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 .1چکیده طرح
امروزه شتاب دهنده ها نقش مهمی در شکل گیری ک سب و کارهای نوین دارند .ب سیاری از شرکت های
نوپا که ایده های محوری توجیه پذیر و جذابی را در اختیار دارند ،میتوانند فعالیت خود را با شتاب دهنده
ها آغاز کرده و احتمال موفقیت خود را در کسب و کار خویش افزایش دهند.
دراین طرح بناست مطالعاتی جهت تعیین مدل های شناسایی و ارزیابی شتاب دهنده ها در حوزه زیست
فناوری و همچنین شرکت های متقاضی جهت استقرار در این شتاب دهنده ها انجام شود.
 .2بیان مساله
وجود شتاب دهنده های فعال ،با زیر ساخت منا سب و تخ ص صی در حوزه زی ست فناوری میتواند نقش
مهمی در شکل گیری ه سته های بی شتر ک سب و کار در حوزه زی ست فناوری دا شته با شد .از طرفی
ارزیابی شرکتها جهت استقرار در شتاب دهنده ها نیاز به مدلی مناسب جهت ارزیابی آن ها دارد.
بنابراین الزم ا ست اوال شتاب دهنده های منا سب در حوزه زی ست فناوری شنا سایی شده و ثانیا مدل
ارزیابی شرکتها جهت استقرار در شتاب دهنده مورد نظر مشخص شود.
 .3اهداف مدنظر طرح
هدف از این طرح مطالعات جهت تعیین مدل شناسایی شتاب دهنده در حوزه زیست فناوری و همچنین
مدل ارزیابی شرکت ها جهت استقرار در این شتاب دهنده میباشد.
 .4ذینفعان طرح
ستاد توسعه زیست فناوری ،سیاستگذاران علم و فناوری
 .5رئوس شرح خدمات مورد انتظار
الزم استتت طرحی جهت مطالعات تدوین دو ل لیستتت اراوه شتتود .ل لیستتت اول در رابطه با تعیین
مدل شنا سایی شتاب دهنده در حوزه زی ست فناوری و ل لی ست دوم مربوط به مدل ارزیابی شرکت
های متقاضی استقرار در شتاب دهنده مورد نظر میباشد.
 .6خروجی مورد انتظار طرح
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با توجه به موارد مد نظر ستاد تو سعه زی ست فناوری ،الزم ا ست طرحی جهت مطالعات تدوین دو ل
لیست اراوه شود .ل لیست اول در رابطه با تعیین مدل شناسایی شتاب دهنده در حوزه زیست فناوری
و ل لیستتت دوم مربوط به مدل ارزیابی شتترکت های متقاضتتی استتتقرار در شتتتاب دهنده مورد نظر
میباشد.
گزارش نهایی از تدوین ل لی ست شرایط شنا سایی و انتخاب شتاب دهنده در حوزه زی ست فناوری و
شرایط و مدل ارزیابی شرکت های متقاضی جهت استقرار در شتاب دهنده مورد نظر الزم است اراوه شود.
 .7برآورد زمانی انجام طرح
 4ماه
 .8استانداردهای مورد انتظار برای انجام طرح
مطابق صورتجل سه با ح ضور نماینده کارگروه تولید ،تجاری سازی و بازار ستاد تو سعه زی ست فناوری و
نماینده صندوق توسعه زیست فناوری اراوه خواهد شد.
 .9فرآیند تحویل طرح به ستاد
اطالعات مربوطه طی صتتورتجلستته ای با حضتتور نماینده گروه تولید از ستتتاد و نماینده صتتندوق توستتعه
زیست فناوری اراوه میگردد.
 .10حداقل تخصصها و تجربیات مورد انتظار تیم پیشنهاددهنده
زیست فناوری ،سیاستگذاری علم و فناوری و مدیریت تکنولوژی
 .11چارچوب پروپوزال
کلیه پیشنهادات باید در قالب چارچوب تعریف شده برای پروپوزال که در پیوست موجود میباشد تهیه و ارسال گردد.
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 .12نحوه ارسال پروپوزال و اطالعات تماس
پروپوزال پس از تهیه به ستاد توسعه زیست فناوری به آدرس ذیل ارسال شود.
کارگروه تولید ،تجاری سازی و بازار
نام مسئول مربوطه :خانم امرایی
آدرس :خیابان شیخ بهایی شمالی-میدان پیروزان -خیابان پیروزان -نبش کو ه زاهدی -پالک 15
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