اقتصادی و مالی (

اطالعات این بخش یکی از دو قسمت از اطالعات مورد نیاز جهت ارزیابی مالی و اقتصادی طرح فناورانه می 

 باشد.

هر  ی ( بررسیاطالعات مورد نیاز این بخش باید به دقت و طبق شرایط زیر توسط شخص ) حقیقی یا حقوق

 طرح به صورت جداگانه تکمیل گردد.

 ( Business Plan/ طرح کسب و کار )  (Feasibility Study) طرح امکان سنجی

 توضیحات وضعیت ثبت اطالعات عنوان فیلد ردیف

 ندارم 4
 مستندات بارگذاری

 .باشد می غیرالزامی
در صورت نداشتن طرح کسب و کار یا طرح امکان سنجی 

 ن گزینه انتخاب شود.معتبر ای

 دارم 1
 الزامی مستندات بارگذاری

 .باشد می

در صورت وجود طرح کسب و کار یا طرح امکان سنجی می 

 مورد از آن ها بارگذاری شود. 4بایست حداقل 

 توضیحات
 طرح امکان سنجی یا مطالعات امکان سنجی 

ارزیابی و تجزیه و تحلیل پتانسیل یک پروژه پیشنهادی است و بر 

اساس تحقیقات و مطالعاتی پایه ریزی شده است که روند تصمیم 

 گیری را پشتیبانی می کند.

 مطالعات امکان سنجی شامل مباحث زیر می باشد:

 معرفی طرح و مطالعات فنی ●

 مطالعات بازار ●

 بررسی های مالی و اقتصادی ●

 وکار طرح کسب

یک موسسه یا  کسب و کار ای توصیفی و جامع در موردنوشته

ای دقیقی در خصوص هاست. این طرح حاوی بررسی کارآفرین یک

تولیدات یا خدمات یک شرکت، بازار و مشتریان، رقبا، منابع انسانی، 

منابع تامین مالی، تکنولوژی و ابعاد فنی محصول یا خدمات و ... 

است. یکی از مهمترین کارکردهای طرح تجاری این است که با 

تواند عوامل داخلی و خارجی درگیر در تدوین آن، کارآفرین می

وکار را شناسایی و اثر آنها را بر روی فعالیت خود بررسی بیک کس

 نماید. 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B3%D8%A8_%D9%88_%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86
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 بازار مصرف

 توضیحات وضعیت ثبت اطالعات عنوان فیلد ردیف

 بین المللی 4
 الزامی استانتخاب یک گزینه 

 الزامی مستندات ولی بارگذاری

 باشد نمی

 تنسب بازار و طرح از خود اطالعات اساس بر بایست می کاربر

 .نماید اقدام مربوطه های گزینه از یک هر انتخاب به
 

 شفاف راستای آن در در صورت وجود مستندات، بارگذاری

 .شود می توصیه سازی

 ملی 1

 منطقه ای 8

 محلی 1

 وضعیت رقابت محصول در بازار

 توضیحات وضعیت ثبت اطالعات عنوان فیلد ردیف

 بدون رقیب 4

 است الزامیانتخاب یک گزینه 

 الزامی مستندات ولی بارگذاری

 .باشد نمی

 تنسب بازار و طرح از خود اطالعات اساس بر بایست می کاربر

 .نماید اقدام مربوطه های گزینه از یک هر انتخاب به
 

 شفاف راستای آن در در صورت وجود مستندات، بارگذاری

 .شود می توصیه سازی

1 
 1کمتر از 

 رقیب

8 
 23تا  1بین 

 رقیب

1 
 23بیش از 

 رقیب دارد

 امکان سنجی

 عنوان فیلد ردیف
وضعیت ثبت 

 اطالعات
 توضیحات

4 
نرخ بازده 
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 میانگین" به "استهالک کسر از پس سود" نسبت درصد محاسبه از بازده نرخ

 .آیدمی دست به "رفته کار به سرمایه

1 

دوره بازگشت 

 سرمایه

(ROI) 

است که  ینسبت ROIبه اختصار  ای هینرخ بازگشت سرما ای یگذارهیسرما یبازده

 .کندیمحاسبه م هیاول ینهیاز هز یرا در قالب درصد یگذارهیسود حاصل از سرما

 نیکه ا کندیحساب م د،یخر ینهیاز هز یدر قالب درصد گر،یبه عبارت د

 ارانگذهیبه سرما هیسرما شتداشته است. نرخ بازگ یچقدر سودآور یگذارهیسرما

کردند، چقدر  یگذارهیکه در فالن پروژه سرما یتومان کیکه هر  دهدینشان م

عملکردِ  یچگونگ یِابیارز ینه تنها برا گذارانهیسود داشته است. سرما

واع مختلف در ان یهایگذارهیاعملکرد سرم یسهیمقا یبلکه برا شان،یگذارهیسرما

 . کنندینسبت استفاده م نیهم از ا وتمتفا یهاو اندازه

8 
 نقطه سر به سر

(BEP) 

 میزان اب اقتصادی بنگاه یک تولید میزان ارتباط بررسی برای که است اصطالحی

 نشان ار اقتصادی بنگاه تولید از میزانی سر،سربه نقطه. رودمی کار به آن سودآوری

بنگاه در این  و شودمی برابر درآمدها میزان با هاهزینه میزان آن در که دهدیم

سر باشد، کند و نه زیان. اگر تولید، بیشتر از نقطه سربهسطح از تولید نه سود می

 .بنگاه سود خواهد برد و اگر کمتر باشد، زیان خواهد دید
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