
 

 پژوهشی موضوعات فراخوان فرم
 

 شماره:
 

 تاریخ:

  2 از  1صفحه:   

 

 02  بازنگري:                                                                                                                                       55003-001:  كد فرم

 

 و سایر نرم افزارهای مشابه -fact sage thermos calcهایافزارنرمآشنایی و معرفی   :طرح عنوان

 دیجد يفناور استقرار           مطالعات موردي                  ياتوسعه                    كاربردي                 بنيادي:                     پروژه نوع

 :(انتظارات و ازهاين اساس بر یكل اهداف و كار انجام علت پروژه، بيان شامل) چکيده

ن ازمن  رسدددور برخی از ن دری ها در فو د بود  و  زدانهیراسددده به برای رسددد  ن به فو د  شددد  عنوانبا توجه به اینکه در برخی مراجع 

سد ابی به خواص تافنس با  در منطقه  منظوربههمچن ن  سوبات در دمای با  ن از می یبارجوشد سدی به این ر ش  به برای این بار بای  با
 .شود انجام فو د در  زایدر ن عناصر ریسا ق دق بندرل و دو نیا نسبه دروژن، ن وم، دان ت ریمقاد ق دق م تنظ

 
 :(شود جادیا موضوع از حيصح شناخت تا شود ارائه ممکن حد تا یتخصص اطالعات و پروژه محدوده در موجود وضع و موردنظر مشکل از یكامل گزارش) شرح وضعيت موجود

شنایی با  ضر به دل ل ع م آ سورحو  ندر حال حا صر آل اژی   و همچن ن  یگذارر ش  ع م آگاهی از تنظ م دق ق عنا سی امکان   ذبر برر

 .تول   فو دهای  اسدحکام  و تافنس با  وجود ن ارد

 :(حداقل دو هدف اصلی) انتظار مورد نتايج و دستاوردها ،اهداف
را دارد یا  ش  مطرحقابل ه پاسخگویی به ن از  افزارنرمبرای این منظور به مشخص شود آیا این  و شناخه امکانات آن افزارنرمآشنایی با این 

 خ ر.

 :(پيشنهادي) اجرا روش

- 

 :(انجام پروژه بيان شود نحوه و روشدر صورت وجود پيشنهاد یا الزام خاصی در مورد ژه )اجرايی پرو یهاتيمحدودالزامات و 

 .فراگرفهپاسخ مثبه مراحل ته ه و بار با آن را  صورت درپ  ا برد تا  افزارنرمدر گام اول بایسدی شناخه مناسبی از این 

 (:تجربيات موفق و ناموفق قبلی كه بررسی و اجرا گردیده است ذكر شودسوابق قبلی اجرای پروژه )

 

- 

 

 

 

 
 

 (:انجام پروژه بيان شود زمانمدتدر صورت وجود پيشنهاد یا الزام خاصی در مورد زمان اجرای پروژه )
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 :سيستمی( يهاشاخص حاًيترج) مورد انتظار از انجام پروژه یهاشاخص

 (پروژه انجام از بعد) مقدار (پروژه انجام از قبل) مقدار واحد عنوان شاخص رديف

 - - متالورژي افزوده باارزش تتوسعه محصوال 1
2     
3     

 :(پروپوزال) شنهاديپ ارسال مهلت

 (:ریبیقبرآورد اوليه و ت)بودجه پروژه 

 :(مطابق با فایل پيوست)پروپوزال  ضوابط و نحوه ارزيابی

 :آمادگی اعالم جهت ازيموردن مدارک
 لطفا با رئ س واح  مدالورژی تماس حاصل فرمای  .

 :تماس اطالعات و شنهاديپ ارسال نحوه
 زیر تماس حاصل فرمای  : با شمار  اطالعات فنین از به  صورت در

 لهراسبیمهن س  - رئ س واح  مدالورژی

 09132458166شمار  موبایل:  8383تلفن ثابه: 

 


