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 .5شرح کلی ،اهمیت و اهداف موردنظر برای طرح
کلیه اهداف کیفی و کمی ،چشم اندازها و همچنین ضمووت اناا رو رت انن سمممب یاند ییان شور تا ماهیب رو
یهروت شفاف یوای پیشنهاررهندگان مشخص یاشد.
زنممبفناوتی یهعنوان نکی از هفب عل کلیدی جهان یهعنوان محوت توسمهه پاندات رت یممیاتی از کشوتها موترتوجه
سواتگوفته اسمب .انن نشمانرهنده اهمیب و جانگاه انن عل رت استصار یوره رتنتیاه مملح یورن یه انن رانش میتواند
نقش مهمی رت توان سدتتی نك کشموت انفا کند .نکی از یخشهای مؤثو و مه یوای تشد رت انن حیطه از عل  ،تأمین
نیووی انم انی متخصص و ماهوی اسب که یتوانند اهداف اسنار یاالرستی کشوت رت انن زمینه تا محقق نمانند .آموزش
و توییب نیووی انممانی ماهو نیازمند شمناسمانی افوار توانمند و سومانهگذاتی جهب توییب آنها مییاشد .جهب تأمین
نیووی انممانی ماهو و رت ساب یونامههای رتازمد سطهاً رانشآموزان یهعنوان جامهه آننده ساز مطو یوره و نیاز اسب
یخشی از سومانهگذاتی یو توی آنها اناا پذنور .یا توجه یه اهمیب توونج زنمبفناوتی رت یین رانشآموزان ،آموزش
عملی یممیاتی از مفاهی زنممبفناوتی ضووتی یه نظو میتسد .رستیایی یه فناوتی  DNAنوتوکی و انتقال ژن از
نك موجور یه موجور زنده رنگو مناو یه اناار حوزه جذاب مهندسی ژنتیك رت روته زنمبفناوتی مدتن شد یهگونهای
که ظوفیب یهوهگیوی از انن فناوتی یه نحو فزانندهای افزانش نافب .یو همین اساس و رت جهب آموزش عملی مفاهی
اصلی رت مبحث مهندسی ژنتیك و توغی رانشآموزان جهب ارامه تحصیل رت حوزه زنمبفناوتی ،کاتسوق مهندسی
ژنتیك یوای رانشآموزان پانه هشت مداتس استهدارهای رتخشان رواحیشده اسب .انن رو رت  1فاز جدا و یه مد
 70ماه ممتمو اناا خواهد شد.
اهداف طرح بهصورت خرد و کالن در زیر آورده شده است:


گام برداشتن در راستای تحقق اهداف سند توسعه زیستفناوری کشور



آشنا نمودن دانشآموزان برگزیده و تیزهوش با زیستفناوری و کاربردهای آن



ترغیب دانشآموزان به انتخاب رشته در حوزه زیستفناوری



افزایش روحیه پرسشگری و توانایی کار گروهی دانشآموزان



ارتقای سطح آموزش و پژوهش و تربیت نیروی انسانی موردنیاز



افزایش نسبت نیروی انسانی فعال در زیستفناوری بهکل جمعیت کشور ،از  02نفر در میلیون به  02نفر در میلیون
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 .8ذینفعان
اصلیترین قسمت طرح پیشنهادی شامل اجرای دورههای آموزشی برای دانش آموزان پایه هشتم مدارس استعدادهای درخشان
میباشد.

 .9مشخصات فنی طرح
رومین روته کات سموق مهندسمی ژنتیك رت سال تحصیلی  32-31یوای رانشآموزان پانه هشت روته اول متوسطه ری
سه توز رت سط های اعالمی یوگزات میگورر .رو مذکوت شامل مواتر زنو مییاشد:
 اطالعرسانی و ثبتنام
 تولید و تکمیل محتوای آموزشی
 تولید فیلمهای آموزشی
 فراهم نمودن بستر برگزاری دوره حضوری
 آموزش دانشآموزان
 هدایت پروژههای تحقیقاتی
 برگزاری مرحله نهایی
از ماوی انتظات میتور رت انن پووپوزال از افوار متخصممص و خبوه اسممتفاره نماند و یوای هو نك از یخشها مممملول
جداگانه یا پیشینه مطلوب یه ستار مهوفی نماند.
 .4محدوده مکانی موردنظر برای اجرای طرح(در صورت امکان)
سط های مهوفیشده از روف ستار که شامل  ۶سط (تهوان ،سمنان ،کومانشاه ،تبونز ،نزر و شیواز) و  72استان ارواف
انن سط ها مییاشد.
 .1مدتزمان اجرای طرح و محدودیتهای زمانی کلی(در صورت وجود)
انن رو از تیوماه سال  7931بغانب شهونوتماه سال  7932یه مد  70ماه یه اجوا رتمیآند.
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 .0محدوده طرح و رئوس شرح خدمات مورد انتظار
شرح خدمات مربوط به دومین دوره کارسوق مهندسی ژنتیک
 ارالعتسانی یه مداتس مختلف (متوسطه روته اول) سمپار و ثببنا رانشآموزان یهصوت گووهی
 تهیه و توبید محتوای مناس و تکمیل محتوای روته سبل
 تاهاندازی سانب کاتسوق
 یاتگزاتی محتوای آمارهشده رت سانب
 یاتگزاتی مطاب علمی (اخبات ،مطاب آموزشی ،تصاونو علمی)....،
 توبید محتوای کمكآموزشی(فیل های کمكآموزشی و)...
 یاتگزاتی فیل های کمكآموزشی و علمی
 شووع آموزش ماازی رت تایمتان
 پاسخگونی یه سؤاال رانشآموزان (ازجمله سؤاال مویوط یه ثببنا و شوکب رت کاتسوق ،سؤاال علمی رت
زمان یوگزاتی روته غیوحضوتی و سؤاال مویوط یه اناا پووژه پژوهشی)....
 پیگیوی اموت پووپوزالهای رانشآموزی یهصوت ماازی و حضوتی
 یوگزاتی اخبات و ارالعیههای کاتسوق
 اناار یانك ارالعاتی مویوط یه رو ها و پووژههای اوبین و رومین روته کاتسوق مهندسی ژنتیك
 فواه نمورن یمتو مناس جهب یوگزاتی روته حضوتی
 شناسانی شوکبهای رانشینیان و مواکز رانشگاهی جهب همکاتی یوای یوگزاتی روته
 تشکیل گووه مدتسین یوای روته ماازی و حضوتی
 شناسانی و آموزش افوار ممتهد یهعنوان کمك مدتس و تشکیل گووههای کمك مدتس
 ممتقلسازی کمكمدتسین رت استانهای سط
 یوگزاتی کاتگاههای مویوط یه آموزش رانشآموزان رت سه توز و رت  ۶سط کشوتی
 یوتسی پووپوزالها و تاهنمانی رانشآموزان
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 امکانسنای اناا پووژه توسط رانشآموز
 هدانب پووپوزالهای رانشآموزان
 فواه کورن یمتو آزمانشگاهی یوای اناا آزمانشها توسط رانشآموز
 راوتی پووپوزالها و مقاال اتسابی
 یوگزاتی موحله اختتامیه
 .1محصوالت ،مستندات قابل تحویل و محدوده طرح
 تحونل فانل کلیه رو های اجوانی یه ستار و اتائه گزاتش یه ستار
 کلیه سواترارهای منهقدشده یا یخشهای رنگو و سواترارهای راخلی رت رو
 حمایوسی و تهیه اسنار مابی کلیه هزننهکور اناا شده رت ری یوگزاتی رو
 اتائه گزاتش پانانی و گزاتشها ماهانه یه ستار

 .2استانداردهای مورد انتظار برای طرح(در صورت وجود)
 ماوی رو مییانمب سایقه یوگزاتی رو های موتبط رانشآموزی تا راشته یاشد. از افوار راتای صالحیب علمی ،مدنونتی ،اخالسی و حوفهای یهوه گیور. .3فرآیند تحویل طرح به ستاد
کلیه ممتندا مویوره مییانمب پس از یوگزاتی رو یهروت کامل و منظ یه ستار تحونل راره شور و رت صوت نیاز
یه اصالحا  ،یاند رت اوبین فوصب اصالحا اناا پذنور.
 .56ریسکها و محدودیتهای احتمالی اجرای طرح
الز یه ذکو اسممب تمامی اندهها و رو های پیشممنهاری توسممط ماوی رت سممتار تائید نهانی خواهد شممد و ماوی
موظف اسب کلیه فوانندهای اجوانی تا یا هماهنگی یا ستار یهپیش یبور.
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 .55حداقل تخصصها و تجربیات مورد انتظار گروه پیشنهاددهنده
 سایقه مدنونتی و اجوانی رت حوزه رانشآموزی تا راشته یاشد.
 .58چارچوب پروپوزال
کلیه پیشنهارها یاند رت ساب چاتچوب تهونفشده یوای پووپوزال که رت پیوسب موجور مییاشد تهیه و اتسال گورر.
 .59نحوه ارسال پروپوزال و اطالعات تماس
پووپوزالها یهد از تهیه یاند یه ستار توسهه زنمبفناوتی یه آرتس ذنل اتسال شوند.
گووه سومانه انمانی ،آموزش و توونج
نا مملول مویوره :مدنو گووه سومانه انمانی ،آموزش و توونج ستار جناب آسای مهندس حمنی
آرتس :میدان پیووزان خیایان پیووزان نبش کوچه زاهدی پالک  70ساختمان ستار توسهه زنمبفناوتی ربقه اول
آرتس پمب ابکتوونیك مملول مویوره:
Manpower@biodc.isti.ir

شماته تماس:
587-2259772۶-852
587-22597732-852

