راهنمای تکمیل فزم های پذیزش

 - 1بب تَجِ بِ ایٌکِ عشف قشاس داد هشکض سشذ ،دس دٍسُ سشذ ،شخصیت حقَقی ٍ ًِ حقیقی هی ببشذ ،لزا تسْیالت تخصیص یبفتِ بِ ششکت
تعلق هی گیشد.بٌببشایي دس صَستیکِ داسًذگبى حق اهضبء عیٌب پیشٌْبد دٌّذگبى عشح ٍ هبلکبى هعٌَی عشح ًببشٌذ الصم است ًسبت بِ
تفَیض اهتیبصات عشح بِ ًبم ششکت اقذام ًوبیٌذ .لزا الصم است دس اًتخبة اعضبی اصلی ششکت ٍ داسًذگبى حق اهضبء دقت کبفی بِ
عول آیذ.
 - 2عٌَاى ایذُ(ردیف های  4فزم AP-Cو فزم  :) AP-1بب تَجِ بِ ایٌکِ فشآیٌذ اجشای عشح تَسظ ًبظشیي هتخصص بصَست دٍسُ ای
هَسد اسصیببی فٌی ٍ تخصصی قشاس هی گیشد بْتش است عٌَاى عشح یب ایذُ تب جبی هوکي بصَست شفبف ٍ بِ ّوشاُ جضئیبت الصم رکش
شذُ ٍاصکلی گَیی خَدداسی شَدّ .وچٌیي پیشٌْبد هی شَد دسصَستیکِ ًتیجِ ًْبیی ایذُ یب عشح چٌذ هحصَل هی ببشذ بْتش است بش
سٍی هحصَل شبخص ٍ هْن بب تَجیِ اقتصبدی ببال تبکیذ شَد.
 - 3هٌظَس اص هذت صهبى اجشای ایذُ ،صهبى هَسد ًیبص بشای تبذیل ایذُ بِ هحصَل هی ببشذ ٍ فشآیٌذ تجبسی سبصی جضء فبص بٌذی ٍهشاحل

اجشای عشح در جدول شماره  13فزم  AP-Cرکش ًشَد .مدت سمان اجزای ایده حداکثز  12ماه می باشد.
 - 4بحث باساریابی و تجاری ساسی طزح در مزاحل فاسبندی عنوان نشود.
 - 5فبصبٌذی اجشای عشح دس  4هشحلِ یب فبص تٌظین گشدد.
 - 6هشاحل فبص بٌذی:
فبص اٍل :اصالح،تْیِ ًقشِ ،بشسسی ،جوع آٍسی اعالعبت هَسد ًیبص
فبص دٍم :تْیِ هَاد ٍ تجْیضات هَسد ًیبص
فبص سَم :هًَتبطٍ تَلیذ ًوًَِ هحصَل
 - 7فبص چْبسم :تست ًوًَِ ًْبیی  /اخز تبیذیِ اص هشاکض ری صالح
 - 8دس جذٍل شوبسُ  14فزم ٍ AP-Cضعیت تقذم ٍ تبخش ٍ ّن پَشبًی فبصّب بش اسبس هبُ هشخص ٍهذیشیت گشدد
 - 9حذاکثش اعتببس تخصیصی بشای اجشای ایذُ  250هیلَى سیبل تحت عٌَاى اعتببس تحقیقبتی هی ببشذ کِ عی سدیف ّبی  15-1تا  15-3فشم
 AP-Cبش آٍسد ٍ پیش بیٌی شَد.
- 10سدیف  15-1فزم  AP-Cهشبَط بِ هشبٍسُ تخصصی بَدُ ٍ صشفب بشای هشبٍساًی قببل تکویل ّست کِ جضء ّیئت هَسسیي ٍ
اعضبی اصلی ششکت ًببشٌذ ٍ هشوَل پشداخت حق الضحوِ شًَذّ،ضیٌِ هشبٍسُ تخصصی ًببیذ بیش اص  20دسصذ ّضیٌِ کل اجشای عشح
ببشذ.
- 11دس سدیف 15-2فزم ّ AP-Cضیٌِ خشیذ هَاد ٍتجْیضات الصم ًببیذ بشای تَلیذ اًبَُ هحصَل دس ًظش گشفتِ شَد بلکِ تَلیذ ًوًَِ
هحصَل هذ ًظش هی ببشذ ّوچٌیي بشای تَلیذ هحصَل خشیذ تجْیضات ٍ هبشیي آالت کبسگبّی تَجیِ ًذاشتِ ٍ حذالوقذٍس اص خذهبت
آصهبیشگبّی ٍ کبسگبّی هشاکض هختلف استفبدُ گشدد.
- 12حذاکثش اعتببس قببل پشداخت بشای ّضیٌِ ّبی پشتیببًی ششکت  100هیلیَى سیبل هی ببشذ کِ دس سدیف  7فشم  BPبشآٍسد هی شَد.
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