عنوان ایده:

شماره نسخه:

صفحه  1از 6

شماره سند:

تاریخ سند:

کانال کارآفرینی در بیوتکنولوژی

فرم ارائه ایده
مسابقات BiotechIDEA
بخش اول :اطالعات شناسایی فرد شرکت کننده
نام

نام خانوادگی

کد ملی

نام پدر

شهر محل سکونت

آخرین مقطع تحصیلی

دانشگاه محل
تحصیل

رشته

سطح آشنایی با بیوانفورماتیک
(از  1تا  1۰نمره دهید)

بخش دوم :اطالعات کلی ایده
عنوان ایده خود را در کمتر از  ۲۰کلمه توصیف کنید.

خروجی های اختصاصی و فرعی ایده خود را ذکر کنید.
خروجی اختصاصی
خروجی (های) فرعی

ویژگی های مثبت و منفی ایده خود را ذکر کنید.
نقاط
قوت
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عنوان ایده:

شماره نسخه:

صفحه  ۲از 6

شماره سند:

تاریخ سند:

کانال کارآفرینی در بیوتکنولوژی

نقاط
ضعف

در به سرانجام رسیدن این ایده کدام یک از شاخه های علوم جدید همگرا استفاده می شود.
Neuroscience

)Information Technology(IT

Nanotechnology

بخش سوم :ویژگی های جزئی ایده
ایده خود را در حداکثر  ۷۰۰کلمه کامال شرح دهید (ذکر تمام جزئیات فنی حایز نمره مثبت خواهد بود به عنوان مثال ذکر متابولیت ها ،ژن ها ،مسیرهای بیوشیمیایی و .)...

مراحل اجرای ایده را کامال جزئی به صورت تیتروار شرح دهید (از شماره گذاری مراحل استفاده کنید).
مرحله اول
مرحله دوم
مرحله سوم
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عنوان ایده:

شماره نسخه:

صفحه  3از 6

شماره سند:

تاریخ سند:

کانال کارآفرینی در بیوتکنولوژی

مرحله چهارم
مرحله پنجم
مرحله ششم
مرحله هفتم
مرحله هشتم
مرحله نهم
مرحله دهم
ابزارهای آزمایشگاهی مورد نیاز برای انجام فاز تحقیق و توسعه کار خود را ذکر کنید.
عنوان ابزار

ردیف

عنوان ابزار

ردیف

بخش چهارم :زمان بندی اجرای کار
زمان بندی مورد نیاز برای اجرای فاز تحقیق و توسعه و ساخت نمونه اولیه را به در جدول زیر ذکر کنید( .مثال :مرور متون علمی ۲۰۰ :ساعت)
عنوان کار
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زمان مورد نیاز

عنوان کار

زمان مورد نیاز
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عنوان ایده:

شماره نسخه:

صفحه  ۴از 6

شماره سند:

تاریخ سند:

کانال کارآفرینی در بیوتکنولوژی

بخش پنجم :سرمایه الزم برای اجرای ایده
مجموع سرمایه الزم برای اجرای فاز تحقیق و توسعه و تولید نمونه اولیه در مقیاس میلیون ریال اعالم نمایید( .نیازی به ذکر ردیف های سرمایه ای ،سرمایه ثابت و جاری به
صورت تفکیک شده نمی باشد).
مجموع سرمایه مورد نیاز ........................................... :میلیون ریال

بخش ششم :ارزیابی شخص ایده پرداز از ایده
با در نظر گرفتن ویژگی های فرهنگی و اجتماعی مردم ایران و صنایع ایرانی احتمال استقبال از ایده خود را می دهید؟ بلی
آیا زیرساخت های مورد نیاز برای اجرای طرح در ایران وجود دارد؟ بلی

خیر

خیر

با در نظر گرفتن تمام ابعاد (فنی ،مالی ،فرهنگی و  )...چه امتیازی در بازه  1تا  1۰۰به طرح خود می دهید؟ ................
چه تخصص هایی برای انجام فاز تحقیق و توسعه این ایده مورد نیاز است؟
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عنوان ایده:

شماره نسخه:

صفحه  5از 6

شماره سند:

تاریخ سند:

کانال کارآفرینی در بیوتکنولوژی

چهارچوب ساختاری مسابقه:
هر ماه مشکلی اساسی در صنایع ایران مطرح و از شرکت کنندگان درخواست خواهد شد تا راه حلی در حوزه بیوتکنولوژی ارائه دهند

قوائد مسابقه:
•

تمام شرکت کنندگان می بایست عضو کانال تلگرامی کارآفرینی در بیوتکنولوژی باشند

•

راه حل های ارائه شده فقط در صورتی مطالعه خواهد شد که در غالب فرم ارائه شده در کانال پر شده و ارسال شود

•

مقطع علمی افراد شرکت کننده هیچ امتیازی برای آنها نخواهد داشت

•

سن افراد هیچ امتیازی برای آنها نخواهد داشت

•

نتایج مسابقه در غالب یک پوستر در کانال ارائه خواهد شد

•

به سه ایده برتر جوایز تعلق خواهد گرفت

•

جزئیات ایده های برتر در صورت موافقت نفرات در کانال قرارداده خواهد شد

•

نتایج در وبسایت مجموعه و صفحات مربوط به مجموعه در تمام شبکه های اجتماعی بازتاب داده خواهد شد

جوایز مسابقه:
نفر اول 5۰۰ :هزارتومان وجه نقد  +تخفیف ۷۰درصدی برای شرکت در کالس های حضوری و مجازی مدرسه بیوانفورماتیک ایران
نفر دوم 1۰۰ :هزارتومان وجه نقد  +تخفیف  5۰درصدی شرکت در کالس ها
نفر سوم :تخفیف  ۴۰درصدی شرکت در کالس ها

شاخص های انتخاب ایده برتر:
•

هزینه تمام شده

•

پیچیدگی ایده

•

امکان انجام در داخل کشور
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•

راندمان تولید یا ارائه خدمات

•

زمان مورد نیاز برای انجام فازهای مختلف

•

توصیف صحیح و بست ایده

•

درک صحیح از نقاط قوت و ضعف ایده

عنوان ایده:

شماره نسخه:

صفحه  6از 6

شماره سند:

تاریخ سند:

کانال کارآفرینی در بیوتکنولوژی

به  ۲صورت می توانید فرم به دبیرخانه ارسال کنید:
 -１فرم را پرینت گرفته ،به صورت دستی پر کنید ،اسکن کرده و فایل اسکن شده را به آدرس  info.biotechidea@gmail.comایمیل کنید.
 -２نسخه ورد را دیافت ،به صورت الکترونیکی پر کرده و فایل نسخه نهایی را به آدرس  info.biotechidea@gmail.comایمیل کنید.

ایده شما در دبیرخانه به نام و کد ملی شما ثبت خواهد شد و اجازه هیچگونه سواستفاده به هیچ فرد و نهادی داده نخواهد شد.
به امید سربلندی روز افزون کشورمان ایران
دبیرخانه مسابقات ( BiotechIDEAواحد تحقیق و توسعه مدرسه بیوانفورماتیک ایران)
BiotechIDEA

کانال کارآفرینی در حوزه بیوتکنولوژی
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