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 اطالعات اوليه -١

 رجايي  شهيدنام تيم:  تجهيزات مختلف   يدامنه حركت ناخواسته كاهش  وي شناور جهت  قابل نصب بر رپايدارساز  عنوان طرح:  

  اطالعات تماس: 

 v.nekoukar@sru.ac.irايميل:      ٠٩١٢٥٦٥٥٣٣١شماره تماس اول:      وهاب نكوكار :و نام خانوادگي  نام

 سرپرست تيم  ሁنماينده تيم    □

 
 مشخصات اعضاي تيم را در جدول زير تكميل نماييد.  -٢

 نام و نام خانوادگي  
ميزان  
 مشاركت

سمت در 
 تيم

 خالصه وظايف هر فرد در تيم  كد ملي 

 ١٠٠ وهاب نكوكار ١
سرپرست 
 و مجري

٠٣٢٠٤٤٠١٠٩ 
  سرپرستي و هدايت تيم 

 مجري طرح 
ها، دسترسي به دانشجويان با محدوديت  تعطيلي دانشگاهنيمه  با توجه به مشكالت به وجود آمده به سبب بيماري كرونا و    *

 . باشداعضاي تيم ممكن نميمشخصات كامل ان ذكر مك، در اين مرحله اهمراه است براي همين

 
 ايده يا كسب و كار خود را بصورت خالصه توضيح دهيد.  -٣

پايدارسازهاي مكانيكي هستند. وظيفه هاي نظامي و صنعتي،  يكي از موضوعات گلوگاهي در داخل كشور مخصوصا با توجه به تحريم

اي است كه تجهيز برنه اين نوع حركات، بر اساس حركت    ست.ب شده ابر روي آن نصپايدارساز كاهش دامنه حركت تجهيزي است كه  

زيرا شنامر در دريا حركات  كاربرد زيادي در شناورها دارند پايدارسازها، بر روي آن نصب شده و بر روي عملكرد تجهيز تاثير منفي دارد.  

تواند كاربردهاي تجاري و نظامي بر روي شناور مطرح است كه مي  طرح ساخت پايدارساز جهت نصبدر اين ايده،  ناخواسته بسياري دارد.  

    داشته باشد.

  

  .نمونه اوليه ساخته شده است □      .تحقيقات و مطالعات انجام شده است ■     ايده اوليه □اي است؟ ايده شما در چه مرحله 

 محصول در حال كسب درآمد است □    .محصول آماده صنعتي شدن است  □    .محصول كامال طراحي و ساخته شده است □

 
 ندارد. وبسايت طرح را ذكر كنيد:

 
 ايده يا كسب و كار شما چه مشكلي را حل خواهد كرد؟ حوزه تخصصي فناوري طرح را مشخص نماييد.  -٤

سازي ز بوميذير نيست و راهي جپ نصب بر روي شناور را دارند، از خارج كشور امكانيي كه قابليت  خريد پايدارسازهادر حال حاضر، تهيه و  

 باشد. ها نمانده است. حوزه تخصصي فناوري، رباتيك ميآن 



  

 ايد، توضيح دهيد. اگر در اين بازار فعاليت قبلي داشته  .توضيح دهيد ؟آيا تيم شما تجربه يا تخصص قبلي در اين حوزه دارد -٥

به عنوان استاد راهنما و مشاور همكاري    پايان نامه كارشناسي ارشد ر در اجراي يك رساله دكتري و سه  هاي اخيدر سالمجري طرح،  

هاي پايدارساز جهت  تجربه در ساخت گيمبالهاي پيشنهادي توسط دانشجو در حال ساخت است. همچنين  حطراست. يكي از  داشته  

 ي نظامي هم وجود دارد.كاربردها

 

 توضيح دهيد.   ،ايدايد؟ اگر با مشتريان بالقوه خود صحبت كردهآيا ايده يا محصول مورد نظر خود را  در بازار سنجيده -٦

عدم وجود امكان خريد از خارج  ،  با توجه به اهيمت پايدارسازها در صنايع درياييباشند.  مشتريان بالقوه اين طرح، صنايع دريايي مي

 انسيل زيادي دارد. پت راين بازاوع محصوالت مورد نياز، هاي محدودي كه در اين زمينه فعاليت دارند و تنشركت كشور، 

 
 كدام دسته قرار مي گيرد؟ اگر مشتريان شما در حال حاضر از فرآيند يا محصوالت جايگزيني براي رفع مشكالت ايده شما در    -٧

 نمايند، توضيح دهيد. خود استفاده مي

 جايگزين محصول موجود  ■      بهبود يافته محصول موجود □      كنولوژي جديدت ■      اربرد نوآورانهك  ■

 موجود است. تعداد محدودي شركت فعال در اين زمينه 

 
شما شوند. اگر   توانند رقيب رقباي خود را نام ببريد؟ توضيح دهيد چه كساني در حال حاضر رقيب شما بوده يا در آينده مي -٨

 توضيح دهيد.  ،شودتكنولوژي يا دانشي در اختيار داريد كه مانع ورود آسان ديگران مي

 كنند. تهديدي را ايجاد نميخارجي   هايشركت هاي محدودي هستند كه در اين حوزه فعالند. خوشبختانه، رقباي فعلي، شركت

  

 . پاسخ دهيددر مورد مدل كسب و كار خود به سواالت زير  -٩

 خير       □بله    ■آيا قصد كسب درآمد از ايده خود را داريد:    

 . اي قصد كسب درآمد داريد توضيح دهيد آورانه اگر به روش نو  □ارائه سرويس      □روش محصول      ف  ■ مدل كسب درآمد شما چيست؟  

  

  چه كساني مي توانند مشتريان بالقوه شما باشند: 

 )نظامي و غيز نظامي( نايع دريايي ص

   

  . ذكر نماييد ؟تخمين درآمدي شما از آينده ايده به چه ميزان است

 تواند متفاوت ارزيابي شود.با توجه به مشخصات فني محصول، درآمد مي

  

  

  

  

  

  

 



 . در مورد قراردادهاي خود به سواالت زير پاسخ دهيد -١٠

  كند؟از چه زماني تيم شما بر روي اين ايده متمركز بوده و فعاليت مي

 ناپيوسته سال شش به مدت 

  

  ميزان سرمايه و سهام ايشان را ذكر نماييد.  . ايد، توضيح دهيداگر سرمايه گذار ديگري داشته 

 خير 

 
  ميزان فروش و نام سازمان را ذكر نماييد.  .ايد، توضيح دهيد اگر فروش به سازمان يا كشورهاي ديگري داشته

 خير 

 
 . ميزان سرمايه نقدي مورد درخواست خود را ذكر كنيد

  اين ميزان با توجه به مشخصات فني محصول خيلي متغير است.

 
 امكانات كارگاهي و آزمايشگاهي  □     ضاي كاريف □      ام و تسهيالت مالي و ■ امكانات و خدمات مورد نياز خود را تعيين نماييد: 

 ساير □    كمك در امور اداري و حقوقي   □      مشاوره كسب و كارخدمات   □    مشاوره تخصصي خدمات  □

 
ماه بعد به اين كار اختصاص خواهند   ٦اعضاي تيم به صورت كامل وقت خود را تا  در صورت پذيرفته شدن ايده شما، كدام يك از  

 توضيح دهيد.  داد؟

 باشند كه به طور تمام وقت بر روي طرح كار خواهند كرد. كارشناسان تيم، دانشجويان تازه فارغ التحصيل شده دانشگاه مي

 
 ضميمه و به همراه اين فرم ارائه دهيد. در صورت تمايل مستندات و توضيحات تكميلي خود را 

 ** پس از تكميل اطالعات، فرم را به نشاني تماس زير ارسال نماييد:

 ٠٩١١٨٠٨٠٢٢٤-٠٢١٢٢٧٩٠٤٥٨- مركز نوآوري باز، شماره تماس: 

 


