
 بسمه تعالی

 (19-دانش فنی ساخت واکسن کرونا )کوید حمایت از توسعهفراخوان  موضوع:

 التحصیالن، دانشجویان و اساتید دانشگاه(های فناور )متشکل از فارغتیم و بنیانهای دانشکلیه شرکت :ینمخاطب

رسالت ملی خود و به منظور انجام  ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( در راستای    رساندیم  اطالع  به  لهیوسنیبد

با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ( 19-کرونا )کویدمقابله با بیماری کمک به دولت برای 

 واکسنتولید    یبرامتخصص  های فناور  تیمبنیان و  دانش  هایشرکت  کلیه  از در نظر دارد    ،و ستاد ملی مبارزه با کرونا

 .دینما تیحما کرونا

با  توانندیداشته باشند م نهیزم نیدر ا یقابل قبول اتیو تجرب یفن دانش که هادر این فراخوان کلیه شرکت

ستاد  یتخصص میت .ندینما یبارگذار  را یدرخواست مستندات ،problem.ir یپرابلم به نشان تیمراجعه به سا

 یدگیرس هارخواستدکلیه  به ساعت 72برکت ظرف مدت  انیبنبرکت و موسسه دانش ییمتشکل از گروه دارو

 یابیارز  یبرا  یجلسه حضور   ،شدن  یابیمثبت ارز   رتدر صو  .دینمایم  را به ارائه دهنده طرح ارسال  هیبازخورد اول  و

 انتخاب  هاحطر  /طرح  و برترین  نیترقبول  قابل  ،یارسال  یهاطرح  هیکل  یابیبرگزار خواهد شد. پس از ارز   طرح    قیدق

اجرا گذاشته  به  تیم فناور تکمیل دانش فنی و تولید انبوه آن با و مشارکت حمایت ستادگذاری و سرمایهبا و  هشد

 خواهد شد.

 تولید: زیر ساخت انواع واکسن از نظر 

• Subunit vaccine 

• DNA vaccine 

• RNA vaccine 

• Inactivated vaccine 

• Viral vector-base vaccine 

• Live attenuated vaccine 

• Nanoparticle-base vaccine 

• Other 

 

 :دهنده طرحو تیم ارائه های دانش فنیویژگی

 ها و روش علمی تولید واکسن ارائه شود.یک پروپزال مشخص از ویژگی •



  بالینی پیش بینی و ارایه شود.تا مرحله حداقل دانش فنی مورد نظر  •

 دانش فنی اجرایی و کاربردی باشد. •

افراد اصلی طرح حاضر به همکاری در خصوص توسعه دانش فنی و رساندن آن به مرحله تولید انبوه  •

 باشند.

  :زمان شروع و پایان فراخوان

 1399پایان فروردین ماه ها تا دریافت طرح

  1399اردیبهشت  15  تا های برترداوری و انتخاب طرح

تواند با مراجعه به حساب کاربری اختصاصی خود در سایت پرابلم، دهنده طرح میارائه پیگیری طرح: نحوه

 به صورت مکتوب نیز پیگیری نماید. وآخرین وضعیت طرح خود را مشاهده نموده 

 

 


