فرم تقاضا برای حضور در جایزه جشنواره صنعت پالستیک
درخواست ثبت نام در جایزه جشنواره صنعت پالستیک

" طرحهای پژوهشی برتر "
اين بخش توسط عاليترين مقام سازمان تايید و امضا ميشود.

مديرعامل شرکت /ريیس سازمان

اينجانب

"راهنماي متقاضیان جايزه جشنواره صنعت پالستیک" را بطور کامل مطالعه کردهام.
از فرآيند ارزيابي جايزه ج شنواره صنعت پال ستیک که شامل ار سال فرم درخوا ست و تکمیل اطالعات  ،انتخاب ارزيابها،
ارزيابي توسط تیم ارزيابي  ،بازديد از محل ،بررسي و نهايي سازي يافتههاي تیم ارزيابي در هیات داوران و اعالم نتیجه نهايي
پس از طي تمامي مراحل قبل توسط هیات داوران جشنواره صنعت پالستیک ميباشد ،اطالع کامل دارم.
همچنین ميدانم که نتايجي که در هر مرحله قبل از نهايي شددددن و اعالم رسدددمي هیات داوران ممکن اسدددت به صدددورت
غیررسمي انتشار يابد غیرقابل اتکا است .لذا با اطالع کامل از اين فرآيند در جايزه جشنواره صنعت پالستیک شرکت کردهام
و نتیجة نهايي را که توسط نامه رسمي اعالم ميشود ميپذيرم و هیچگونه اعتراضي نخواهم داشت.
بدين و سیله ضمن تأيید تمامي اطالعات اين پر س شنامه يا گزار شي که ار سال ميکنم ،با تمامي خوا ستهها و الزامات جايزه
جشنواره صنعت پالستیک و مقررات عمومي آن و حق رد تقاضا توسط هیات داوران در صورت عدم احراز شرايط اعالم شده،
موافقت دارم.
بر اين ا ساس خواه شمند ا ست ن سبت به ثبت نام اين شرکت /سازمان در
در سطح

 تنديس ها

جايزه ج شنواره صنعت پال ستیک

و

 تقديرنامه اقدامات مقتضي صورت پذيرد.

همچنین اين سازمان عالقمند ا ست تا در صورتي که امتیاز الزم براي سطح مورد تقا ضا را ک سب نکرد ،در فرآيند سطح
پايین تر  شرکت داده شود

 شرکت داده نشود.

نام و نام خانوادگي:
تاريخ :

امضاء:

فرم تقاضا
صفحه 1

فرم تقاضا برای حضور در جایزه جشنواره صنعت پالستیک
بخش اول  :مشخصات شناسنامهای
نام سازمان (در درج نام سازمان دقت فرمايید چون دقیقا بر اين اساس در گواهي ها و لوح ها درج خواهد شد):
نام فارسي سازمان:
نام انگلیسي سازمان:
شماره ثبت :

شناسه ملّي:

کد اقتصادي:

کد پستي:

سطح مورد تقاضا:
 تنديس ها

1

 تقديرنامه

بخش مورد تقاضا :

 ساخت و تولید  صادر کننده نمونه  سبز  طرحهای پژوهشی برتر
گروه :
 سازمانهاي بزرگ (داراي تعداد کارکنان بیشتر از  150نفر)
 سازمانهاي متوسط (داراي تعداد کارکنان بیشتر  50و تا  150نفر)
 سازمانهاي کوچک (داراي تعداد کارکنان حداکثر  50نفر)
تعداد کل نیروي انساني سازمان در زمان درخواست  ................. :نفر
نوع مالکیت سازمان:
 سهامي عام  سهامي خاص
2

 دولتي

 ساير با ذکر نوع ....................

 خصوصي

در صورت داشتن سهامداران عمده ،ترکیب و سهم سهامداران را ذکر فرمايید .................... :

3

عضو بورس اوراق بهادار   :بلي

4

سال بهرهبرداري :
آدرس دفتر مرکزي

 خیر

استان :

شهرستان :

شهر :

نشاني کامل :

5

تلفن ( با ذکر کد محل) :

آدرس کارخانه

نمابر :

استان :

شهرستان :

شهر :

فرم تقاضا
صفحه 2

فرم تقاضا برای حضور در جایزه جشنواره صنعت پالستیک
نشاني کامل :

تلفن ( با ذکر کد محل) :

نمابر :

Web site :

6

E-mail :

مدير مرتبط سازمان :

عنوان (دکتر ،مهندس و )...

سمت سازماني:

نام و نام خانوادگي:
7

تلفن تماس ( با ذکر کد محل) :

نمابر :

تلفن همراه:

E-mail :

عاليترين مقام اجرايي سازمان (مديرعامل) :عنوان (دکتر ،مهندس و :)...
نام و نام خانوادگي (به صورت کامل):
8

سمت دقیق (مديرعامل ،ريیس و : )...
تلفن تماس ( با ذکر کد محل) :

نمابر :
E-mail :

خددواهشددددمددنددد اسددددت مددوارد زيددر را بدده هددمددراه فددرم تددکددمددیددل شددددده (در قددالددب  )wordبدده آدرس
 Anjomanplastic@gmail.comايمیل فرمايید:
 -1عکس لوگوي فارسي شرکت
 -2عکس لوگوي انگلیسي شرکت
 -3تعداد  5تصوير و عکس از محیط هاي کاري و خطوط تولید
 -4عکس باالترين مقام اجرايي (مديرعامل)

توجه:
 فایل عكسها و لوگو بهطور جداگانه ارسال شود (در داخل این فایل  wordقرار نگيرد)
 عكس ها و لوگو رنگي باشد و در فرمت  JPEGباشد.
 وضوح عكس ها حداقل  300dpiباشد.
 با توجه به لزوم ارتباط م ستمر جایزه ج شنواره صنعت پال ستيک با آن سازمان محترم خواه شمند ا ست هرگونه تغيير در

اطالعات مندرج در این فرم را از طریق مكاتبه رسمي به هيات داوران جشنواره اطالع دهيد.

فرم تقاضا
صفحه 3

فرم تقاضا برای حضور در جایزه جشنواره صنعت پالستیک
بخش دوم :اطالعات کلیدی و تعیین محدوده ارزیابی
 -1عنوان پروژه تحقيقاتي را به زبان فارسي و انگليسي بنویسيد.
 -2خالصه ( )Abstractپروژه تحقيقاتي را به زبان فارسي و انگليسي بنویسيد .

 -3مشخصات پيشنهاد دهنده طرح :
نام و نام خانوادگي :

شغل و سمت :

مدرك در رشته تحصيلي :

آدرس محل كار:
شماره تلفن ،فاكس و پست الكترونيک :
سوابق پژوهشي )مقاالت یا كتابهاي منتشر شده )
 -4مشخصات همكاران اصلي :
ردیف

نام و نام خانوادگي

ميزان

ساعات

زمينه

تحصيالت

همكاري

همكاري

 -5نوع طرح  :بنيادي  كاربردي 

توسعه اي 

 -6مقياس طرح  :مطالعاتي آزمایشگاهي  نيمه صنعتي 

مالحظات

(در هر مورد شرح دهيد ).
صنعتي 

(در هر مورد شرح

دهيد ).
 -7هدف مهم از تعریف این پروژه و ارتباط آن با استراتژي شركت چيست ؟
 -8روش هاي تحقيق جهت دستيابي به هدف در این پروژه را شرح دهيد .
 -9سابقه انجام پژوهش هاي مرتبط بااین پروژه در داخل و یا خارج وجود داشته است ؟(باذكر منابع)
فرم تقاضا
صفحه 4

فرم تقاضا برای حضور در جایزه جشنواره صنعت پالستیک
 -10دستاوردهاي این پروژه و موارد استفاده آنها را شرح دهيد .
 -11چه مقاالت و یا سمينارهایي از این پروژه منتج شده است ؟(داخلي و خارجي)
 -12آیا موضوع پروژه در ایران و جهان جدید بوده است ؟
 -13آیا امكان ثبت اختراع موضوع پروژه بررسي شده است ؟ (مدارك پيوست گردد )

 -14هزینه اجراي پروژه:
رديف نوع هزينه ها
1

هزینه مواد و تجهيزات

2

هزینه نيروي انساني

3

هزینه آزمایشات

4

هزینه سفرهاي ضروري

5

سایر هزینه ها

ريالي

ارزي

کل

توضیحات

هزينه کل پژوهش
 -15نسبت هزینه پژوهش به قيمت و ارزش همين تكنولوژي در صورتي كه از خارج وارد شود.
توضیحات:
 فضاي بين سئواالت براي پاسخ كافي نيست  .بنابراین حتماً پاسخها را در برگه جداگانه بنویسيد . امتياز پروژه شما با توجه به دقت شما در پاسخ به سئواالت و مستندات تعيين خواهد شد  .بنابراینتقاضا مي شود موضوع پروژه را بادقت تشریح نمائيد .
 موضوع و جزئيات پروژه تحقيقاتي نزد هيئت داوران محرمانه باقي خواهد ماند . آخرین مهلت تحویل پرسشنامه ها تا تاریخ  95/3/24خواهد بود و پس از این تاریخ از دریافتوبررسي پرسشنامه ها معذور هستيم .
 دانستني چگونگي انتخاب پروژه برتر و نحوه امتياز بندي حق نامزدها شمرده مي شود ولي راي مشخصداوران مخفي خواهد بود .
فرم تقاضا
صفحه 5

