مرکز نوآوری دانشگاه علوم و فنون قزوین

دانشگاه جامع علمی – کاربردی علوم و فنون قزوین

(( فرم ثبت مشخصات ایده ))
مخصوص رویداد شتاپ (استارت آپی) صنعت زنبور عسل و فرآورده های آن
مرکز نوآوری دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی علوم و فنون قزوین

عنوان ایده (کوتاه و رسا):
مشخصات صاحب (صاحبان) ایده:

نام و نامخانوادگي

ميزان تحصيالت

دانشگاه  /موسسه

رشته ي تحصيلي

تلفن ثابت

تلفن همراه

پست الكترونيك:
آدرس:

محور اصلی ایده:
بهبود روش هاي مدیریت،توليد، ،فرآوري ،بسته بندي و توزیع محصوالت زنبور عسل
توسعه مكمل ها و داروهاي مورد نياز زنبور عسل
توسعه ادوات زنبورداري و ابزار سنجش آزمایشگاهي محصوالت و بيماري ها
توسعه سيستم هاي مانيتورینگ (کنترل،پایش و ارزیابي) کندو
توسعه زیر ساخت هاي آموزشي و تجاري صنعت زنبور داري در بستر وب
کاربرد فرآروده هاي زنبور عسل در توليد مكمل هاي غذایي ،آرایشي ـ بهداشتي و دارویي مورد استفاده انسان
سایر...................................................................................................................................................................................................................................................... :

شرح کامل ایده ( :بيان مسئله و ضرورت انجام کار)
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وضعیت ایده از نظر اجرا ( :نمونه ساخته شده در چه مرحله اي است؟ )
ایده اولیه

مدل نرم افزاری یا ماکت

نمونه اولیه

ثبت اختراع

نمونه صنعتی

در مورد نوآور بودن یا کپی نمونه خارجی توضیح دهید( :آیا این اثر نمونه داخلي و یا خارجي دارد؟)

وجوه تمایز و برتری ایده در مقایسه با طرح های مشابه:

مشتریان محصول نهایی ایده چه افرادی هستند ( :بازار هدف را بيان کنيد)

کاربرد/مزایای رقابتی و رقبا:

نوآوری شما در کدام حوزه قرار دارد؟
نوآوری در محصول

نوآوری در فرآیند

نوآوری در عملکرد
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تولید انبوه
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آیا قبال در رابطه با ایده فعالیتی انجام شده است؟ در صورت جواب مثبت ،دليل عدم پيگيري و حصول نتيجه چه بوده است؟
 عدم دسترسی به آزمایشگاه

 عدم دسترسی به مکان اجرا

 کمبود منابع مالی

 کمبود دانش فنی

 نداشتن تیم کاری

 کمبود اطالعات بازاریابی و فروش  سایر موارد ...................................................................

لطفا فرم تکمیل شده را تا تاريخ  1400/10/15به ايمیل  Markaz.noavaran@gmail.Comارسال و يا شماره
 09104717900واتساپ نمائید.
جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانید با شماره  09104717900تماس حاصل فرمايید.
آدرس دبیرخانه :استان قزوين ـ شهر محمديه ـ دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی علوم و فنون قزوين ـ مرکز نوآوری
آدرس سایتwww.quast.ac.ir :
آدرس صفحه اینستاگرامی مرکز نوآوری دانشگاه علوم و فنون قزوینMarkaz.Noavaran :
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