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نام واحد  /کارآفرین  /استارت آپ .................................................................................................. :
نوع شرکت ........................................ :
نام مدیر عامل..................... :

سال تاسیس( ...................................:صفحاتی از اساسنامه که شامل موضوع فعالیت می باشد ضمیمه شود)

تاریخ تولد( :روز  /ماه  /سال ) ....../........./........

تعداد پرسنل........................:

نشانی کامل پستی ...................................................................................................................................................................................... :
کد پستی  ................................ :تلفن ...................................... :

نمابر .................................. :

تلفن همراه مدیرعامل...........................

نشانی پست الکترونیک( ..................................................... : )emailپایگاه اطالع رسانی (...............................................................)website
جواز تاسیس  :دارد ( ضمیمه شود) ندارد 

پروانه بهره برداری  :دارد

آیا تاکنون در انجمن شرکتهای فنی مهندسی و مشاورهای خراسان رضوی عضو بوده اید؟

□

(ضمیمه شود)

بلی

□

ندارد □

خیر□

تاریخ آخرین تمدید عضویت در انجمن شرکتهای فنی مهندسی و مشاورهای خراسان رضوی ...................................................... :
مدارک ضمیمه:

عکس پرسنلی مدیرعامل/ریاست
صفحه اول شناسنامه  +کارت ملی
آگهی تأسیس شامل شناسه شرکت
آخرین آگهی تغییرت
آخرین مدرک تحصیلی
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 -1هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک

رشته تحصیلی

تحصیلی

میزان سابقه مدارکی که
کاری

(سال)

ضمیمه شود
کارت ملی و آخرین
مدرک تحصیلی
کارت ملی و آخرین
مدرک تحصیلی
کارت ملی و آخرین
مدرک تحصیلی
کارت ملی و آخرین
مدرک تحصیلی
کارت ملی و آخرین
مدرک تحصیلی

 -2کارکنان:
سطح تحصیالت
کارشناسی(مرتبط با موضوع شرکت)
کارشناس ارشد(مرتبط با موضوع شرکت)
دکترا(مرتبط با موضوع شرکت)
کارشناسی(غیر مرتبط با موضوع شرکت)
کارشناس ارشد(غیر مرتبط با موضوع شرکت)
دکترا(غیر مرتبط با موضوع شرکت)

تعداد پرسنل

مجموع سوابق کاری پرسنل (سال)
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 -3سطح تکنولوژی محصول تولیدی یا ارائه خدمات و نوع سرمایه گذاری
سطح تکنولوژی :فعالیتهای با تکنولوژی متعارف فعالیتهای دارای تکنولوژی پیچیده و باال  فعالیتهای دارای
تکنولوژی نو ورود
توضیحات:
فعالیتهای با تکنولوژی متعارف:فعالیتهای اقتصادی که در کشور در ناحیه بلوغ قرار دارند و تعداد زیادی از آنها در گذشته در
کشور
ایجاد شده است و به لحاظ نیروی انسانی ،بخش غالب کارکنان آن را کارگران ساده ،نیمه ماهر و ماهر تشکیل می دهند
فعالیتهای دارای تکنولوژی پیچیده و باال:فعالیت هایی که در کشور دارای پیشینه است ولی به مرحله بلوغ نرسیده و بخش غالب
کارکنان آنها را افراد ماهر و متخصصان تشکیل می دهند.
فعالیتهای دارای تکنولوژی نو ورود:فعالیت هایی که فناوری مورد استفاده در آنها در کشور فاقد پیشینه است و بخش غالب
کارکنان آنها را افراد ماهر و نیروهای متخصص تشکیل می دهد

نوع سرمایهگذاری:

کوچک 

متوسط

بزرگ

توضیحات:منظور از سرمایه گذاری،تجهیزات،امکانات و نیروی انسانی می باشد.
سرمایه گذاری کوچک  :واحدهایی که مبلغ سرمایه گذاری کل یک میلیارد ریال یا کمتر و دارای تعداد کمتر از  20نفر نیرو
پرسنل باشند.
متوسط :واحدهایی که مبلغ سرمایه گذاری کل پنج میلیارد ریال یا کمتر و دارای حداقل  20نفر تا  100نفر پرسنل باشند.
بزرگ :واحدهایی که مبلغ سرمایه گذاری کل بیش ازپنج میلیارد ریال و بیش از  100نفر پرسنل داشته باشد.
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 -4وضعیت پروژه های صنعتی،معدنی،تجاری /تولید /ارائه خدمات در سال: 97قراردادها ضمیمه شود
ردیف

شرح پروژه/تولید/ارائه خدمات

محل بهره برداری

طرف قرارداد

مستندات

1

ضمیمه

2

ضمیمه

3

ضمیمه

4

ضمیمه

5

ضمیمه

 -5وضعیت نو آوری  ،ابتکار و دانش فنی در سال97
ردیف

شرح نو آوری  ،ابتکار و دانش فنی

:

تعیین وضعیت ثبت شده
و تایید کننده

مشخصات استفاده کننده

درصد پیشرفت

1
2
3

 -6ترجمه،تالیف،مقاله ،ارائه در کنفرانس در سال( 97مستندات ضمیمه شود)
ردیف

ترجمه،تالیف،مقاله ،
ارائه در کنفرانس

موضوع

انتشارات/

تاریخ

مستندات

امکان ارائه

1

ضمیمه شود

2

ضمیمه شود

3

ضمیمه شود

4

ضمیمه شود
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 -7وضعیت دوره های آموزشی و تخصصی در سال( : 97مستندات ضمیمه شود)
ردیف

نام دوره

مرجع آموزش

مجموع نفر

مجموع نفر

دهنده

ساعت آموزش

ساعت آموزشی

دیده

تقسیم بر تعداد

مستندات

پرسنل

1

ضمیمه شود

2

ضمیمه شود

3

ضمیمه شود

4

ضمیمه شود

 -8عضویت /تمدید عضویت در مجامع علمی و مهندسی در سال :97بلی خیر
در صورت بلی نام مجمع :گواهینامه عضویت ضمیمه شود

 -9عضویت /تمدید عضویت در انجمن شرکتهای فنی مهندسی و مشاورهای خراسان در سال :97بلی خیر
گواهینامه عضویت ضمیمه شود

 -10دارای رتبه نظام مهندسی یا کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی کشور در سال :97بلی خیر

در صورت بلی رتبه :مستندات ضمیمه شود
 -11دارای گواهینامه ها و پروانه های مرتبط اخذ شده در سال :97بلی خیر
در صورت بلی:

مستندات ضمیمه شود

 -12دارای گواهینامه صنعت/خدمات سبز :بلی خیر
در صورت بلی:

مستندات ضمیمه شود

 -13دارای سیستم های استاندارد پیاده سازی شده در سال :97بلی خیر
در صورت بلی:

مستندات ضمیمه شود

 -14تامین مواد اولیه/تجهیزات/ملزومات از خارج از کشور :بلی خیر مستندات ضمیمه شود
مستندات ضمیمه شود
نحوه تامین مواد :
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
 -15آیا برای کاال/خدمات شما نمونه مشابه خارجی در بازار موجود است :بلی خیر
در صورت بلی :مزایا و یا تفاوتهای کاال/خدمات خود را با نمونه مشابه توضیح دهید:
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................
 -16آیا شرکت شما در راستای مسئولیتهای اجتماعی اقداماتی انجام داده است :بلی خیر
در صورت بلی:

میزان درصدی که از کل فروش برای اینکار هزینه شده.............................:درصد
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 -17آیا برنامه کسب و کار ( )B.Pبرای فعالیت آتی شرکت خود تهیه کردهاید :بلی خیر
در صورت بلی:

خالصهای از برنامه ضمیمه شود

 -18درصورت استفاده از استراتژیهای جدید بازاریابی که تفاوت چشمگیری با روشهای متداول قبلی داشته و در رشد
شرکت تاثیر گذاشته ،موارد را توضیح دهید :مستندات ضمیمه شود
عوامل موثر در رشد شرکت

شرح استراتژی
استراتژی جدید

استراتژی قبلی

نفوذ در بازار و افزایش سهم شرکت در بازار فعلی
توسعه بازار و جذب مشتریان به سمت کاالها
ارائه خدمات خدمات فنی
توسعه کاال
خدمات و فروش کاالها/
خدمات جدید در بازارهای فعلی
تنوع بخشی
معرفی کاالها
خدمات جدید در بازارهای جدید
تاریخ تنظیم پرسشنامه :

امضاء:

نام و نام خانوادگی تنظیم کننده :

سمت :

