چک لیست مدارک و اطالعات مورد نیاز برای ثبتنام و درخواست ارزیابی
خواهشمند است تمامی مدارک و اطالعات زیر را تا روز  2اسفند آماده کرده و در کارگاه ثبتنام به همراه داشته
باشید.
 .1اطالعات کلی شرکت:
• نوع حقوقی
• اطالعات ثبتی شرکت
 شناسه ملی شرکت شماره ثبت تاریخ ثبت شرکت استان محل ثبت نام و نام خانوادگی رابط شرکت (در دسترس باشد و نسبت به مسائل فنی و مدیریتی آگاهباشد)
 رایانامه شماره همراه رابط .2اطالعات محل استقرار (یک یا چند)
 نوع محل (دفتر مرکزی ،کارگاه ،آزمایشگاه یا سایر دفاتر) نوع محل استقرار (پارک فناوری ،مرکز رشد ،شهرک صنعتی ،منطقه آزاد ،منطقه ویژه و )... استان نشانی شماره تماس .3هیات مدیره (اطالعات زیر برای مدیر عامل و حداقل یک عضو هیئت مدیره موجود باشد)
 نوع عضویت (مدیرعامل ،رئیس هیئت مدیره و )... نام و نام خانوادگی کد ملی آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی -شماره همراه

 رایانامه .4اطالعات سهامداران (تمامی سهامداران اعالم شوند)
 نوع سهامدار (حقیقی ،حقوقی غیر دولتی ،حقوقی دولتی ،مجموع سهام کمتر از  5درصد) شناسه ملی (حقوقی) نام شرکت/دستگاه (حقوقی) درصد سهام (حقوقی/حقیقی) .5منابع انسانی
 تعداد دکتری (تمام وقت /پاره وقت) تعداد کارشناسی ارشد (تمام وقت /پاره وقت) تعداد کارشناسی (تمام وقت /پاره وقت) تعداد کاردانی (تمام وقت /پاره وقت) تعداد دیپلم و زیر دیپلم (تمام وقت /پاره وقت) .6اطالعات مالی
 نام و نام خانوادگی مدیر مالی شماره همراه پایان سال مالی -ماه و روز کد کارگاههای شرکت تامین اجتماعی (کد  10رقمی) شعب تامین اجتماعی (استان ،شهر ،شعبه) .7اطالعات کاال/خدمت دانش بنیان (برای هر محصول دانش بنیان) *بسیار مهم*
 نام کاال -خدمت دانش بنیان نام تجاری کاال/خدمت حوزه های کاربرد شرح محصول (محصول چیست و چه کاربردی دارد؟) مشخصات فنی (از جمالت کلی و مبهم پرهیز شود و تا حد امکان مشخصات کیفی درجگردد)
 پیچیدگی فنی محصول ناشی از چیست؟ (موارد دانشی و فنی) میزان درآمد ناشی از فروش کاال ،فروش دانش فنی و خدمات تعمیر و نگهداریآن بر اساسآخرین اظهارنامه مالیاتی

 آیا از این محصول صادرات داشته اید؟ لیست مجوزها ،تاییدیهها ،استانداردها و یا نتایج تست از مراجع ذیصالح تصاویر از محصول و تاییدیه یا سند فروش از خدمت. .8اقرارنامه
 اقرارنامه به صورت جداگانه و در فرمت  pdfآماده شده باشد. در ذیل کلیه صفحات اقرار نامه ،امضای همه دارندگان حق امضای مجاز ،مهر شرکت وتاریخ الزامی است.
 -توصیحات مربوط به اقرارنامه در فایل جدا در سایت موجود است.

