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 .1شرح کلی ،اهمیت و اهداف مورد نظر برای طرح
با توجه به هزینههای قابل توجه انجام شده در مراکز پژوهشی زیستی کشور و توسعه فناوریهای مفید و متعدد در این
مراکز ،و عدم برخورداری مراکز از ماموریت تولید و بهره برداری از نتایج ای تحقیقات ،انتقال نتایج حاصنهه و فنناوری-
های توسعهیافته به شرکتهای خصوصی در جهت بهره ور نمودن هزینههای انجام شنده و کمنب بنه تحقنت اقتصناد
دانش بنیان خواهد بود.
در حال حاضر به دلیل عدم آشنایی کافی مدیران و محققی مراکز از شیوه همکاری با بخش خصوصی و وجود پارهای از
نگرانیها در مورد مشکالت احتمالی آینده ،انتشار فناوری از مراکز پژوهشی به شرکتها به آهستگی و اندک شمار انجام
می شود.
برای آنکه شاهد جریان فناوری از موسسات دولتی و بخش خصوصی باشیم الزم است شیوه نامههای معتبر و مصوب ،و
در برگیرنده روش دقیتِ کار ،مالحظات الزم ،مسائل نیروی انسانی حامل دانش ،مسائل و موضوعات حقنوقی ،مالکینت
محقت ،مراکز رشد و شرکت ،مسائل قراردادی فی مابی  ،نحوه حمایت دولت (ستاد توسعه زیست فنناوری) ،موضنوعات
انگیزشی و  ...تدوی گردد.
 .2ذینفعان
 مراکز و موسسات پژوهشی
 دانشگاه ها
 شرکتهای دانش بنیان
 .3مشخصات فنی طرح
روشهای رایج تدوی شیوه نامه های اجرایی
 .4محدوده مکانی مورد نظر برای اجرای طرح(در صورت امکان)
کل کشور
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 .5مدت زمان اجرای طرح و محدودیتهای زمانی کلی(در صورت وجود)
حداکثر شش ماه
 .6محدوده طرح و رئوس شرح خدمات مورد انتظار
-1دستور العمل انتقال فناوری (برای موسسات پژوهشی):
در ای دستورالعمل شیوه یا روش انجام کار و کهیه مالحظات الزم با اشاره قوانی و مقررات کشور و مصنوبات خنا
زیست فناوری یا هر مرکز آورده شود .به گونه ای که مدیران ای مراکز بدون دغدغه و به گونهای تسهیل شده بتواننند
نسبت به انتقال منابع و دستاوردهای بخش خصوصی و به منظور بهره برداری جامعه از محصوالت (کناال ینا خندمات)
حاصهه بهره ببرند.
* در ای رابطه تعامل با ای مراکز به منظور درک بهتر مجری از شرایط و واقعینات آنهنا و در نظنر گنرفت مالحظنات
خا

مورد انتظار است.

**همچنی نتیجه حاصهه در  5مرکز منتخب ارائه خواهد شد (به صورت کارگاه یا دوره آموزشی و سایر)
 -2شیوه نامه برای ستاد زیست فناوری :با هدف حمایت و رصد موضوع و مالحظات قراردادی
-3شیوه نامه شرکتها :در مورد شرکتها شیوه نامه مسائل شرایط شرکت ،روش کار و ( ....در صورت لزوم) برای تسهیل
کار و رفع موانع موجود.
 .7محصوالت ،مستندات قابل تحویل و محدوده طرح
 شرح خدمات پروژه ،دستاوردهای مورد استفاده ،خروجی پروژهتدوی سه شیوه نامه مکمل و منسجم به شرحی که در بخش  6گفته شد. .8استانداردهای مورد انتظار برای طرح(در صورت وجود)
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 .9فرآیند تحویل طرح به ستاد
مراتب به صورت مجهد گالینگور شده (در دو جهد) به همراه فایل الکترونیب به گروه ارائنه و در گنروه پنژوهش منورد
بررسی و تصویب قرار گیرد.
 .11ریسکها و محدودیتهای احتمالی اجرای طرح
عدم همکاری شرکتها و مراکز با مجری
 .11حداقل تخصصها و تجربیات مورد انتظار تیم پیشنهاددهنده
شرکتهای مشاوره مدیریت فناوری با سابقه کار فعالیت مشابه (ارسال رزومه شرکت و مجری الزامی اسنت) منی تواننند
پروپوزال ارسال نمایند.
 .12چارچوب پروپوزال
پیشنهادات در قالب پروپوزال مصوب پیوست ارائه گردد.
 .13نحوه ارسال پروپوزال و اطالعات تماس
پروپزالها بعد از تهیه باید به ستاد توسعه زیستفناوری به آدرس ذیل ارسال شوند.
گروه پژوهش ،زیرساخت و توسعه فناوری
نام مسئول مربوطه :خانم ها صفردوست و هدایتی
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