
 

 

 

 های متقاضیان استقرار در مرکز نوآوری و شتابدهی کسب و کارهای نوین نامه ارزیابی طرحشیوه

 دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار

 

و  یاضیدانشکده ر نینو یکسب و کارها یو شتابده یدر مرکز نوآور یطرح جهت ورود به دوره مقدماتاین 

 تیو قابل یکار میت، طرح یهایژگیو ،آن قیدق یخوانسار ارائه شده است.  تقاضا دارد ضمن مطالعه و بررس وتریکامپ

جداول  لیو تکم یابیآمده در فرم ارز یهابه پرسش سخرا در قالب پا جهینموده و نت لیرا تحل یبه بازار منطق یابیدست

 .دییمربوطه ارائه نما

 

داشتن  مقدماتی دوره به ورودفرآیند نوآور و فناور است.  یها و واحدهامرکز جذب هسته یشود هدف اصلیم متذکر

 ،افتهیبه هسته شرکت فرصت دهد در مرکز تا شش ماه استقرار  تواندیکه مرکز م باشدینوآورانه فناورانه م دهیا یک

 شرفتهیورود به دوره پ یکسب و کار خود را برا رحط ،مرکز یهاو مشاوره یآموزش یهااز دوره یضمن برخوردار

شده موثر واقع در ارتباط با طرح ارائه یجنابعال یهاو قضاوت میاخذ تصم ندیدر فرآ تواندیم ریموارد ز .دییارائه نما

 .شود

 
 :شرفتهیو پ یمقدمات یهادورهتعاریف 

 

مرکز  هیاول تیمراجعه کننده مورد حما یشرکت حقوق  ایآن هسته فناور  یماه است که ط ۶:  حداکثر یمقدماتدوره 

اقدامات  هیاول یهایتا با مطالعات و بررس شودیشرکت مهلت داده م ایمدت به هسته  نیدر ا. ردیگیقرار م ینوآور

نموده و جهت ورود به  لیو طرح کسب و کار خود را تکم میانجام دهد و ت هیاول یالزم را در خصوص نمونه ساز

 .دیمستندات الزم را ارائه نما شرفتهیدوره پ

 
 مرکز، یراهبرد یدر شورا بیآن با ارائه مستندات و پس از تصو یشود که ط یاطالق م یدوره ا به:   شرفتهیپ دوره

را  یلیتکم یو معنو یماد یهاتیو بر اساس امکانات ارائه شده در مرکز حما نموده لیخود را تکم هیاول ینمونه ساز



 ینموده و با ثبت حقوق افتیمرکز در تیرینظر مد ریمرکز و ز یشورا دییمتناسب با طرح کسب و کار مورد تا

 .سازد یم ایرا مه انیدانش بن یهاشرکت لیاز پتانس یبهره مند هسته خود امکان/گروه

 

 

 

 :خدمات قابل ارائه در مرکز عبارتند از -1

  (و امکانات اداری سیستم کامپیوتر  اینترنت،  میز کار،تامین محل فعالیت)شامل 

 ،رسانی اطالع و کارگاهی خدمات آزمایشگاهی 

 بازاریابی و یابی پروژه  اعتباری،  مالی،  حقوقی،  مدیریتی، های حوزه در توانمندسازی  خدمات 

 های تخصصی ویژه و مشاورهآموزش 

  فناور واحدهای ارتقای و رشدخدمات مرتبط با توسعه، سایر 

 اندازچشم با مقدماتی دوره در استقرار مقاضی هسته موفقیت  پذیری امکان میزان  تعیین  هدف از ارزشیابی: -2

 .است دار ادامه و موفق کار و کسب برپایی

 در  استوار است. روه کاری و ارزیابی بازار محصول گ ،طرح محوری بر سه پایه ایده طرح کسب و کار  -3

اطالعات مورد نیاز از طرح  . گیرندهای طرح مورد بررسی قرار میویژگی 3تا  1 بندهای ارزیابی جداول

 . گردداستخراج می یکسب و کار و یا از مصاحبه با نماینده گروه کاری و مشاهده محصول اولیه احتمال

اولیه رسیده باشد شود که دوره پیشرفته بر اساس نتایج تحقیقات قبلی احتمالی که به مرحله نمونه متذکر می

 ابهامی و شده مشخص واضح صورت به باید  و نحوه پیاده سازی طرح طرح ابعاد ،طرحشروع می شود. 

موارد  ، اساس این بر. سازد فراهم را بازار در رقابت امکان تا باشد نوآوری نوعی شامل باید طرح. باشد نداشته

 .مطرح در جداول را ارزیابی نموده و در جدول عالمت بزنید

 اما  .گیرندمی قرار بررسی مورد بازار ارزیابی و کاری گروه  محوری، ایده هایبخشمجددا  ۵تا  4های در بند -4

 .دنشومی داده شرح و توصیف هر بخش ضعف و قوت نقاط مرحله این در

 باشد: یم یردر دوره رشد شامل موارد ز یرشپذ معیارهای

 باشد یبر فناور یمبتن یمحور یدها. 

 یتفعال ینوآور یزانم. 



 شرکت با امکانات و منابع مرکز یازهایمتناسب بودن ن. 

 یکار یمدر ت یتمرتبط با فعال یقاتیو تحق یوجود سابقه علم. 

 یمدر ت ینیو کارآفر یریتیو تجارب مد یتمرتبط با فعال یوجود تجارب کار. 

 محصول / خدمت یرقابت یتمز یتامکان رشد و گسترش فعال. 

 و اهداف مناسب یداشتن استراتژ. 

 هایمرتبط بودن برنامه ها با اهداف و استراتژ. 

 بر بازار یمتک یبرنامه اقتصاد. 

 ای ) استانی، منطقه ای وشهری(تناسب ایده با مزیت های منطقه. 

 سازی ایدههای خاص برای تجاری وجود فرصت. 

 میزان بیشتر اشتغالزایی در صورت تکمیل شدن طرح. 

 آن تثبیت تا شرکت یک  توان کارآفرینی و کار گروهی و هدایت. 

 دارا بودن دانش و مهارت کافی مرتبط با ایده. 

 .گروه در قالب یک عدد خواسته شده است-ارزیابی کلی شما از طرح  ۶در بند    -۵

 .نظر خود را در ارتباط با چگونگی پذیرش متقاضی مشخص نمایید  8در جدول بند  -۶

در ارتباط با اصالحات  1۰و  ۹ بندهای تحت در را خود نظرات  گروه-در صورت توصیه به پذیرش طرح    -7

 .دبیاوری گروه بهتر عملکرد و  طرح گروه بازاردر 

 

 :شرایط اولیه پذیرش در مرکز عبارتند از

 ایجاد مرکز در استقرار مدتطی  خواهیدمی که است خدمتی یا محصول  محوری، ایده  داشتن ایده محوری: . 1

 .دهید توسعه یا کنید



 حوزه در) طرح بودن ابتکاری .باشد فناوری حوزه در نوآوری مستلزم که محوری ایده تحقق  نوآوری فناورانه:  . 2

 امکان  باشد هفناوران نوآوری فاقد مذکور طرح چنانچه لذا  پذیرش در مرکز می باشد. الزم طشر (سازیپیاده فناوری،

 از یکی تواندمی بنیان دانش خدمات و کاالها فهرست در ایده داشتن قرار)داشت نخواهد را مرکز در پذیرش

 . (باشد طرح نوآورانه هایشاخص

 اقتصادی  فنی ایده محوری،-های علمیتشریح ابعاد ارزش بر عالوه محوری، ایده برای  داشتن طرح کسب و کار: . 3

 .کندمی توجیه نیز را آن روی بر گذاری سرمایه بودن

ل یک شخص)دارای حداق یا و استقرار کننده درخواست خود حضور  داشتن گروه کاری)برای دوره پیشرفته(:. 4

 .در هفته در محل استقرار ضروری است تعیین شده تخصص مرتبط با ایده محوری( در گروه کاری به مدت

 خواهد ثبت به هپیشرفت دوره در نهایت در که باشد اولیه هسته یا  شده ثبت شرکت  یک تواندمی کاری گروه توضیح:

 .رسید

 :موارد عدم پذیرش طرح در مرکز نوآوری و شتابدهی

   پایگاه اینترنتی استهایی که ایده محوری آنها صرفا راه اندازی یک ها و هستهشرکت 

   خواهند کار صرفاً بازرگانی نماینده در مرحله فروش محصول بوده و میهایی کتهها و هسشرکت. 

  اشدبمبهم و نامشخص می ،ها کلیکه ایده محوری و محصول نهایی آن هاییها و هستهشرکت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 فرم کارشناسی و ارزیابی طرح  جهت پذیرش در

 کسب و کارهای نوینمقدماتی مرکز نوآوری و شتابدهی  هدور  

 

 نام شرکت/گروه کاری متقاضی:                                                                                  مجری : 

 ی محوری: عنوان ایده

 : طرح محوری ایده ارزیابی جدول( الف

 

 ردیف
 اصالحات به نیاز مناسب بمناس بسیار یارزیاب موضوع

 دارد جزئی

 اصالحات به نیاز

 دارد کلی

 کامال

 نامناسب

 ۰ ۰.2۵ ۰.۵ ۰.7۵ 1 ضریب

      طرح ریپذی نامکا 1

میزان تناسب روش اصلی اجرای طرح جهت  2

 رسیدن به نتایج

     

تشریح مناسب مراحل انجام کار و شرح  3

 خدمات هر مرحله 

     

پیش بینی گروه کاری از دامنه کاربرد نتایج  4

 طرح 

     

      توجیه اقتصادی و بازگشت سرمایه ۵

      تناسب طرح با نیازهای منطقه  ۶

  جمع

 

 ب( نوآورانه بودن

 
 

1 

 

 .باشد می نوآوری مرکز در پذیرش الزم شرط فناورى حوزه در نوآورى: توجه
 نمونه دارای ابتکاری، غیر* ابتکاری کامال
 ۰.2۵محلی  ۰.۵داخلی  ۰.7۵خارجی  (1)

     فن آوری بودن طرح/ ایده ابتکاری/نو



     پیاده سازی 
 نمایید ذکر زیر جدول در را نمونه موجود 2بودن  ابتکاری غیر صورت در*

  الف
  ب

  جمع
 : طرح کاری گروه ارزیابی پ( جدول

 

 ردیف
 اصالحات به نیاز مناسب مناسب بسیار ارزیابی موضوع

 دارد جزئی

 اصالحات به نیاز

 دارد کلی

 نامناسب کامال

 ۰ ۰.2۵ ۰.۵ ۰.7۵ 1 ضریب

 -علمی هایقابلیت جهت از توانمندی 1

 تحصیالت
     

سوابق  -علمی هایقابلیت جهت از توانمندی 2

 اجرایی
     

  جمع
 

 طرح بازار ارزیابی جدول( ت

 

 ردیف
 اصالحات به نیاز مناسب مناسب بسیار ارزیابی موضوع

 دارد جزئی

 اصالحات به نیاز

 دارد کلی

 نامناسب کامال

 ۰ ۰.2۵ ۰.۵ ۰.7۵ 1 ضریب

      موجودل مشک از اختشن 1

      ل پیشنهادیح راه ل کام نبیا 2

 رشد روند و اندازه)هدف بازار از اختنش 3

 ..(.و موثر عوامل مشتری، شناخت بازار،
     

      ارقب اختنش 4

  جمع

 

 ج( جمع بندی امتیازات:

 امتیاز وزن امتیازات جداول

  1۰ فال جدول



  1۰ ب جدول

  ۵ پ جدول

  ۵ ت جدول

 

 مالحظات جمع کل امتیازات

 : غیر قابل پذیرش۵۵امتیاز کمتر از  

 : قابل پذیرش با اصالحات7۰تا  ۵۵امتیاز 

 : قابل پذیرش7۰امتیاز بیش از 

 

 چ( نقاط قوت طرح: 

 نقاط قوت موارد

  ایده و فناوی

  گروه کاری

  ارزیابی بازار

 

 ح( نقاط ضعف و پیشنهادات بهبود:

 پیشنهادات بهبود نقاط ضعف موارد

یو فناو دهیا    

یکار گروه    

بازار یابیارز    

 

 

 

 



 

 

نوآوری و شتابدهی کسب و کارهای  گروه در دوره مقدماتی مرکز-نظر نهایی خود را نسبت به پذیرش طرحخ( 

 نوین دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار طبق جدول زیر تعیین نمایید:

 

 

 

قابل پذیرش 

)امتیاز بیش از 

7۰) 

 

 (7۰تا  ۵۵قابل پذیرش با اصالحات )امتیاز از 
 

 

 

غیرقابل پذیرش 

)امتیاز کمتر از 

۵۵) 

 برنامه کاریاصالح  اصالح گروه کاری اصالح ایده محوری

 اصالح کلی اصالح جزئی اصالح کلی اصالح جزئی اصالح کلی اصالح جزئی

        

 


