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ستاد توسعه زیست فناوری

درخواست برای ارائه پیشنهاد)(RFP

طرح تهیه آمارهای اقتصادی شرکت های منتخب زیست فناوری
تهیه شده توسط گروه :پژوهش ،زیرساخت و توسعه فناوری
آخرین مهلت ارائه پیشنهاد طرح:یک ماه پس از انتشار
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ستاد توسعه زیست فناوری
 .1شرح کلی ،اهمیت و اهداف مورد نظر برای طرح
زیست فناوری یکی از بخش های مهم و پیشران اقتصاد دانش بنیان به شمار میرود که در بسیاری از کشورهای پیشررفته
توجه ویژهای را به خود جلب کرده است .این حوزه در ایران نیز با ابالغ «سند ملی زیست فناوری» در سرا  1283جایگراه
ممتازی پیدا نموده و اهداف ،سیاست ها و راهبردهایی برای آن در جهت رسیدن به وضع مطلوب ترسیم شده است .برا ایرن
وجود ،دستیابی به اهداف کمی و کیفی مشخصشده در اسناد باالدستی تنها در سایه برنامهریزی دقیق و مدیریت گامبهگام
میسر خواهد شد؛ از سوی دیگر دسترسی به دادهها و آمار اقتصادی صنعت ،بنیادیترین اصل برای برنامهریرزی موفرق بره
شمار میرود .لذا تهیه و گردآوری آمار اقتصادی استاندارد و قابل ارائه در سطوح داخلی و بینالمللری ،یکری از جردیتررین
دغدغههای ستاد به شمار میرود.
اهداف مورد نظر انجام طرح:
 تدوین دستورالعمل تهیه آمارهای اقتصادی زیست فناوری
 رصد میزان دستیابی به اهداف سند ملی زیست فناوری و ارزیابی اقتصادی برنامه های ستاد
 کمک به تکمیل اطالعات اقتصادی سامانه آماری ستاد زیست فناوری
 .2ذینفعان
 ستاد توسعه زیست فناوری
 صندوق توسعه زیست فناوری
 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 مرکز آمار ایران
 .3مشخصات فنی طرح
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 .4محدوده مکانی مورد نظر برای اجرای طرح (در صورت امکان)
محدوده استقرار دفاتر مرکزی یا کارگاه های شرکت های زیست فناوری در کشور ایران
 .5مدت زمان اجرای طرح و محدودیتهای زمانی کلی (در صورت وجود)
یک سا

 .6محدوده طرح و رئوس شرح خدمات مورد انتظار
 تبیین مفاهیم فنی و نظری(طبقه بندی ها ،استانداردها و  )...حوزه زیست فناوری از طریق بررسی تجارب
داخلی و بین المللی ،مطالعه کتابخانهای ،مطالعه میدانی و برگزاری جلسات و مصاحبه های نخبگانی
 بررسی تجربیات بین المللی در زمینه تبیین چارچوب مفهومی اقتصاد زیست فناوری (از طریق بررسی
اسناد ،شاخصها ،گزارشهای تحلیلی -اقتصادی و  ...نهادهای بین المللی و همچنین کشورهای
منتخب) در راستای طراحی اهداف و شاخصهای اقتصاد زیست فناوری به ویژه در طرف عرضه


بررسی تجربیات داخلی در زمینه تبیین چارچوب مفهومی اقتصاد زیست فناوری (از طریق بررسی زنجیره
ارزش و عرضه و تقاضای زیست فناوری ،مطالعه نگاشت نهادی حوزه اقتصاد زیست فناوری ،برگزاری
جلسات نخبگانی با سیاستگذاران ،خبرگان و فعاالن اقتصادی این حوزه و بررسی تجربیات ستاد زیست
فناوری و سایر نهادهای مشابه) در راستای طراحی اهداف و شاخصهای اقتصاد زیست فناوری به ویژه
طرف عرضه

 تبیین و تعیین مفاهیم آماری اقتصاد زیست فناوری همچون استاندارد سازی تعاریف و مفاهیم آماری،
تعیین دامنه و پوشش ،تعیین چارچوب آماری ،تعیین منابع داده ،تعیین روشهای آمارگیری ،تعیین اقالم
اطالعاتی مبتنی بر شاخصها و تبیین مالحظات انتشار نتایج (از طریق بررسی تجربیات و استانداردهای
داخلی و بین المللی در زمینه آمار اقتصاد زیست فناوری و برگزاری جلسات نخبگانی) در راستای تدوین
دستورالعمل تهیه آمار اقتصاد زیست فناوری
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 تهیه ملزومات آمارگیری شامل :طراحی پرسشنامه ،طراحی راهنمای آمارگیری  ،طراحی راهنمای
بازبینی ،تهیه یا طراحی نرم افزار و سامانه های مورد نیاز آماری (پرسشنامه و پایگاه داده) در صورت
لزوم
 اجرای عمیات میدانی شامل :اجرای آمارگیری به صورت پایلوت (پیمایش آزمایشی واحدهای آماری
منتخب)،اصالح و ویرایش پرسشنامه و راهنماها ،خرید و تهیه ملزومات آمارگیری(چاپ پرسشنامه ها و
راهنماها،خرید سخت افزارها مانند تبلت در صورت لزوم و،)...انتخاب و آموزش تیم آمارگیر ،پیمایش
اصلی شرکت ها ،بازبینی پرسشنامه های تکمیل شده و تکمیل آمارگیری
 آماده سازی نتایج اولیه شامل :کدگذاری فعالیت های اقتصادی کارگاه ها و محصوالت منتخب ،داده
آمایی و بازبینی داده آمایی(وریف)
 آماده سازی نتایج نهایی :نگارش گزارش تبیین فرآیند تولید آمار و انتشار نتایج نهایی آمارگیری
 اجرای طرح آمارگیری برای هفتصد شرکت شناسایی شده در حوزه زیست فناوری

 .7محصوالت ،مستندات قابل تحویل و محدوده طرح
 تبیین چارچوب مفهومی اقتصاد زیست فناوری
 تبیین مفاهیم آماری اقتصاد زیست فناوری
 پرسشنامه آمارگیری از شرکت های زیست فناوری و راهنمای آمارگیری و راهنمای بازبینی
 ارائه نتایج آمارگیری از شرکت ها در فرمتهای مورد تایید ستاد توسعه زیست فناوری شامل شاخصهای ذیل:
 تعداد محصوالت زیست فناوری( محصوالت آماده برای ورود به بازار -محصوالت موجود در پایپ الین)
 حجم هزینه تحقیق و توسعه
 نسبت هزینه تحقیق و توسعه به کل درآمد شرکت
 تعداد نیروی انسانی متخصص
 درآمد شرکت (حجم درآمد  -میزان درآمد)
 میزان صادرات شرکت (حجم صادرات و ارزش صادرات)
 تعداد شرکتهای دانش بنیان حوزه زیست فناوری
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 میزان معافیت مالیاتی شرکت از محل دانش بنیان
 تعداد قراردادهای بین المللی انتقا فناوری (لیسانس ،رویالتی ،دانش فنی و )...
 تعداد قراردادهای بین المللی انتقا فناوری حمایت شده از سوی نهادهای دولتی
 تعداد اختراعات و پتنت ثبت شده داخلی
 تعداد اختراعات و پتنت ثبت شده بین المللی
 میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش تحقیق و توسعه
 میزان سرمایه گذاری داخلی در بخش تحقیق و توسعه
 .8استانداردهای مورد انتظار برای طرح (در صورت وجود)
تولید آمار اقتصادی همراه با انطباق حداکثری با استانداردهای آماری داخلی (مرکز آمار ایران) و بین المللی
 .9فرآیند تحویل طرح به ستاد
الزم است تمامی مراحل طرح ،با همکاری و مشارکت کارشناسان و متخصصان معرفی شده از سوی ستاد زیست
فناوری صورت پذیرد.
 .11ریسکها و محدودیتهای احتمالی اجرای طرح
همکاری نکردن شرکت ها برای ارائه اطالعات
 .11حداقل تخصصها و تجربیات مورد انتظار تیم پیشنهاددهنده
تیم متخصص آماری
تیم متخصص اقتصادی
تیم متخصص نرم افزاری
 .12چارچوب پروپوزال
کلیه پیشنهادات باید در قالب چارچوب تعریف شده برای پروپوزا که در پیوست موجود میباشد تهیه و ارسا گردد.
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 .13نحوه ارسال پروپوزال و اطالعات تماس
پروپوزا ها بعد از تهیه باید به ستاد توسعه زیستفناوری به آدرس ذیل ارسا شوند.
گروه پژوهش ،زیرساخت و توسعه فناوری
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