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خالصه طرح کسبوکار
1ـ خالصه طرح
1ـ1ـ عنوان طرح به فارسی:

1ـ2ـ عنوان طرح به انگلیسی:

1ـ3ـ خالصه ایده محوری (شامل اهداف ،تعریف فناوری و روش اصلی اجرا):

1ـ4ـ مالک ایده محوری:

1ـ5ـ مجری اصلی طرح:

رزومه :دارد
1ـ6ـ دستاورد طرح:

توليد دانش فني



نمونه سازی 

 ندارد 

توليد نمونه نيمه صنعتي 

توليد انبوه 

ارائه خدمات



فناوری اطالعات
بهينهسازی مصرف انرژی 
فناوریهای نو 
1ـ7ـ دسته بندی ایده محوری :انرژیهای نو و تجدیدپذیر 
سيستم-
سيستمهای اندازهگيری 
تعميرات و نگهداری
آموزش ،مشاوره و انتقال تکنولوژی 
و هوشمند سازی
پایش ،ارزیابي و بهبود عملکرد 
های ذخيرهساز 
سایر . 
1ـ8ـ مدت زمان اجرای طرح:

1ـ9ـ کل اعتبار مورد نیاز جهت اجرای طرح:

2ـ اطالعات تکمیلی طرح
2ـ1ـ مشخصات فنی نتیجه اصلی طرح (ویژگیهای محصول  /خدمات نهایی):

2ـ2ـ دالیل انتخاب موضوع از نظر فنی و اقتصادی و ضرورت اجرای ایده محوری:

2ـ3ـ مشکل یا مشکالت صنعت برق و انرژی که بواسطه اجرای این طرح مرتفع میشود را بیان کنید.
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2ـ4ـ فعالیتهای مقدماتی که در ارتباط با اجرای این ایده در آن واحد انجام شده است را بیان کنید.

2ـ5ـ سابقه موضوع ایده از جنبههای نظری و تجربی در ایران و سایر کشورها همراه با ذکر منابع.
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2ـ6ـ مهمترین جنبههای نوآورانه ایده محوری:

2ـ7ـ تولید نمونه این محصول یا خدمات ،کپی یک نمونة قبلی (خارجی) است؟

3ـ بازار
3ـ1ـ بازار و مشتریان

3ـ2ـ رقبا

3ـ3ـ آیا جانشین محصول ارائه شده در بازار وجود دارد؟

4ـ برنامه
4ـ1ـ مراحل مختلف اجرای طرح (شامل شرح خدمات و مقطع ارائه گزارشها)
#

فازهای اصلی

مراحل اجرا

نوع و محتویات گزارش

مدت زمان انجام

1
2
3
4
4ـ2ـ تیم کاری
#

نام و نام خانوادگی

1

مقطع تحصیلی

رشته و گرایش تحصیلی

نوع همکاری

سمت در شرکت

پاره وقت/تمام وقت

2
3
EPTP-AD-002-Rev06

4
4ـ3ـ جمع هزینههای اجرای طرح:
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مبالغ به ميليون ریال ميباشد.
مبلغ

شرح

هزینههای پرسنلي
هزینه خرید تجهيزات مورد نياز
هزینه خرید مواد (و قطعات) مورد نياز
هزینه ساخت و خدمات آزمایشگاهي مورد نياز
هزینه بازاریابي و فروش
هزینههای متفرقه
جمع کل
4ـ4ـ روش های تامین سرمایه

4ـ5ـ خالصه پیش بینی های مالی
مبالغ به ميليون ریال ميباشد.
سال اول

سال دوم

سال سوم

سال چهارم

سال پنجم

جمع کل

فروش نا خالص
حاشيه سود
5ـ سایر اطالعات
5ـ1ـ دالیل درخواست پذیرش در مرکز توسعه فناوری صنعت برق و انرژی

5ـ2ـ مهمترین مالحظات و چالشها در مسیر تحقق ایده محوری و برنامه پیشنهادی برای مقابله و حل آنها:
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