
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آقای کیو تستگردآورنده : 

 مهندس کیو تستاستاد : 

 فیلتر اگزوز خودرو موضوع    :

  Qtest.irمنبع   :   

 

 

 

 49بهار 

 



 عملکرد دستگاه

  این دستگاه از دو قسمت مجزا تشکیل شده که قسمت اول فیلتر جاذب

براساس خاصیت جذب ذرات آالینده های اگزوز خودرو که کامال هوشمند و

معلق به وسیله بارور کردن ذرات توسط بارهای الکتریکی بوده و در قسمت 

ب شده دوم طرح عملیات بازیافت بر روی این مواد صورت میگیرد مواد جذ

  ق ممتاز درمصارف صنعتی مینمایندرا تبدیل به دوده صنعتی فو



 

 طرح کسب  و کار

(Business Plan) 
 

 

 عنوان طرح

 

 

 

  نام و نام خانوادگی

         : شماره دانشجویی

                   همراه :

  استاد :                   

       محل اجرای طرح:

                    : تاریخ

 

 بخش معرفی -

 نام و نشانی متقاضیان: -الف

    فیلتر اگزوز خودرو



 :حقیقی 

 تجربه تحصیالت نوع پست / سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 سال سابقه کار 3  دیر شرکتم    1

   
 

 :حقوقی 

 تاریخ ثبت محل ثبت شماره ثبت تعداد و نوع سهام نوع شرکت نام شرکت

ایده سازان 
 برتر 

 /3/ 6 123/4569 خاص 

 
 

 :نام و مشخصات سهام داران عمده 

 مبلغ سهام تومان تعداد سهام درصد سهام سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 555/555/955 65555 65 مدیر  1

 555/555/285 36555 36 مدیر عامل  2

 555/555/125 16555 16 مدیر فنی  3

 

 مشخصات محل اجرای طرح: -ب

 استان  : 

  :شهرستان 

 بخش: کالت 

 

 

 عنوان محصول یا محصوالت )کاال/خدمات( و ظرفیت تولید: -ج

 نام محصول ردیف
ظرفیت  تولید 

 ساالنه
 د در بازارقیمت فروش کنونی هر واح واحد

 555/35 عدد 93355 فیلتر اگزوز خودرو 1

 میزان سرمایه گذاری -د

 تهسیالت آورده سهامداران آورده کارآفرینی سرمایه کل

555/555/555/2 ---------- ----------- ----------- 



 

 میزان اشتغال زایی طرح)پیش بینی( -و

 نفر اشتغال زایی میکند. 0111این طرح حدود 

 

 الم محرمانه بودن طرح)در صورت لزوم(اع -ه

 این طرح در حال حاضر محرمانه است تا پس از تولید نهایی و صادرات به کشور های دیگر.

 

یک طرح خوب باید به تمام جهان صادر شود حتی به تمامی کارخانه های اتومبیل سازی و 

 نمایندگی های خودرو.

 

کان و کیفیت و  منطقه و درخواست مشتری قابل قیمت این محصول بنا به امکانات و تغییرات م

 تغییر است.با قرار داد با تمامی شرکت ها و کارخانه ها قیمت قابل تغییر است.

 

 معرفی محصول

 /  فیلتر اگزوز خودرو

تبدیل کردن مواد  -3کم شدن مصرف سوخت اتومبیل  -2جلوگیری از الودگی هوا -1ویزگی ها: 

 ه مواد قابل بازیافت در صنعت.دودزا و خطرناک برای محیط ب

این محصول برای تمامی اتومبیل ها کاربرد دارد به خصوص ماشین های سنگین که خیلی دود می 

 کنند.

 

 برآورد منابع تولید مورد نیاز برای یکسال

 


