شناخت ایده  /طرح  /محصول
سی ان سی
99/10/8

 .1طرح یا ایده شما چیست؟(در پاسخ به این سوال عنوان
طرح خود را هم لحاظ کنید).
اعتبار سنجی و رتبه بندی در حوزه صنعت کشور
 .2نقاط ضعف طرح شما چیست؟
به روز نبودن تمامی صنعتگران نسبت به کشورهای جهان
اول
 .3نقاط قوت طرح شما چیست؟
نوآورانه در سطح ملی
 .4طرح شما چه نیازی را از مشتریان برطرف می کند؟
کاهش چشمگیر در زمان و هزینه و ارتقا در کیفیت محصوالت
تولیدی یا صادراتی
 .5در حال حاضر مشتریان چگونه این نیاز خود را برطرف
می کنند؟
با اتالف زمان و هزینه
 .6چه ریسک هایی را برای طرح خود محتمل می دانید؟(
رقبای قوی  ،بازار کوچک و )...
ندارد
 .7روش طرح یا ایده یا محصول شما برای حل مشکل مشتریان
چیست؟
ایجاد یک بانک اطالعاتی بزرگ و سپس ارایه خدمات مستقیم
و غیر مستقیم

 .8برای توسعه محصول شما (ساخت یا تجاری سازی) چه
فعالیت های کلیدی الزم است؟( برنامه نویسی  ،ساخت ،
طراحی  ،شبیه سازی و )...
راه اندازی وب سایت (برنامه نویسی)
 .9آیا فعالیتی که تعریف کردید آثار جانبی دارد؟ (مثال
آثار زیست محیطی  ،کارآفرینی  ،صرفه جویی ارزی و
)...
100%
.10اگر آثار جانبی دارد این اثار را بیشتر توضیح دهید
و بگویید چگونه میتوانیم این آثار را اندازه گیری
کنیم.
...

شناخت گروه
 .1نام گروه شما چیست؟
سی ان سی
 .2لطفا اعضای گروه را معرفی کنید (نام  ،نام خانوادگی
 ،شماره همراه  ،ایمیل )
ردیف

نام و نام خانوادگی
مسعود نورجانی

مسئولیت در تیم

رشته و مقطع
تحصیلی
ارشد

کارشناسی
ساخت
تولید(امیرکبیر)

مشاوره و پشتیبانی

کارشناس
معماری(آزاد)
*

امیرحسین سلیمانی

نرم
کارشناسی
افزار(انصرافی)

ایده پردازی-اجرا-نوآوری
ابتکار

و

 .3کدام یک از اعضای تیم شما دانشجو هستند؟ کدام یک
شاغل هستند و شغلشان چیست و کجا؟
مسعود نورجانی:استاد دانشگاه
امیرحسین
امیرکبیر

سلیمانی

:ماشینکاری

و

طراحی

–شهرک

صنعتی

 .4آیا برای کار خود شرکتی ثبت کرده اید؟
فعال خیر

 .5آیا زیر مجموعه سازمان  ،شرکت یا نهادی هستید ؟ (حق
امتیاز این طرح متعلق به شخص یا سازمانی غیر از
خودتان است؟)
خیر
 .6آیا کسی غیر از اعضای تیم ،سهمی از کسب و کار شما
دارد؟
خیر
 .7تعهد اعضای تیم برای آینده چیست؟ تمام کردن تحصیل
یا کار تمام وقت یا ...
تعهد تمام وقت و اجرای سریع بر روی پروژه

 .8جلوی نام هر عضو تیم خود بنویسید که چرا او را برای
این مسئولیت مناسب می دانید.
ردیف

نام و نام
خانوادگی
مسعود نورجانی

مسئولیت
در تیم
مشاور

توضیح

نخبه-دارای رتبه
صنعتی امیرکبیر

17ام

کشوری

دانشگاه

 .9اعضای تیمتان چند ساعت در هفته می توانند در آینده
روی این طرح وقت بگذراند؟
ایده پرداز و اجراییات:تمام وقت
مشاور:پاره وقت
.10اعضای تیمتان چه سوابق پژوهشی یا شغلی دارند؟
ردیف

نام و نام
خانوادگی
امیرحسین
سلیمانی

*

مسعود نورجانی

خالصه سوابق

 10سال سابقه کار در حوزه تخصصی و اجرایی-مخترع(2
اختراع) تاییدیه علمی اعضای هییت علمی سازمان پژوهش
های علمی صنعتی

نخبه-مسلط به زبان انگلیسی – دارنده مقاله
بین المللی  -انتشارات الزویر
)- (ELSEVIERاستاد دانشگاه

.11اعضای تیم چه مدت است که یکدیگر را می شناسند؟ اگر
مقدور است نحوه آشنایی را بگویید؟ آیا قبال فعالیت
مشترک دیگری با هم داشته اید؟
همکاری در زمینه اختراعات و نوآوری
.12اگر سرمایه الزم در هاب فراهم شود ،آیا حاضرید تمام
وقت روی طرح کار کنید؟
100%
البته برای شروع فقط یک نفر

.13فکر میکنید چه مهارت ها یا ویژگی های دیگری برای
آینده طرح خود نیاز دارید که به خودتان اضافه کنید؟
برنامه نویسی
.14آیا سایت
دارید؟

،

کانال

اطالع

رسانی

برای

فعالیت

خود

بله
.15فعالیت شما در چه مرحله ای است؟(ایده  ،طرح  ،محصول
اولیه  ، MVP ،محصول تجاری شده و )...
طرح
.16نقاط قوت گروه خود را چه میدانید؟
ایجاد همکاری در جهت پیشبر اهداف

.17نقاط ضعف گروه خود را چه میدانید؟

شناخت رقبا
 .1رقبای اصلی شما چه کسانی هستند؟
نداریم
 .2توانمندی ها یا ضعف های رقبایتان چیست؟
...
 .3اگر مستند یا آدرسی از رقبایتان دارید معرفی کنید.
...
 .4مزیت طرح شما نسبت به کاری که تا االن رقبایتان
انجام میدادند چیست؟
...
 .5آیا طرح شما نمونه خارجی دارد؟ هر اطالعاتی در مورد
نمونه خارجی دارید ارایه دهید.
ندارد...

شناخت مشتریان و بازار
 .1مشتریان شما یا جامعه هدف شما برای فروش محصول یا
خدمتتان چیست؟
خدمات دهندگان حوزه صنعت کشور
 .2تمام افراد یا سازمانهایی که از طرح شما منتفع می
شوند(به هر نحوی) معرفی کنید.
تمامی سازمان های دولتی و خصوصی که وابسته به صنعت
هست.مثل:
صنایع الکترواپتیک
صنایع هوافضا
صنایع هواپیمایی
و...
 .3آیا دالیل قابل درکی دارید که مشتریان شما به محصول
شما نیازمندند؟
100%
با توجه به حضور چندین ساله در بازار کار مربوطه
 .4فعالیت شما چگونه میتواند تولید
مشتری شما چگونه به شما پول می دهد؟

ثروت

کند؟

مثال

با معرفی کمترین قیمت پیشنهادی توسط پیمانکار
 .5آیا در حال حاضر مشتریانی دست به نقد دارید؟ یا
کانالی که از طریق آن محصوالتان را بفروشید و آماده
باشد؟

بله...

سرمایه گذاری
 .1آیا تا به حال طرح خود را در رویدادی شرکت داده
اید؟ نتیجه آن چه بوده است؟
خیر

 .2آیا در حال حاضر سرمایه گذاری دارید؟ چه کسانی تا
کنون برایتان سرمایه گذاری کرده اند؟(خودتان ،
خانواده  ،دوستان  ،شتابدهنده ها  ،سرمایه گذاران
خطرپذیر و  )..نام ببرید .این سرمایه گذاری چه
مقدار بوده است؟
خیر
 .3چه مقدار سرمایه برای شروع یا گسترش کار خود نیاز
دارید؟ (اگر میتوانید مرحله به مرحله بگویید)
 20الی  100میلیون
ارزیابی های مالی برای طرح
 .4اگر مطالعات بازار یا
خود انجام داده اید لطفا نتایج آن را بنویسید.

 .5به چه
دارید؟

ابزارهای

اصلی

برای

اجرای

طرح

خود

نیاز

وب سایت

نام و نام خانوادگی رابط تیم :امیرحسین
سلیمانی
شماره تماس رابط تیم09130311931:
ایمیل رابط تیم:
Likee.soleymani@gmail.com

