ریاست جمهوری

معاونت علمی و فناوری

ستاد توسعه زیستفناوری

درخواست برای ارائه پیشنهاد)(RFP

طرح برنامهریزی و اجرای رویداد علمی و فناورانه جهت ترقیب و ترویج دانشجویان
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 .7شرح کلی ،اهمیت و اهداف موردنظر برای طرح
هدف از این طرح برگزاری مساببه ای در جهت نشاب داد نهش رشاه هبی مهندسا در زیستفنبوری ،آشنبسبزی
دانشجویب رشه هبی مهندس دانشگبههبی کشور بب بخشهبی مخهلف زیستفنبوری ،معرف زمین هبی پژوهش و کبر
مهندسا در حوزهی زیستفنبوری و ترغیب آنب ب سمت حل مسبئل زیستفنبوری بب ابزار مهندس است .این مسببه
عالوه برجذب ایدههبی برگزیده توسط سرمبی دارا و شهببدهندههب ،جریبن از دانشجویب مهندس کل کشور را نسبت
ب فعبلیت در زیستفنبوری حسبس و ترغیب م نمبید.

 .5ذینفعان
دانشجویب رشه هبی فن و مهندس دانشگبههبی برتر کشور
اعضبی هیئتعلم رشه هبی فن و مهندس دارای زمین هبی پژوهش در حوزه زیستفنبوری
صبحبب صنبیع زیستفنبوری کشور
 .9مشخصات فنی طرح
از مجری انهظبر م رود تب در حداقل زمب ممکن شرح خدمبت ذیل را ب انجبم رسبنند:
 رصاد مسابئل مربوط ب حوزههبی مهندسا زیساتفنبوری ،ب عببرتدیگر بررسا حوزههب و موضوعبت از
زیساتفنبوری بب راهحلهبی مهندس ک دارای س ویژگ ببشند؛ اوالً از مسئل هبی واقع و کف صحن ی
حوزهی زیسااتفنبوری ببشااند ،ثبنیبً موردنیبز کشااور بوده و حل آ هب گره از مشااکالت مربوط ب حوزهی
زیساتفنبوری را در کشااور خواهد گشااود ،ثبلثبً راهحلهبی فنبوران ای داشااه ببشاند ک نیبزمند خالقیت و
بهرهگیری از توا فن قببل قبول ببشد .تعیین حوزههب و زیر حوزههبی موردنظر و جمعبندی میب آ هب و
درنهبیت ترجم ی عملیبت مسائل هب و تبدیلشاب ب محورهبی اصال پروژههب ،مجموع اقدامبت است ک
م ببیست در مدت کوتبه ب انجبم رسد.
 احصبی اعضبی هیئتعلم رشه هبی فن و مهندس دانشگبههبی تراز اول کشور ک در حوزه زیستفنبوری
فعبلیت تحهیهبت دارند و برقراری تعبمل سابزنده جهت هدایت دانشجویب و طرحهبی در جهت رفع نیبزهبی
صنبیع زیست فنبوران کشور.
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 برگزاری دورههبی آموزشا در حوزههبی عموم زیساتفنبوری برای دانشجویب رشه هبی فن و مهندس
حداقل س دانشگبه برتر کشور
 برگزاری رویداد علم و فنبوران بب موضاو نیبزهبی احصاب شاده در صانبیع زیساتفنبوری و جلب مشبرکت
حداکثری دانشجویب حداقل س دانشگبه برتر کشور در حوزه مطروح .
 .4محدوده مکانی موردنظر برای اجرای طرح(در صورت امکان)
س دانشگبه برتر فن و مهندس پبیهخت.
 .2مدتزمان اجرای طرح و محدودیتهای زمانی کلی(در صورت وجود)
مدتزمبن تهریب انجبم این طرح شش مبه پیشبین شده است.
 .6محدوده طرح و رئوس شرح خدمات مورد انتظار
 مطبلع و رصد مسبئل مربوط ب حوزههبی مهندس زیستفنبوری
 احصبی اطالعبت اعضبی هیئتعلم رشه هبی فن و مهندس ببسببه پژوهش در حوزه زیستفنبوری
 برگزاری دورههبی آموزشاا  -ترویج برای دانشااجویب رشااه هبی فن و مهندساا و جلب نظر آنب ب
حوزههبی اولویتدار زیستفنبوری
 برگزاری رویداد رقببه بین این دسااه از دانشااجویب و کم

ب هدایت طرحهبی پژوهش ا آنب ب ساامت

تجبریسبزی
 .1محصوالت ،مستندات قابل تحویل و محدوده طرح
 تحویل فبیل کلی طرحهبی اجرای ب سهبد و ارائ گزارش ب سهبد
 کلی قراردادهبی منعهدشده بب بخشهبی دیگر و قراردادهبی داخل در طرح
 حسببرس و تهی اسنبد مبل کلی هزین کرد انجبمشده در ط برگزاری طرح
 ارائ گزارش پبیبن و گزارشهب مبهبن ب سهبد زیستفنبوری
 .0استانداردهای مورد انتظار برای طرح(در صورت وجود)
 م ببیست مجری طرح سببه برگزاری طرحهبی مرتبط دانشآموزی را داشه ببشد.
 از افراد دارای صالحیت علم  ،مدیریه  ،اخالق و حرف ای بهره گیرد.
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 .3فرآیند تحویل طرح به ستاد
کلی مسهندات مربوط م ببیست پس از برگزاری طرح ب طور کبمل و منظم ب سهبد زیستفنبوری تحویل داده شود و
در صورت نیبز ب اصالحبت ،ببید در اولین فرصت اصالحبت انجبم پذیرد.
 .78ریسکها و محدودیتهای احتمالی اجرای طرح
الزم ب ذکر است تمبم ایدههب و طرحهبی پیشنهبدی توسط مجری در سهبد زیستفنبوری تبئید نهبی خواهد شد و
مجری موظف اسااات کلی فرایندهبی اجرای را بب همبهنگ بب ساااهبد ب پیش ببرد .همچنین اخذ کلی مجوزهبی
اجرای این طرح در دانشگبههبی مذبور بر عهده مجری هست.
 .77حداقل تخصصها و تجربیات مورد انتظار گروه پیشنهاددهنده
 مجری م ببیساات سااببه مدیریه و اجرای در حوزه برگزاری رویدادهبی دانشااجوی ب ویژه رویدادهبی
علم فنبوران را داشه ببشد.
 مجری م ببیست دارای تجرب کبف در انجبم طرحهبی مطبلعبت و آمبری داشه ببشد.
 .75چارچوب پروپوزال
کلی پیشنهبدات ببید در قبلب چبرچوب تعریفشده برای پروپوزال ک در پیوست موجود م ببشد تهی و ارسبل گردد.
 .79نحوه ارسال پروپوزال و اطالعات تماس
پروپوزالهب بعد از تهی ببید ب سهبد توسع زیستفنبوری ب آدرس ذیل ارسبل شوند.
گروه/کبرگروه سرمبی انسبن  ،آموزش و ترویج
نبم مسئول مربوط  :مدیر گروه سرمبی انسبن  ،آموزش و ترویج سهبد جنبب آقبی مهندس حسن
آدرس :میدا پیروزا خیببب پیروزا نبش کوچ زاهدی پالک  70سبخهمب سهبد توسع زیستفنبوری طبه اول
آدرس پست الکهرونی

مسئول مربوط :
Manpower@biodc.isti.ir

شمبره تمبس:
527-00597708-252
527-00597730-252

