
 

رپدیس فناوری اطالعات و ارتباطات        

 ها در دوره پیش رشدتیم ایدهراهنمای ارائه توضیحات 

و لزومی به ارائه   بوده رشد شما برای ارائه توضیحات در شورای پذیرش پردیس فناوری اطالعات وارتباطات برای پذیرش در دوره پیش  راهنمایی تیمموارد ذیل  فقط جهت 

 کلیه موارد نیست. 

 معرفی محصول/خدمت گام اول: 

 داستان رسیدن به ایده تولید محصول و گامهای طی شده برای تولید محصول را شرح دهید.  •

 کند را بیان کنید. کاربردهای محصول و مشکالتی که محصول)ایده( شما آنها را حل می  •

 وجه تمایز و ارزشمندی محصول خود را بیان کنید.  •

 چیست؟  محصول/خدمت شمافناوری مورد استفاده در  •

 ئه نمایید.سایت و... را اراحداقل یک نمونه محصول، طراحی،   •

 ؟ مورد معرفی شود  چنددرصورت وجود مورد مشابه یک یا  •

 

 ها های آنگام دوم: معرفی تیم اجرایی و توانمندی

   . ت کنیدصحب  خودضای هئیت مدیره و مشاوران ، اعدرمورد افرادکلیدی تیم خود •

 های گروه شما چیست؟ ها و تخصصنقاط قوت، توانایی •

 درخصوص تجارب اعضای تیم و نقش آنها در کسب و کار توضیح دهید.  •

 درصورت داشتن سرمایه گذار از او نام ببرید.   •

 : بازار هدف و حجم بازار سومگام 

 بندی کنید. مشتریان بالقوه و بالفعل محصول یا خدمات خود در حال و آینده را معرفی کرده و دسته •

 چگونگی ارتباط با مشتریان را توضیح دهید. •

  بینی می کنید از محصول/خدمت شما استفاده کنند، داشته باشید.و تخمینی از حجم بازار که پیش  اندازه بازار را تخمین بزنید •

 : بررسی رقبا چهارمگام 

 در بررسی رقبا یک نمای کلی و جامع از رقابت موجود در بازار را بیان کنید.  •

 را با خود مقایسه نمایید. ها های آنها وشایستگیرقیب خود را شناسایی و تحلیل نموده و ویژگی 3حداقل  •

 مباحث مالی: پنجمگام 

 های تولید/اجرای این ایده چیست؟تخمین شما از میزان هزینه •

 گری و...(، حق اشتراک،واسطه )فروش محصول؟ کنیدتشریح نمایید دقیقا از چه طرقی کسب درآمد می •

 دارید؟)شرکای مالی، حقوقی، علمی و...( گذاری  آیا برای تولید و فروش نیاز به شریک و سرمایه  •

 کنید؟ وضعیت اول و عدم موفقیت چه می کنید؟ درشود یا از خدمات دیگران استفاده میبرای نمونه سازی اولیه، تجهیزات توسط شرکت خریداری می •

 امکانات موردنیاز رااعالم کنید. منابع اصلی و تجهیزات موردنیاز شما برای تولید محصول یا ارائه خدمات چیست؟درحالت کلی  •

 گذاری ثابت موردنیاز اولیه را مشخص کنید. میزان سرمایه  •
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 گام ششم: ایده پردازی 

 های دیگری برای دنبال کردن دارید؟ در صورتیکه به هر دلیلی ایده اصلی شما موفق نباشد، چه ایده •

 :  هفتمگام 

 گذارد آشنا هستید؟ اختیار شما می آیا با خدمات و امکاناتی که پارک علم و فناوری در  •

 انتظارات و دالیل درخواست حضور خود را در پارک بیان نمایید.  •


