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 .7شرح کلی ،اهمیت و اهداف مورد نظر برای طرح
راهبری علم وفناوری کشور نیازمند آگاهی از وضعیت آن است .به این منظور الزم استت از رریتا انتدازی گیتری و پتای
شاخصهای علم و فناوری زیستی نسبت به این مهم اقدام گردد .با توجه به تهیه "سامانه ملی پای

و ارزیتابی فنتاوری و

نوآوری ایران" و تعیین عناوین شاخصها در این سامانه ،الزم است نسبت به جمع آوری ارالعات شاخصها و بارگذاری و
متعاقبا پای  ،ارزیابی و تحلیل آنها اقدام شود .هدف از اجرای این پروژی ،تهیه ارالعات شاخصهای این سامانه می باشد.
 .2ذینفعان
ستاد توسعه زیست فناوری ،محققین ،مراکز تحقیقاتی ،سیاستگذاران علم وفناوری
 .9مشخصات فنی طرح
به شرح موارد مد نظر صندوق توسعه زیست فناوری و مجری سامانه .این ارالعات باید آخرین ارالعات در زمتان گتزار
باشند و به روز رسلی ارالعات در رول زمان ،پروژی جداگانه ای می باشد.
 .4محدوده مکانی مورد نظر برای اجرای طرح(در صورت امکان)
تهران و مراکز استانها
 .5مدت زمان اجرای طرح و محدودیتهای زمانی کلی(در صورت وجود)
 01مای
 .6محدوده طرح و رئوس شرح خدمات مورد انتظار
برای هر شاخص ارالعات مورد نیاز از منابع موثا و مورد اتکا و بر اساس واحد اندازی گیری رایج ،تهیه شود.

درخواست برای ارائه پیشنهاد ) (RFPطرح

ریاست جمهوری
معاونت علمی و فناوری

تاریخ تهیه:
...................................................................................

ستاد توسعه زیست فناوری
 .1محصوالت ،مستندات قابل تحویل و محدوده طرح
ارالعات مرتبط با شاخصها به رور جداگانه با ذکر منابع معتبر و ارائه اسناد پشتیبان
 .8استانداردهای مورد انتظار برای طرح(در صورت وجود)

 .3فرآیند تحویل طرح به ستاد
ارالعات مربوره ری صورتجلسهای با حضور نمایندی گروی پژوه  ،نمایندی صندوق و نمایندی شرکت مجری سامانه ،انجام
می شود.
 .71ریسکها و محدودیتهای احتمالی اجرای طرح
محدودیت ارالعات مودر نایز در کشور وجود دارد .در مورد مصادیا با مجری گفتگو خواهد شد.

 .77حداقل تخصصها و تجربیات مورد انتظار تیم پیشنهاددهنده
متخصصان علم سنجی ،زیست فناوری ،آمار و مالی .برخورداری از تخصصهای سیاستگذاری علم و فناوری یا مدیریت
تکنولوژی نیز ارجح است.
 .72چارچوب پروپوزال
پیشنهادات واصله بر اساس فرمت پروپوزال پیوست باشد.
 .79نحوه ارسال پروپوزال و اطالعات تماس
پروپزوالها بعد از تهیه باید به ستاد توسعه زیستفناوری به آدرس ذیل ارسال شوند.
گروی پژوه  ،زیرساخت و توسعه فناوری
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