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 مشخصات متقاضی  - 1

 

 حقيقي  اشخاص –الف 

 ................... .......... .....شماره شناسنامه : ........................  نام پدر :  .......  . .................. ...... . ...................نام و نام خانوادگی :  

 ....................................................:  آخرین مدرك تحصیلی................  . ..... . ...........صادره از :  ...  ......... .... ............ :  تاریخ تولد 

 .......... ...........................  سمت:   ............................  محل خدمت:  /شغل

تلف........... ................................................................................... نشانی محل اقامت :   .......................................ن:  ..................... 

تلف................................................ نشانی دقیق محل اجراي طرح : ...................   .......................................ن:  .......................... 

 

 حقوقي  اشخاص –ب 

  ................: ............  سرمایه ثبتی شركت ............... .............  : نوع شركت   ................ ......................شركت: .................نام 

 ت: ............................ شماره و تاریخ ثب   ..................: ..........  محل ثبت

 ........... تلفن : ............................: ............................................................................................ نشانی دقیق محل اجراي طرح 

 .......... .تلفن : ........................... : .......................................................................................... نشانی محل دفتر مركزي شركت
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 ماموریت   و چشم انداز -2
 گردد. میبیان شركت  ماموریت  و اندازدر این بخش چشم

 

 مشخصات سهامداران )شركاء(    -3
 تلفن تماس كد ملي تحصيالت سمت سهام  درصد مبلغ سهام نام و نام خانوادگي رديف

1        

2        

3        

4        

  

 و پرسنل كلیدي  مدیرانهئیت مدیره،   یق كاري و اجرایبسوا - 4
این بخش در رابطه با سوابق كاري،   بازرگانی اعضاء هئیتدر    و پرسنل كلیدي   مدیران اجرائی   ، مدیرهاجرائی و 

 شود .  شركت توضیحات الزم آورده می

 

 سوابق اجرايي مرتبط  كد ملي تحصيالت سمت نام و نام خانوادگي رديف

1      

2      

3      

4      

 

 مبانی علمی و دانشی   و بیان مسئله –5
 گردد. هاي مرتبط با كسب و كار بیان میموردنیاز و فناوري  تخصص   دانش و  مبانی علمی،   بیان مسئله،   در این بخش 
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 هدف از اجراي طرح   - 6
 د. گرددر این بخش هدف از اجراي طرح بصورت كلی تبیین می

 

 معرفی محصوالت طرح   -7

 مشخصات فني  -7-1

 ها به صورت كلی تشریح شود. معرفی و مشخصات فنی آندر این بخش الزم است تمامی محصوالت به تفکیک 

 

  TRLسطح آمادگي فناوری  -7-2

 . (1)پيوست د گردمیسطح آمادگی فناوري هر محصول مشخص در این بخش  

 

 هانامهها، استانداردها و گواهی مجوز – 8
 گردد. تشریح میهاي مربوط به كسب و كار نامهها، استانداردها و گواهیدر این بخش تمامی مجوز

 

 طرح  محصوالت بازار اجمالی بررسی -9
  ذیل  موارد  به   حداقل  و گیرد می صورت  محصوالت  فروش و بازار   وضعیت با  رابطه  در  اجمالی  بررسی بخش  این  در

 :گردد پرداخت

 وضيعت بازار -1-9

 خارجی  و داخلی  مشابه محصوالت فروش شرایط و قیمت ، طرح محصوالت بازار وضعیت  تشریح 
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 رقبا  -2-9

  فروش قیمت و كیفیت با رابطه  در نظر اظهار كشور، و و استان سطح  در رقبا مشخصات و تعداد معرفی

 هاآن محصوالت

 محصوالت جايگزين  -3-9

  رابطه  در نظر  اظهار كشور، و و استان سطح   در جایگزین محصوالت  كنندهتولید  هايواحد  مشخصات و تعداد 

 ( و كشور استان در سطح عرضه بررسی( ) بودن  فعال  غیر و فعال)هاآن فعالیت وضعیت با

 بازار هدف  -4-9

 ( محصول تقاضاي وضعیت بررسی)كشورو  استان سطح  در تولیدي محصوالت هدف  بازار  معرفی

 مزيت رقابتي محصول -5-14

 رقابت  توان با رابطه در نظر  اظهار و طرح  محصوالت نسبی امتیازات تشریح 

 بيني آينده بازار پيش  -6-9

 بینی گردد آینده بازار محصول به صورت نسبی پیش

 

  سوابق   با  رابطه  در  اتمستند   مدارك  كلیه  ضمناً.  شود  ارائه  منابع  ذكر  با  بایستی  اطالعات  و  آمار  كلیه:  *توضیحات

 . گردد  پرونده پیوست...  و فروش هاي قرارداد و

 

  یند تولید و فلوچارتآ شرح فر -10
هاي هاي كاري و نوع عملیات، گلوگاهیند و مسیر تولید محصوالت مختلف، ایستگاهآاین قسمت ضمن تشریح فردر  

 .گرددمحصوالت بصورت دیاگرام ترسیم می یند تولید آتولید مشخص گردیده و نهایتاً فر
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 شرایط و تعداد نوبت كاري  -11
شرایط كاري، تعداد روز كاري در سال و تعداد شیفت كاري در این قسمت با توجه به ماهیت صنعت در رابطه با  

 . گردددر روز اظهار نظر می

 

 برآورد ظرفیت اسمی و عملی  -12
گردد و  یند تولید ظرفیت اسمی برآورد میآآالت و فر، مشخصات ماشینفناوريدر این بخش با توجه به ماهیت  

راندمان ضریب  اعمال  با  ادامه  میعملی    ظرفیت  ،در  با  برآورد  شده  اخذ  مجوزهاي  ظرفیت  است  الزم  گردد. 

 هاي برآورد شده مقایسه شود. ظرفیت

 

 بینی برنامه تولید پیش  -13
  5برداري، برنامه تولید محصوالت طرح براي  بندي طرح و تاریخ شروع بهرهدر این بخش با توجه به برنامه زمان

 گردد. بینی میسال آتی پیش

 14سال .. 14سال .. 14سال .. 14سال .. 13سال .. واحد نام محصوالت

  از استفاده درصد

 اسمی  ظرفیت

      

       تولیدات:

       1محصول 

       2محصول 

       3محصول 

       4محصول 
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 بندي اجراي طرحبینی برنامه زمانپیش  -14
مانده در  بندي براي عملیات باقیعملیات باقیمانده، برنامه زماندر این قسمت ضمن تفکیک عملیات انجام یافته و  

 گردد. برداري تجاري از طرح اظهار نظر میرابطه با تاریخ شروع بهره بینی گردیده و درپیش Gantt Chart قالب

توانند به فراخور نیاز، آن را  دگان طرح مینشرح عملیات مندرج در جدول ذیل پیشنهادي بوده و ارائه ده تبصره:

 . اصالح نمایند 

پيشرفت درصد  شرح عمليات

 عمليات 

 بيني زمانبدني اجرائي عمليات باقي مانده پيش

 ششمماه پنجم ماه چهارمماه سومماه دومماه اول ماه

        مطالعات پیش سرمایه گذارينجام ا

كسب مجوزهاي الزم و اقدام براي  

 تامین مالی طرح

       

        تامین خدمات مهندسی 

        خرید زمین و آماده سازي 

        انتخاب مجري طرح )پیمانکاران( 

        تجهیز كارگاه 

        سازي عملیات ساختمانی و محوطه

        آالت حمل ماشینسفارش، خرید و 

        تامین تاسیسات 

        آالت اندازي ماشیننصب و راه

        ستخدام و آموزش كاركنانا

        برداري آزمایشی بهره

        تولید آزمایشی

زمان الزم جهت اخذ مجوزهاي  

 بهره برداري 

       

        تأخیرهاي پیشبینی نشده 

        تولید تجاري 

        سایر
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 گذاري سرمایه  هايهزینه  -15
 

 زمين -1-15
 جمع مبلغ مورد نياز  مبلغ انجام شده  متراژ زمين  شرح

     

 

 مالکیت  نظر  از طرح اجراي محل زمین  وضعیت

 ............................................................................................................................. ............................................................................... 

 ................................................... ............................................................................................................................. ..... 

 

 هاساختمان  -2-15

نوع  رديف

 ساختمان 

مشخصات  

 ساختمان 

 گذاری سرمايه هزينه طرح موضوع 

 جمع نياز مبلغ مورد  مبلغ انجام شده  سطح زيربنا

1       

     جمع كل

 

 بناي  زیر  سطح   برآورد  چگونگی  و  هاساختمان  مشخصات  با  رابطه  در   الزم   توضیحات   بخش   این  در :  *توضیحات

 . شود می آورده طرح  مشخصات با متناسب (  تولیـد  هايسـاختمان) هاسـاختمان

 ............................................................................................................................. ...............................................................................  

 ................................................... ............................................................................................................................. ..... 
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 تأسيسات  -3-15

 گذاری سرمايهطرح موضوع  شرح عمليات رديف

 جمع مبلغ مورد نياز  مبلغ انجام شده  مقدار

     برق 

     انشعاب برق- 1

     ترانسفورماتور و متعلقات - 2

     تجهیزات پست برق - 3

     هاي اصلی و فرعی تابلو - 4

     ها كشیكابل - 5

     انتقال برق )تیرگذاري و ...( - 6

     دیزل ژنراتور با متعلقات مربوطه- 7

     آب 

     انشعاب آب- 8

     ها كشیلوله - 9

     منبع هوایی - 10

     سیستم تصفیه آب - 11

     حفر چاه و تجهیزات پمپاژ - 12

     گاز

     انشعاب گاز - 13

     تجهیزات پست گاز- 14

     كشی گاز لوله - 15

     ساير

16      

     جمع كل هزینه تسهیالت

 

توانند به فراخور نیاز، آن را دگان طرح مینپیشنهادي بوده و ارائه ده فوقشرح عملیات مندرج در جدول  تبصره:

 ند. اصالح نمای
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 آالت ماشين -4-15
  شرح رديف

 آالتماشين

 تعداد  سازنده 

 )دستگاه(

ام  جان قيمت

 شده 

مورد 

 نياز

 جمع

 نام شركت  نام كشور 

1         

2         

3         

      آالت ماشينكل هزينه 

 

 سازندگان  و  تامین  منبع  آالت،ماشین  كیفیت  و  مشخصات  با  رابطه  در  است  الزم  بخش  این  در:  *توضیحات

  از   انتخابی  آالتماشین  مقایسه   همچنین  و   شده  ذكر  منابع  از  آالت ماشین  انتخـاب  تـوجیهی   دالیل   و  آالت ماشین

 . دشو  ارائه ،الزم توضیحات منـابع دیگـر  با تامین منبع  فروش از بعد   خدمات كیفیت، قیمت، لحاظ

 

 ابزارآالت  آزمايشگاهي، و توليد تجهيزات -5-15
 جمع مورد نياز انجام شده  تعداد  شرح   رديف

1      

     جمع كل

......................... .............................................................................................................................  :*توضیحات  

 اثاثه اداری -6-15
 جمع مورد نياز انجام شده  تعداد  شرح   رديف

1      

     جمع كل

......................... .............................................................................................................................  :*توضیحات  

 وسائط نقليه  -7-15
 جمع مورد نياز انجام شده  تعداد  شرح   رديف

1      

     جمع كل

......................... .............................................................................................................................  :*توضیحات  
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 برداری های قبل از بهرههزينه -8-15
 جمع مورد نياز انجام شده  شرح هزينه رديف

    دانش فنی  1

    سرمایه  افزایش و  ثبت ، شركت تأسیس 2

    تسهیالت  بیمه و كارمزد قبوض، و دفترخانه هايهزینه 3

     كارشناسی هزینه هاي 4

    ساخت   دوران كاركنان حقوق و  دستمزد 5

    ها  بازدید و مسافرت 6

    آزمایشی تولید 7

    جمع كل

......................... .............................................................................................................................  :*توضیحات  

 گردش  در سرمايه -9-15

مدت زماني كه طول   محصول رديف

كشد ماد اوليه تبديل به  مي

 محصول شوند

مدت زماني كه طول  

كشد محصول به  مي

 فروش رود 

مدت زماني كه طول  

كشد مطالبات وصول مي

 شود

 جمع كل

1      

2      

 

 شرح  مدت/روز  جمع هزينه

ي و بسته بند هیمواد اول    

 و دستمزد  حقوق  

نهیهز    R&D 

و فروش  يادار    

گردان تنخواه    

ي سپار برون    

نشده ینی شبیپ    

 جمع كل  
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 ( تولید)  برداري  بهره دوران هاي هزینه برآورد -16

 توليد  واحد يك برای  بندیبسته  و اوليه مواد مشخصات -1-16
شرح مواد   رديف

 مصرفي 

قيمت  واحد

 واحد

 محل تامين محصول  هرواحد  برای  مصرف هزينه و مقدار

 هزينه مقدار )داخل/خارج(

1       

2       

3       

   محصول  واحد  هر اوليه مواد هزينه جمع

 

 

 بندیبسته و اوليه مواد هزينه بينيپيش  -2-16
 ... هایسال  در بندیبسته  و كمكي اوليه، مواد هزينه بينيپيش نام محصول رديف

..13 ..14 ..14 ..14 ..14 

      1محصول  1

      2محصول  2

      3محصول  3

      4محصول  4

      بيني پيشجمع كل 

 

 دستمزد و حقوق -3-16

  توليدیكاركنان    -1-3-16  

 جمع حقوق ساليانه  حقوق ماهيانه  تعداد/نفر  عنوان 

 مورد نياز موجود  ( 16)حقوق ماهيانه*

     

     

  (%23حق بيمه كارفرما )

  ( ريال ميليون)ساليانه مزايای و حقوق كل جمع
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  غيرتوليدی كاركنان    -2-3-16

 جمع حقوق ساليانه  حقوق ماهيانه  تعداد/نفر  عنوان 

 مورد نياز موجود  ( 16)حقوق ماهيانه*

     

     

  (%23حق بيمه كارفرما )

  ( ريال ميليون)ساليانه مزايای و حقوق كل جمع

 

 مصرفي  انرژی و سوخت هایبرآورد هزينه -4-16
شرح تاسيسات  

 مصرفي 

مقدار مصرف   واحد

 در هر شيفت

تعداد شيفت  

 در روز 

 روز  تعداد

 در سال  مصرف

 هزينه  نرخ

 واحد  هر

 هزينه جمع

 ساليانه

با احتسـاب   مصرفی برق

 دیماند

kwh      

متر   سالیانه  مصرفی گاز

 مکعب

     

       : سالیانه مصرفی سوخت

      لیتر  گازوئیل

      لیتر  بنزین

متر   سالیانه مصرفی آب

 مکعب

     

       ارتباطات هزینه

       سایر

      كل جمع

 

توانند به فراخور نیاز،  فوق پیشنهادي بوده و ارائه دهندگان طرح می  هايشرح عملیات مندرج در جدول  تبصره:

 آن را اصالح نمایند. 
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 نگهداری  تعميرو -5-16

  گرفته   نظر  در  مربوطه  عمده   هاي  دارایی  ارزش  از  درصدي  صورت   به  معموال   نگهداريوتعمیر  ساالنه   هايهزینه

 . شود می

  تعمير و  هزينه درصد گذاری  سرمايه مبلغ گذاری  سرمايه شرح رديف

 نگهداری 

 ساليانه هزينه جمع

  2  سازي   محوطه و  ساختمان 1

  4  تولید  تجهیزات و  آالت ماشین 2

  10  تاسیسات  3

  10  كارگاهی  و آزمایشگاهی وازمل 4

  20  نقلیه  وسائط 5

  20  اداري اثاثه 6

  ساليانه نگهداری  و تعميرات هزينه جمع

 

 استهالك هزينه بينيپيش -6-16
  هزينه درصد گذاری  سرمايه مبلغ گذاری  سرمايه شرح رديف

 نگهداری  تعمير و

 ساليانه هزينه جمع

  7  سازي   محوطه و  ساختمان 1

  10  تولید  تجهیزات و  آالت ماشین 2

  10  تاسیسات  3

  10  كارگاهی  و آزمایشگاهی وازمل 4

  25  نقلیه  وسائط 5

  20  اداري اثاثه 6

  ساليانه استهالك هزينه جمع
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 نشده بينيپيش و متفرقه هایهزينه -7-16

  در   نشده  بینیپیش  هايهزینه  بعنوان  استهالك  جز  به  تولید   هايهزینه  جمع  از(  %6)حدود    معینی  درصد   معموال

 . گرددمی ارائه  فوق رقم  و درصد   بخش این در كه شود می گرفته نظر

توانند به فراخور نیاز،  فوق پیشنهادي بوده و ارائه دهندگان طرح می  هايشرح عملیات مندرج در جدول  تبصره:

 آن را اصالح نمایند. 

 

 

   محصوالت فروش  قیمت بینیپیش  -17

 قيمت فروش واحد فروش  نام محصول رديف

1    

2    

 

 

   محصوالت فروش  از حاصل درآمد بینیپیش  -18

 14.. 14.. 14.. 14.. 13.. محصول/سال رديف

      1محصول  1

      2محصول  2

      3محصول  3

      4محصول  4

      فروش از  حاصل درآمد كل جمع
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   طرح هايهزینه  جدول  - 19
جمع  درصد  گذاری سرمايهطرح موضوع  شرح 

تا تاريخ  شده  انجام كل  جمع تا تكميل  نياز مورد 

  : طرح های هزينه

 هاي ثابت  هزینه
 (  7- 16الی 1-16هاي جدول حاصل جمع ) 

     

 برداري  بهره از قبل هاي هزینه
 ( 9-16ارجا به جدول  )

     

 در گردش سرمایه
 ( 10-16ارجا به جدول )

     

      كل سرمايه گذاری  جمع

 

 نقدي  وجوه گردش   و( زیان) سود بینیپیش  -20
 گردد.  بینیپیش را طرح  مالی وضعیت  آتی   سال  5 حداقل  براي است الزم بخش این در

 

 طرح   اقتصادي و مالی هايشاخص  از برخی برآورد -21
  برآورد   جهت  ذیل  موارد  كه   شود   برآورد  را  طرح   اقتصادي  و  مالی   هايشاخص  از   برخی  است   الزم  بخش   این   در

 :گرددمی پیشنهاد

  مدت زمان بازگشت سرمایه )ماه( 

  ( IRRنرخ بازده داخلی )

  ( ROIگذاري )رمایهس نرخ بازده  

  ( NPV)  فعلی ارزش خالص
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 :هاپیوست

 

 ( TRLراهنماي تشخیص سطح آمادگی فناوري )  :1پيوست 
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 هاي مالی و اقتصادي طرح شاخصمحاسبه راهنماي  :2پيوست 

 به صورت زیر است:  NPVفرمول محاسبه  

 

 كه در آن

:𝐶𝑡   جریان نقدي خالص طی دوره 

 : 𝐶0  گذاري اولیههاي سرمایههزینهمجموع 

:R   نرخ تنزیل 

:t  هاي زمانی تعداد دوره 

 

 :نقطه سر به سر با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود

 

 

 كه در آن

:f  هاي ثابتهزینه  

 :P قیمت فروش 

 :V  هزینه هاي متغیر تولید است 
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 :با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود  ( ROI) گذاري نرخ بازده سرمایه

 

 

 كه در آن

 :NRI سود خالص دریافتی  

 :CI گذاري مبلغ سرمایه 

 

 

 :با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود  (IRRنرخ بازده داخلی )

 

 

 كه در آن

 :CF جریان نقدینگی 

 :n  تعداد دوره زمانی 

 


