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 .1چکیده طرح
توسعه و توليد يك محصول تراريخته از زمان آغاز به كار تا زمان رسيدن به مرحله تجاريسازي بين  9تاا  09ساال زماان
ميبرد ،شركتهاي دانشبنياني كه در اين حوزه فعاليت ميكنند ،در طي بازه زماني فوقالذكر محصولي براي عرضه ،فروش
و كسب درآمد نخواهند داشت .بنابراين يكاي از روشهااي حاايات از شاركتهااي داناشبنياان در ايان حاوزه ،تتويات
زيرساخت هاي علاي و عالي آنهاست به نحوي كه بتوانند از اطالعات به دساتآماده در اساتترار و كااركرد شاركتهااي
دانشبنيان و نيز استترار و بهره برداري از فناوري در شركت استفاده كنند .از اين رو ،برگزاري سه كارگاه علاي-آموزشي در
حوزه مهندسي ژنتيك براي تتويت شركتهاي دانشبنيان به پيشنهاد گذاشته شده است.
 .2بیان مساله
زيستفناوري به عنوان يكي از فناوري هاي استراتژيك بشر در قرن بيست و يكم جايگاه بسيار مهاي در اساناد باددساتي
نظام دارد .توسعه بهرهبرداري از زيست فناوري در كشور به عنوان يك راهبرد اساسي مستلزم ايجاد و توساعه شاركتهااي
دانشبنيان در اين حوزه است .يكي از جنبههاي بسيار بااهايت زيستفناوري ،مهندسي ژنتيك است كه در آنها با ابزارهااي
مولكولي به اصالح گياهان و جانوران پرداخته ميشود ،باه نحاوي كاه موجاو جدياد موساوم باه موجاود تراريخات واجاد
خصوصيات مطلوب جديدي بشود .توليد انواع گياهان متحال شرايط نامساعد محيطي ،متاوم به آفاات و بياااريهاا و نياز
متاوم به علفكش از جاله اين موارد است.
راهبرد و سياست كلي كشور در بهرهبرداري از دانش مهندسي ژنتيك ،توسعه شركتهاي دانشبنيان در اين حوزه اسات .از
آنجا كه توسعه و توليد يك محصول تراريخته از زمان آغاز به كار تا زمان رسيدن به مرحله تجاريسازي بين  9تا  09سال
زمان ميبرد ،شركتهاي دانشبنياني كه در اين حوزه فعاليت ميكنند ،در طي بازه زماني فوقالذكر محصولي براي عرضاه،
فروش و كسب درآمد نخواهند داشت .بديهي است كه اين شركتهاي دانشبنياان كاه توساط دانشااندان و متخصصاين
مهندسي ژنتيك ايجاد شده يا ميشوند در طي مدت فوق و حتي بعد از آن نيازمند اعاال حاايات خواهناد باود تاا پا

از

رسيدن به محصول قابل عرضه در بازار ،از محل درآمد حاصل از توليد محصول قبل ،بتوانند به توسعه و تولياد محصاودت
جديد اقدام كنند.
يكي از روشهاي حاايت از شركتهاي دانشبنيان در اين حوزه ،تتويت زيرساختهاي علاي و عالي آنهاست باه نحاوي
كه بتوانند از اطالعات به دستآمده در استترار و كاركرد شركتهاي دانشبنيان و نيز استترار و بهارهبارداري از فنااوري در
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شركت استفاده كنند .از اين رو ،براي تتويت اين شركتها ،برنامهاي براي برگزاري سه كارگااه علااي-آموزشاي در حاوزه
مهندسي ژنتيك در شركتهاي دانشبنيان به پيشنهاد گذاشته شده است.
 .3اهداف مدنظر طرح
 آموزش استفاده از فناوريهاي ويرايش ژنومي در برنامههاي توليد محصودت ويراسته جديد به حدود  09نفار
از آموزشگيرندگان.
 آموزش قوانين و متررات و نحوه تهيه و ارائه درخواسات مجاوز محصاودت تراريختاه توليدشاده باه مراجا
ذيصالح قانوني به حدود  09نفر از آموزشگيرندگان.
 آموزش روش هاي تأسي

و استترار شركت ،مسائل مرتبط با دانشبنيانشدن شاركتهاا ،مساائل تخصصاي

شركت هاي فعال در زمينه مهندسي ژنتيك ،اياني زيستي در شركتهاي مهندسي ژنتيك ،مسائل مارتبط باا
استانداردهاي فعاليت در آزمايشگاهها و شركت هاي مهندسي ژنتيك ،مالكيت فكري ،ماليات و تأمين اجتااعي
و  ...به حدود  09نفر از آموزشگيرندگان.
 .4ذینفعان طرح
ذينفعان اين برنامه ،شركتهاي دانش بنيان حوزه مهندسي ژنتيك هستند كه داوطلب كار و فعاليت در برنامه تولياد و
توسعه محصودت تراريخت مصوب ستاد هستند.
 .0رئوس شرح خدمات مورد انتظار
سرفصل كلي كارگاه :1
 مهندسي ژنتيك و ويرايش ژنومي
 تاريخچه ،اهايت و روشهاي ويرايش ژنومي (كريسپر)... ،TALENT ،
 مهندسي ژنتيك هوشاند با ابزار ويرايش ژنوم
 تكنيكهاي آزمايشگاهي ويرايش ژنومي
 تكنيكهاي آزمايشگاهي ارزيابي موجودات ويراسته ژنومي
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 برنامه عالي آزمايشگاهي ويرايش ژنوم شامل :بررسي ،طراحي و ساخت سازه ،انتتال سازه ،بررسي بروز سازه،
اجراي تكنيكهاي ارزيابي گياهان ويراسته ژنومي.
سرفصل كلي كارگاه :2
 اياني زيستي و متررات جهاني و ملي آن
 مجوزگيري و ارزيابي ريسك
 قوانين و فرايندهاي اخذ مجوز محصودت تراريخت در ايران در دستگاههاي اجرايي مرتبط
 انواع محصودت تراريخت و انطباق قوانين و متررات ملي و بينالاللي با فرايندهاي مجوزدهي و مجوزگيري
 اجراي مطالعات موردي به عنوان بخش عالي
سرفصل كلي كارگاه :3
 لزوم تأسي

و حوزه فعاليت شركتهاي مهندسي ژنتيك

 استانداردهاي دزم براي فعاليت شركتهاي مهندسي ژنتيك
 شركتداري دانشبنيان در حوزه مهندسي ژنتيك
 اياني ،اياني زيستي ،اياني غذايي و قوانين ملي و بينالاللي
 مسائل خاص فعاليت در شركتهاي حوزه مهندسي ژنتيك
 مالكيت فكري در حوزه مهندسي ژنتيك
 .6خروجي مورد انتظار طرح
برگزاري سه كارگاه به شرح زير در اين برنامه گنجانده شده است:
الف -كارگاه تئوري و عالي «آموزش استفاده از فناوريهاي ويرايش ژنومي در برنامههاي توليد محصاودت ويراساته
جديد»:
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در اين كارگاه ،روشهاي نوين ويارايش ژناومي از جالاه روشهااي كريساپر ... ،TALEN ،باه حادود  09نفار از
آموزشگيرندگان ارائه ميشود .مدت دوره ،ده روز كاري بوده و شاامل كلياه مراحال آزمايشاگاهي تولياد محصاودت
ويراسته ژنومي به هاراه ارائه آموزش هاي تئوري مرتبط با اين برنامه آزمايشگاهي است .حداقل  99درصد برنامه ايان
كارگاه به صورت عالي و آزمايشگاهي و ساير مراحل آن به صورت تئوري و سخنراني خواهد بود.
ب -كارگاه تئوري و عالي «درخواست مجوز محصودت تراريخت»
از آنجا كه تهيه درخواست مجوز رهاسازي محصودت تراريخته يكي از مراحل گلوگاهي توسعه محصودت تراريخت به
ويژه براي شركتهاي دانش بنيان اين حوزه است ،كارگااه آموزشاي علااي و عالاي باراي آماوزش دادن تهياه ايان
درخواست بر اساس قوانين و متررات و نيز بنيانهاي علاي مربوطه از نيازهاي اصلي شركتهااي داناشبنياان حاوزه
مهندسي ژنتيك خواهد بود .اين كارگاه در مدت زمان  5روز كاري و به صورت علاي-عالي برگزار ميشود و حاداقل
 99درصد مطالب ان به صورت عالي و مابتي در قالب سخنرانيهاي علاي ارائه خواهد شد .آموزشگيرندگان پا

ار

پايان اين دوره بايد قادر باشند كه درخواست مجوز محصودت تراريخته توليدشده را به مراج ذيصالح قاانوني ارائاه
دهند.
ج -كارگاه تئوري و عالي شركتداري دانشبنيان در حوزه مهندسي ژنتيك.
از آنجا كه تتريباً تاامي متخصصيني كه وارد فعاليت در حوزه شركتهاي مهندسي ژنتيك مايشاوند از مراكاز علااي
كشور داوطلب فعاليت در اين حوزه شده اناد ،ايان افاراد اطالعاات انادكي در خصاوص قاوانين تجاارت و فعاليات در
شركتهاي دانش بنيان دارند .هدف از اين كارگاه ،آموزش روش هاي تأساي

و اساتترار شاركت ،مساائل مارتبط باا

دانشبنيانشدن شركتها ،مسائل تخصصي شركت هاي فعال در زمينه مهندسي ژنتيك ،اياني زيستي در شركتهاي
مهندسي ژنتيك ،مسائل مرتبط با استانداردهاي فعاليت در آزمايشگاهها و شركتهاي مهندسي ژنتيك ،مالكيت فكري،
ماليات و تأمين اجتااعي و  ...به حدود  09نفر از شركتكنندگان خواهد بود .مدت زمان اجراي اين كارگاه  0روز خواهد
بود.
 .9برآورد زماني انجام طرح
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مدت زمان اجراي اين برنامه از زمان تأييد ،تصويب و ابالغ شش ماه در نظر گرفته شده است.
 .1استانداردهاي مورد انتظار براي انجام طرح
پيشنهاددهنده بايد با استانداردهاي برگزاري كارگاههاي بينالاللي آشنايي كامل داشته و طراحي و اجراي كارگااههااي
فوقالذكر را بر هاان مبنا انجام دهد.
 .8فرآیند تحویل طرح به ستاد
 .7حداقل تخصصها و تجربیات مورد انتظار تیم پیشنهاددهنده
 مهندسي ژنتيك
 اياني زيستي
 قوانين و متررات جهاني و ملي اياني زيستي
 فرايندهاي جهاني و ملي مجوزدهي و مجوزگيري
 شركتداري دانشبنيان در حوزه مهندسي ژنتيك
 .15چارچوب پروپوزال
كليه پيشنهادات بايد در قالب چارچوب تعريف شده براي پروپوزال كه در پيوست موجود ميباشد تهيه و ارسال گردد.
 .11نحوه ارسال پروپوزال و اطالعات تماس
پروپوزالها بعد از تهيه بايد به ستاد توسعه زيستفناوري به ايايل زير ارسال شوند.
پست الكترونيكيseifsahandi@gmail.com :
گيرنده :گروه/كارگروه كشاورزي زيست فناوري
رابط :آقاي آقاي مهدي سيف سهندي
شااره تااس 00600698 :داخلي 606

