بسمه تعالی

ادارهکل تحقیقات و جهاد خودکفایی
فرم اطالعات طرحها و ایدههای نوآوری و پژوهشی فنی ادارات کل ستادی تهران و مراکز استان
چهاردهمین اجالس سراسری فناوری رسانه – آذر ماه 1396

تاریخ تکمیل فرم:

نام اداره
کل/مرکز:
عنوان طرح :

خالصه اطالعات طرح
اهداف اصلی طرح
طراحی و ساخت تجهیز سخت افزاری
طراحی و اجرای سیستم نرم افزاری
اصالح یا بهبود سیستم موجود
سایر

محصول طرح

⃝
⃝
⃝
⃝

توضیحات :

محل اجرای طرح

اطالعات طراح  /طراحان
ردیف

نام و نام خانوادگی

مسئولیت در طرح

شماره

درجه

کارمندی

تحصیلی

رشته تحصیلی

نام واحد محل

سمت در محل

اشتغال

اشتغال

1
2
3
4
5
مراکز علمی و صنعتی یا موسسات حمایت کننده از طرح
ردیف

نام مرکز  /موسسه

درصد مشارکت

نحوه مشارکت

1
2
هزینههای طرح و محل تامین هزینه
ردیف

محل تامین هزینه

1
2
3

شخصی
سازمان
سایر
جمع هزینه

توضیحات (شرح هزینه)

مبلغ (ریال)

اطالعات تماس رابط
نام و نام خانوادگی

شماره تلفن ثابت

معاون فنی مرکز/مدیرکل
امضاء

شماره همراه

آدرس ایمیل

چکیده طرح
(تکمیل همه موارد الزامیست)

عنوان طرح :
تاریخ شروع مطالعات اولیه:

تاریخ پایان اجرای طرح:

تاریخ شروع اجرای طرح:

هدف و ضرورت اجرای طرح:

تشریح کاربرد و محل اجرای طرح:

ویژگیهای علمی ،پژوهشی و فنی طرح:

آخرین وضعیت طرح:

توضیحات:

⃝ نمونه نهایی طرح تولید  /اجرا شده است.
⃝ در حال حاضر تنها نسخه آزمایشی آن تولید  /اجرا شده است.
⃝ درحال حاضر هیچگونه نمونهای تولید  /اجرا نشده است.

نحوه دستیابی به دانش فنی طرح (روش تحقیق):
⃝
⃝
⃝
⃝
⃝

توضیحات :

دانش فنی پایه خلق شده است.
دانش فنی پایه خریداری و بومیسازی شده است.
دانش فنی پایه وجود داشته و ارتقا یافته است.
دانش فنی پایه خریداری شده است.
دانش فنی پایه به صورت عمومی و در دسترس میباشد.

بررسی سابقه موضوعی طرح در سطوح سازمانی ،ملی و بین المللی:

توجیه اقتصادی طرح:

ضمائم طرح:
⃝
⃝
⃝
⃝

گزارش فنی وجود دارد
نقشه شماتیک طرح وجود دارد
فیلم از اجرای طرح وجود دارد
عکس از محصول  /مراحل طرح وجود دارد

توضیحات:

