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 .1شرح کلی ،اهمیت و اهداف مورد نظر برای طرح
تولید تجاري یک محصول در مقیاس وسیع ،تفاوت به سزایی با تولید در مقیاس آزمایشگاهی دارد .روش تولیدد ودو ،
ارزیابی ریسک ،مدیریت بحران ،حفظ محیط تولید در شرایط بهینه ،کاهش هزینهها و  . . .از جمله مواردي است که در
هنگام تولید تجاري یک محصول زیستفناورانه باید مورد توجه قرار بگیرد .با تغییر مقیاس تولید ،هر یک از موارد گفته
شده متناسب با مقیاس جدید تغییر مییابند و شکل تازهاي به وود میگیرند .بسیاري از متخصصین و صاحبان تجربده
در حوزه کشت بافت کشور با این تفاوتها آشنا نبوده و براي تولید در مقیاس وسیع دچار مشکل میشوند .هدف از این
طرح برگزاري کارگاههاي آموزشی براي دستهاي از آشنایان با روشهاي کشت بافت است که تمایل دارند بدا مفداهی ،
روش ها و الگوهاي تولید در مقیاس وسیع آشنا شوند .همچنین آشنایی با الزامات اوتصاصی تأسیس واحدد تولیددي در
حوزه کشت بافت از لحاظ فنی و حقوقی از اهداف این طرح است.
 .2ذینفعان
تولیدکنندگان گیاهان کشت بافتی ،متخصصان کشت بافت
 .3مشخصات فنی طرح
مخاطبین :طیف و تخصص مخاطبین براي برگزاري کارگاه باید مشخص شود و بده تأییدد کدارگروه کشداورزي سدتاد
توسعه زیستفناوري برسد
مدرسین :با توجه به طیف و نوع مخاطبین و سرفصلهایی که باید در این کارگداههدا ووشدش داده شدوند ،در انتخدا
مدرسین باید به تخصص و تجربه عملی آنها به طور همزمان توجه شود.
جامعیت سرفصلها :سرفصلهاي کارگاه آموزشی تولید تجاري کشت بافت باید جنبههاي گوناگون فنی و حقوقی تولید
در مقیاس وسیع را ووشش دهد .این سرفصلها باید به تأیید کارگروه کشاورزي ستاد توسعه زیستفناوري برسد
امکانات و زیرساوتها :امکانات و زیرساوتهاي مورد نیاز براي برگزاري کارگاهها در طرح ویشنهادي گنجانده شود
زمانبندي و انتخا مکان برگزاري :زمانبندي و مکان برگزاري کارگاه ها با توجه به مخاطبین به نحوي انتخدا گدردد
که امکان حضور حداکثري فراه باشد.
 .4محدوده مکانی مورد نظر برای اجرای طرح (در صورت امکان)
محدوده اجراي طرح با توافق مجري و کارگروه کشاورزي ستاد توسعه زیستفناوري ،مشخص میشود.
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 .5محدوده طرح و رئوس شرح خدمات مورد انتظار
برنامه زمانبندي برگزاري کارگاهها به ویشنهاد ارایه دهنده و با تأیید کارگروه کشاورزي ستاد توسعه زیستفناوري
نهایی وواهد شد.
 .6مدت زمان اجرای طرح و محدودیتهای زمانی کلی(در صورت وجود)
طراحی کارگاهها 1 :ماه
اجرا :بسته به زمانبندي مد نظر مجري و با هماهنگی کارگروه کشاورزي ستاد توسعه زیستفناوري
 .7محصوالت ،مستندات قابل تحویل و محدوده طرح
سرفصلها به همراه مدرسین و برگزارکنندگان هر سرفصل وس از یک ماه
فرم و مستندات ثبت نام شرکتکنندگان
مستندات برگزاري کارگاهها
 .8استانداردهای مورد انتظار برای طرح(در صورت وجود)
 .9فرآیند تحویل طرح به ستاد

 .11ریسکها و محدودیتهای احتمالی اجرای طرح
 .11حداقل تخصصها و تجربیات مورد انتظار تیم پیشنهاددهنده
تخصصهاي بیوتکنولوژي گیاهی با رزومه فعالیت تجاري در حوزه کشت بافت
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 .12چارچوب پروپوزال
کلیه ویشنهادات باید در قالب چارچو تعریف شده براي وروووزال که در ویوست موجود میباشد تهیه و ارسال گردد.
 .13نحوه ارسال پروپوزال و اطالعات تماس
وروووزالها بعد از تهیه باید به ستاد توسعه زیستفناوري به آدرس زیر ارسال شوند:
ویابان شیخ بهایی شمالی-میدان ویروزان -ویابان ویروزان -نبش کوچه زاهدي -والک  -11ستاد توسعه
زیست فناوري
نام مسئول مربوطه :وان زهرا مختارزاده
آدرس وست الکترونیک مسئول مربوطهZahra.mokhtarzade@yahoo.com :
شماره تماس00611688 :داولی 581

