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 مقدمه
های زیستی به وسیله  ها و انرژی پذیر زیستی و تبدیل آنها به غذا، فراورده اقتصاد زیستی واژه ایست که بر تولید منابع تجدید

فناوری به  تاکنون(، زیست 5891تکوین صنعت ) در موج پنجم)بیوتکنولوژی صنعتی( داللت می کند.  های موثر و نوین زیستی فناوری

های بیشماری در جهت توسعه و زمینه ساز پیدایش توانمندیسازی محصول،  العاده متنوع با توجه به پتانسیل فوقوالکترونیک همراه میکر

قدرتمندترین راهکار برای مقابله با اقتصاد مبتنی بر بر چنین بستری اقتصاد نوظهور زیستی شکل گرفته و به ند. ا رفاه جوامع بشری شده

جدا  سالمت و توسعه پایدار بدل گشته است.، های بزرگ جهان مثل بحران اقتصادی، تغییرات اقلیمی، امنیت غذا نفت و خنثی کردن چالش

نزدیک، آینده در توان اذعان داشت که  ت میأهای فناورانه صنعت کنونی جهان، به جر فناوری و اقتصاد زیستی در پیشرفت از سهم زیست

ساز نفتی به اقتصاد  گذار از اقتصاد بحرانبدیهی است . های اقتصادی جهان بدل خواهد شد یاقتصاد زیستی به محور تبادالت و همکار

گذاری مطلوب و به تبع آن برنامه ریزی هدفمند در طول به الزامات و استلزاماتی وابسته است که تنها با سیاست بخش زیستی توسعه

 پژوهش، فناوری و پایش مستمر وخط سیر سرمایه گذاری، آموزش تقویت قبول چنین مفهومی منجر به امروزه زمان قابل دستیابی است. 

 های آینده نگر جهان شده است. های نو در کشورها و سازمان ثیرگذار از فناوریأاین حوزه تدر به عنوان یک خط سیر استراتژیک 

مین کنندگان مواد اولیه، أها از جمله ت در همه حوزه های تجاری پایدار خلق فرصتاعتقاد بر این است که اقتصاد زیستی قادر به 

های  باشد. این حوزه از اقتصاد، هم اکنون شکل واقعی در جهان تجارت به خود گرفته و فراورده کنندگان می تولیدکنندگان و مصرف

زیستی و بسیاری های  های غذایی، بیوگاز، شوینده ها عرضه نموده است. مکمل گوناگونی را به عرصه تجارت و زندگی روزمره انسان

اجتماعی -های اقتصادی رود تا پاسخگوی بخشی از چالش کنندگان قرار گرفته و می محصوالت دیگر، در زمان حاضر در سبد اقتصادی مصرف

 و حفظ محیط زیست باشد. مین سالمتأامنیت غذایی، تاز جمله جوامع کنونی 

 



 

 بنیان های زیست بازار جهانی فراورده
 

شود که این رقم با رشد  میلیارد دالر بوده است و تخمین زده می 512های زیست بنیان بالغ بر  ار جهانی فراورده، باز0252در سال 

به رقمی معادل  0201آمریکا، این بازار رو به گسترش تا سال پیش بینی دپارتمان کشاورزی % گسترش یابد. به استناد 8سالیانه معادل 

دهند که در  کاالها را در بر خواهد گرفت. برآوردها نشان می-% سهم شیمی02ه خودی خود بیش از میلیارد دالر خواهد رسید که ب 456

برابر  52% خواهد رسید که این افزایش معادل 422کاالهای زیست بنیان به -رشد بازار جهانی شیمی 0252-0222های  فاصله سال

 0255های میکروبی نیز در سال  شده است. بازار جهانی فراورده %( تخمین زده42رشدی است که در بازار همنوعان شیمیایی آنها )

میلیارد دالر بالغ  018% به رقمی معادل 2/52با نرخ رشد سالیانه  0254میلیارد دالر بوده است که برآورد می شود در سال  514معادل 

 6( با 0255میلیون تن در سال  1/3بیوپلیمرها ) گردد. به استناد گزارشات منتشره از سوی انستیتو مطالعات بازار آلمان، رشد بازار

 12کاالها، بیش از -حوزه شیمی میلیون تن خواهد رسید. اکنون و تنها در بریتانیا و در 50به رقمی معادل  0202برابر افزایش، در سال 

هایی مثل بیوپلیمرها )پلی  فراورده اقصی نقاط جهان نیز، در د.باش میسازی و تجاری  در مرحله تولیدبه روش زیستی ورده شیمیایی آفر

الکتید اسید که از نشاسته بدست می آید و به عنوان پالستیک زیستی در بسته بندی فراورده های غذایی و بهداشتی مورد استفاده قرار 

روند. این  ایعات بکار میها استحصال شده و به منظور کاهش مقاومت سطحی م ها و باکتری از جلبک ها )که عمدتاً می گیرد(، بیوسورفکتانت

های غذایی، دارویی و بهداشتی کاربرد فراوان دارند(، فیبرهای صنعتی زیستی )که  ها، افزودنی ترکیبات در صنایع صابون سازی، شوینده

ت آرایشی و های صنعتی و برخی ترکیبا های آلی و شیمیایی، اتانول، آنزیم شوند(، حالل در صنایع اتومبیل سازی بکار برده می عمدتاً

 گیرد. بنیان تولید شده و در بازارهای تجاری در دسترس مصرف کنندگان قرار می بهداشتی به روش زیست
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 چشم انداز اقتصاد زیستی
 

های نوآورانه و  ها و ارتقای سهم فرآورده از اقتصاد عبارتست از افزایش قابلیت رقابت پذیری شرکتنوین انداز این حوزه  چشم

هایی چون توسعه پایدار، رشد اقتصادی هوشمند و  ر این دورنمای اقتصادی، در کنار مالحظات مهم زیست محیطی، جنبهافزا. د ارزش

گیرد. به عبارت دیگر،  گذاری قرار می مین نیاز جمعیت رو به رشد جهان مورد توجه و ارزشأمستمر و توسعه مشاغل و کارآفرینی برای ت

( و موادی است که Chemicalsکاالها )-ها، شیمی حث تغذیه، بر بسط و گسترش استفاده از سوختابمعالوه بر ی بنیادهای چنین اقتصاد

های نفتی کاهش  وسیله، وابستگی تولید و مصرف را به فراورده آیند تا بدین میبه دست از طریق فرایندهای زیستی )و نه شیمیایی( 

 دهند.

اکنون در اقتصاد جهان حضور دارد و بازیگران  نگر نیست. چنین نظامی هم دف آیندهبرپایی چنین نظام نوین اقتصادی یک تصور یا یک ه

)کنسرسیوم متشکل از چهار کشور برزیل، روسیه، هند و  BRICو )سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(  OECDعمده آن هم عبارتند از 

شود. به عنوان مثال، ارزش کنونی بازار  ها دالر بالغ می یلیونچین(. در همین زمان کنونی، ارزش برخی از بازارهای اقتصاد زیستی به تر

% جمعیت شاغل در 8میلیون فرصت شغلی )معادل  00باشد. این بازار، بیش از  تریلیون یورو در سال می 0اقتصاد زیستی اروپا بیش از 

چه اقتصاد زیستی به  گرات. باید خاطر نشان کرد نموده اس(، ایجاد SMEsهای کوچک و متوسط ) در مناطق روستایی و شرکت اروپا(، عمدتاً

تولید و مصرف  اقتصادی ،که در خلق ارزش افزوده  اما بی شک، جزء موثر و مولدی است ، تنهایی حالل مشکالت اقتصاد امروز جهان نیست

گذاری در اقتصاد زیستی به  سرمایه دانان، اقتصاد . به اعتقادباشد می افزا در قالب توسعه پایدار بی رقیب های موثر و ارزش فراورده

بنیان خواهد -های زیست هر یک یورو سرمایه گذاری در تولید فراورده 0201قدری سودآور است که پیش بینی می شود در سال 

لغ بر ها در اروپا با فراورده-یورو ارزش افزوده تولید کند. به همین جهت است که تنها، صنایع فعال در حوزه زیست 52توانست حدود 

 اند. میلیارد یورو صرف سرمایه گذاری برای پژوهش در این زمینه کرده 9/0

های زیستی و  به طور خالصه می توان اشاره نمود که با افزایش مالحظات زیست محیطی و اعمال استانداردهای اجباری جهانی بر رعایت جنبه

های تولیدی با شرایط جدیدی  ها و کمپانی رد استفاده، شرکتهمچنین، افزایش آگاهی مصرف کنندگان در خصوص سالمت محصوالت مو

 .به گسترش جهان باید پذیرای این شرایط جدید باشند مواجهند که الجرم برای حفظ جایگاهشان در بازارهای رو

 



 

ویکرد نوظهور اقتصاد زیستیایران در مواجه  ه با ر
 

گردد. به استناد شواهد  والنی دارد و به حدود یک سده پیش باز میای نسبتاً طهای زیست فناورانه در ایران پیشینهفعالیت

 و واکسن تحقیقات ؤسسهمهجری شمسی، تولید واکسن در انیستیتو پاستور ایران و  5088و  5086های تاریخی، طی سال

به بسیاری از کشورهای خیر نسبت أسال ت در ایران، تنها با چندمدرن  توجه به زیست فناوری آغاز گردید. اما رازی سازی سرم

ها، تأسیس مرکز ملی مطالعات و تحقیقات مهندسی ژنتیک و . در این سالشده است آغاز شمسی 42دهه  خردر اوا و جهان

گام آغازین ورود به  ( که در حال حاضر به پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تغییر نام داده ) تکنولوژی زیستی

های هدفمند و مأموریت محور  شاید بیهوده نباشد اگر شروع فعالیت، شود. با این وجود رن شناخته میعرصه زیست فناوری مد

یعنی زمان تشکیل شورای عالی زیست فناوری که بعدها به  92های ابتدایی دهه  را به سال زیست فناوریکشور در عرصه 

 .نسبت دهیم ستاد توسعه زیست فناوری تغییر ماهیت داد

انسانی و  رشد هایر، عالوه بر تکمیل دانش فنی تولید برخی فراورده های مهم زیستی در ایران از قبیل هورموندر حال حاض

 و ...، ههای زیستی، گیاهان تراریختبهداشتی، مواد پروبیوتیک، پاالینده های خوراکی و آرایشی، رنگدانهGM-CFSماهیان، 

ها به شرح ذیل می باشند: ترین آنوری به تولید می رسند که برخی از مهممتعدد دیگری نیز به روش زیست فنا های فراورده

 کشت از حاصل هاینهال زیستی، سموم زیستی، ها، کودهایبیماری مولکولی تشخیص های گاما، کیت بتا، اینترفرون اینترفرون

 میکروبی. هایفرآورده بافت و
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اهداف کالن توسعه زیست فناوری در کشور ، 58/0/96 مورخ 8215/ت09324به استناد سند ملی زیست فناوری کشور، مصوبه شماره 

 و چگونگی حمایت از صنایع مرتبط برای برخورداری از جایگاه مطلوب در اقتصاد زیستی در بلند مدت، به شرح ذیل می باشد:

 % از بازار زیست فناوری جهان3دستیابی به سهم  .5

  GNPدرصد از  1/5ص ملی به میزان افزایش سهم زیست فناوری از کل تولید ناخال .0

 میلیارد دالر 0/5افزایش ارزش تولیدات داخلی زیست فناوری به  .3

 درصد 91ها و تجهیزات زیست فناورانه تا میزان  حمایت از مشارکت بخش خصوصی در تولید فراورده .6

 خیصی بخش پزشکیهای تش درصدی مشارکت زیست فناوری در کل بازار فراورده 92برخوردار شدن کشور از سهم  .1

 درصد از داروهای نوترکیب مورد نیاز در داخل 32تولید حداقل  .4

 درصد 32های شیمیایی به میزان  تولید زیست فناورانه کل فراورده .2

های صنعتی، غذایی، معدنی و انرژی مرتبط با زیست فناوری به میزان  دستیابی و بکارگیری دانش زیست فناوری برای تولید فراورده .9

 ها تولید کل این فراورده درصد 02

قانون برنامه پنجم  563ماده  "د"اساس بند  بردرصد ) 52جایگزینی کودها و سموم شیمیایی با کودها و سموم بیولوژیک به میزان  .8

رش گست یبخش کشاورز دیدرصد سطوح تول 01در  یاهیگ یها یماریبا آفات و ب یقیمبارزه تلف ستیبا یبرنامه م انیدر پا ،توسعه کشور

رییس سازمان حفظ نباتات( دولت  04/50/83مورخ  232/04004بدین استناد و مطابق برنامه مصوب کنترل بیولوژیک )موضوع  .ابدی

 ها گردیده است(. درصد برای توسعه کاربرد سموم بیولوژیک در برنامه تلفیقی مبارزه با آفات و بیماری 42مکلف به پرداخت سهمی معادل 

 های غذایی دام و طیور درصدی در تولید خوراک دام و مکمل 52برخورداری از سهم  .52

 های مرتبط با صنایع غذایی درصدی به ترتیب در ساخت تجهیزات اساسی و فراورده 51و  52برخورداری از سهم  .55

 حمایت از سرمایه گذاران بخش معدن و انرژی در بکارگیری زیست فناوری جهت بهبود فرایندهای تولید و استخراج .50



 

 
 برگزار کنندگان

 

 

 

 

 حامیان
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 ارکان 
 

 رئیس اجالس

 تحقیقات و فناوری، علوممحترم وزیر  :دکتر محمد فرهادیجناب آقای 

 

 

 دبیر شورای سیاستگذاری

ی مهندسی بازار ایرانیان و عضو هیئت علمی پژوهشگاه مل شرکت زیست فناورمحترم مدیر عامل  :مهدی علویجناب آقای دکتر 

 ژنتیک و زیست فناوری

 

 

 دبیر علمی

 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران :دریکوند محمد میرجناب آقای دکتر 

 

 

 دبیر اجرایی

عضو هیئت مدیره شرکت زیست فناور بازار ایرانیان و مدیر عامل مرکز توسعه مدیریت  :دکتر امید فدائی منشجناب آقای 

 فدائی منش

 



 

ورت برگزاری  ضر
آید که فاصله وضع موجود  ، چنین به نظر میدر زمینه زیست فناوری اسناد باالدستی و پشتیبانبه ستناد ابا فوق الذکر و  به موارد توجهبا 

ها، عدم شناخت  ترین این حلقه های مفقوده متعددی در این میان مداخله دارند. شاید یکی از مهم تا شرایط مطلوب بسیار است و حلقه

های واقعی و موثر  تی با نیازهای واقعی بخش صنعت و عدم شناخت صحیح سرمایه گذاران و صنایع کشور از پتانسیلصحیح فناوران زیس

 دهد. را تشکیل میرویداد این حوزه زیست فناوری باشد که این موضوع، محور اصلی تمرکز 

به منظور شروع یک تعامل فراگیر و انیان پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با همکاری شرکت زیست فناور بازار ایر

فناورانه، اقدام به  های زیست گذاران بخش صنعت و دارندگان ایده، دانش فنی یا فراورده هوشمند میان جامعه صنعتی کشور، سرمایه

 نماید. می 5386بهمن ماه سال  09لغایت  02از تاریخ  «زیست بازار ایراناقتصاد زیستی و ملی  نخستین اجالس» برگزاری

های علمی، صاحبان  های مربوطه در نشست زیستی و پتانسیلن خواهد بود تا ضمن معرفی شاخه نوظهور اقتصاد رویداد اقتصادی بر آاین 

صنایع کشور و زیست فناوران را گرد هم آورده و با ایجاد فضایی دانش بنیان حول مفهوم نوینی از تجارت و اقتصاد، زمینه مشارکت 

 های زیستی را فراهم سازد. ناخت و گسترش بازار فراوردهطرفین در ش

 

 رگزاریاهداف ب
 شناساندن ابعاد ملی و جهانی اقتصاد زیستی -5

 ای اقتصاد زیستی و اقتصاد سبز کهایجاد فضای ملی و شروع موتور متحر -0

 وراشتغال متخصصان علوم زیستی کش توسعه و بهبود فضای کسب و کار در حوزه زیستی و ایجاد فضای -3

 حاکمیتی و تصمیم سازان عرصه علم و اقتصاد کشور ها و نهادهای های کالن و راهبردی در وزارت خانه توسعه برنامه -6

 گذاران در این حوزه حضور سرمایه توسعه بازار فناوری زیستی کشور برای -1

 و تبدیل آنها به محصول تجاری شدهایجاد حلقه واسط میان تولیدات زیست فناوری  -4

 ن تبدیل به فناوری کامل را دارندهای سازمان دهی فرآیند تجاری سازی محصوالت زیستی که امکا تبیین روش -2

 گذاری و فناوران حوزه زیستی مایههای سر های خصوصی، شرکت های دولتی، سازمان ایجاد ارتباط بین سازمان -9

 تجاری سازی فناوریعرصه مندی و انگیزه در قشر جوان دارای پتانسیل علمی جهت ورود به  ایجاد عالقه -8

 گذاران آینده هستند ان که سرمایهآموز ی علوم زیستی و زیست فناوری جهت ترغیب دانش تبیین و ترسیم مسیر روشن حوزه -52
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 ساختار سازمانی
 

 )به ترتیب حروف الفبا( ای سیاستگذاریرشو

 مهور و رییس کارگروه اقتصاد زیستیهای راهبردی معاونت علمی و فناوری رییس ج مرکز فناوری : رییس یتوکل دیام دکتر

 یادیبن یها سلول یها یفناور و علوم توسعه ستاد ریدب :دکتر امیرعلی حمیدیه

 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری : رییس یدکتر محمد رضا زمان

 سازی فناوری( و تجاری)شناسا( )کسب و کار  پاسارگاد هیسرما نیام شگامانیپعامل شرکت  دکتر حامد ساجدی: مدیر 

 هیئت مدیره شرکت زیست فناور بازار ایرانیان و مسئول فنی بخش سلول درمانی و تولید مواد بیولوژیک بیمارستان گاندیدکتر سحر شجاعی: عضو 

 )دبیر شورای سیاستگذاری( تیک و زیست فناوریمدیر عامل محترم شرکت زیست فناور بازار ایرانیان و عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژن :دکتر سید مهدی علوی

 گذاری محمد فرهادی: رئیس اجالس و رئیس شورای سیاست دکتر

 منش )دبیر کمیته اجرایی( مدیره شرکت زیست فناور بازار ایرانیان و مدیر مرکز توسعه مدیریت فدائی : عضو هیئتدکتر امید فدائی منش

 بانک پاسارگاد رهیمد هیئت سییر بینا و عامل ریمد :دکتر مجید قاسمی

 ستاد توسعه زیست فناوریدکتر مصطفی قانعی: دبیر 

 امور پژوهش و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوریاضی: رییس  دکتر بهزاد قره

 و داراییاقتصادی وزارت امور اقتصادی دکتر شاپور محمدی: معاون امور 

 جمهوری ریاست وریناف یها یهمکار دفتر یستیز علوم معاونمعنوی:  دکتر سید مجید

 فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری دکتر محمد علی ملبوبی: معاون 

 مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی انستیتو پاستور ایران دکتر فریدون مهبودی: رییس 

 لمی(هیئت علمی دانشگاه تهران )دبیر کمیته عدریکوند: عضو دکتر محمد میر 

 رانیا عیصنا ینوساز و گسترش سازمانمدیره  هیئت سیرئ ومعدن و تجارت  صنعت، ریوز معاون :زاده نوروز رضا دیسدکتر 
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 )به ترتیب حروف الفبا( علمیکمیته 

 (ریت مالی)اقتصاد و مدی دانشگاه تهرانعلمی  هیئت دکتر هاشم آقازاده: عضو

 نشگاه تربیت مدرس )حقوق(دامشاور حقوقی  وز:دکتر محمد احسنی فر

 دانشگاه خاتم )اقتصاد و مدیریت مالی( علمی هیئت عضو دکتر روزبه بالونژاد:

 )حقوق(علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی  هیئت دکتر محمد رضا پروین: عضو

 
 ی(ژتحقیقات و فناوری )بیوتکنولو لوم،مدیر کل دفتر سیاستگذاری فناوری وزارت ع دکتر خسرو پیری:

 ()مدیریت و ارزشگذاری فناوری)شناسا( ارزیابی شرکت پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد  معاون :آیت حسینیسرکار خانم 

 مسئول فنی بخش سلول درمانی و تولید مواد بیولوژیک بیمارستان گاندی ر سحر شجاعی:دکت

 )مدیریت و ارزشگذاری فناوری()شناسا( گاد اجرایی شرکت پیشگامان امین سرمایه پاساردکتر پدرام عطایی: مشاور 

 علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری )بیوتکنولوژی( هیئت دکتر سید مهدی علوی: عضو 

 مرکز توسعه مدیریت فدائی منش )مدیریت و ارزشگذاری فناوری( دکتر امید فدایی منش: مدیر

 ید بهشتی )حقوق(علمی دانشگاه شه هیئتدکتر یوسف قاسمی: عضو 

 علمی دانشگاه عالمه طباطبایی )مدیریت و ارزشگذاری فناوری( هیئتدکتر سید سروش قاضی نوری: عضو 

 وهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری )اقتصاد و مدیریت مالی(درآمدهای اختصاصی پژمدیر  :دکتر محمد قدمیاری

 های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری )بیوتکنولوژی( همکاریمعاون علوم زیستی مرکز  دکتر سید مجید معنوی:

 معاون فناوری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری )بیوتکنولوژی( دکتر محمد علی ملبوبی:

 دانشگاه تهران )بیوتکنولوژی( هیئت عضو علمی دکتر محمد میر دریکوند:

 وزارت امور اقتصادی و دارایی )اقتصاد و کسب و کار( دفتر کسب و کار دکتر حسین میرشجاعیان: مدیر کل 

 سازی( کسب و کار و تجاری) EureKaمشاور  :دکتر حمید هوشمند صادق

 



 

 )به ترتیب حروف الفبا(

 جشنواره ممیزی تیم جشنواره کمیته داوران اجالس تیم اجرایی اجرایی اجالس کمیته

 مهندس محمد تاج بخش

 ژیال آهنگرزاده
 یتوکل دیام دکتر

 مهندس حسام الدین اقدسی

 دکتر بهمن اونق مجید برقانی

 مصطفی برغمدیمهندس 
 (داوران جشنواره کمیتهدبیر ) مهندس آیت حسینی

 یمهندس شهرزاد بداغ

 دکتر سحر شجاعی

 مهندس زهرا بهرامی محمد حسن جعفری

 یبیحب محمد
 دکتر سمانه عابدی

 دکتر ندا پیش بین

 مهندس سمیه جعفری نیمحمد حسیمهندس 

 مهندس بالل دهقانی
 دکتر پدرام عطایی

 مهندس اکرم حشمتی

 دکتر سید مهدی علوی

 مهندس فرزانه رحمتی ییرضا نیمیسمهندس 

 دس صادق شجاعیمهن
 دکتر سید مهدی علوی

 مهندس سعید شاطری

 علیرضا شاه ملکی رویا محبوبی

 منش دکتر امید فدائی

 یمراد محمدرضا
 دکتر امید فدائی منش

 مصطفی صادقی

 یطاهر الهاممهندس  ینیمع ثهیحدمهندس 

 مهندس صبا مهدوی
 دکتر محمد علی ملبوبی

 مهندس طاهر فهیم زاده

 مهندس فرید قلیچ خانی پور نظریمحمد 

 دکتر محمد قدمیاری

 ینعمت نسترنمهندس 
 دکتر مسعود هوشمند

 مهندس امین مرآتی

 مهندس حدیث مظاهری منصور نعمتی

 ناصر نعمتی
 دکتر حمید هوشمند صادق

 مهندس زهرا مقیمی

 دکتر محمد میر دریکوند

 مهندس امید معتمدی مهندس حمیده غبیشاوی

 مریم هدایتی
 دکتر باقر یخچالی

 مهندس داریوش مشمولی

 مهندس محسن وروانی منیره هدایتی
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 ک نگاهدر ی «ار ایراننخستین اجالس اقتصاد زیستی و زیست باز»

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 «ایرانیست بازار نخستین اجالس اقتصاد زیستی و ز»های  بخش
 

برای ، حمایتیبرای نخستین بار در سطح کشور در زمینه بسترسازی و توسعه  «نخستین اجالس اقتصاد زیستی و زیست بازار ایران»

زیستی ها و صنایع  های دانش بنیان فعال در حوزه فناوری وسسات، شرکتسازی محصوالت علمی و تحقیقاتی م توسعه کسب و کار و تجاری

. ایجاد گردد میبرگزار  «اقتصاد مقاومتی ، راهبرد ملی در تحققاقتصاد زیستی»با شعار  توسعه الزامات کالن اقتصاد زیستی در کنار ،کشور

مربوط به دستاوردهای علمی و فناوری، عرضه و تقاضای فناوریها و  های همکاری و تعامالت نزدیک، اطالع رسانی، تبادل اخبار و توسعه زمینه

گذاری و تجارت در زیست فناوری، معرفی بازیگران  های جدید سرمایه و فرصت ،های فناورانه و صنعتی ، ارایه آخرین پیشرفتمحصوالت

از  ،ملیها در سطح  بخشی فعال در این حوزه افزایی میان کلیه عوامل بخشی و غیر نهایت ایجاد هم رکلیدی حوزه اقتصاد زیستی و د

 .های دیگر این رویداد ملی است برنامه

فناوری و مانند معاونت علمی ، های دولتی مجموعهنهادهای خصوصی کشور و با برگزار کنندگان این رویداد ملی تعامل و همکاری نزدیک 

های  های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری، صندوق توسعه فناوری ی، مرکز همکارمراکز رشد، های علم و فناوری  ، پارکیجمهوریاست ر

مناسبی را برای توسعه و ها و ... فرصت  ها، پژوهشکده ها، پژوهشگاه دانشگاهها،  اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی، وزارتخانه نوین،

عبارت دیگر بسترهای ایجاد   نماید. به ارائه میتقاضی م ها و موسسات فناوری به شرکتزیست نشر اطالعات و معرفی دستاوردهای حوزه 

قیمت را برای   های داخلی و خارجی، فرصتی ذی ملی ایران در راستای برقراری تعامالت و همکاری با مجموعهزیست بازار شده توسط 

ز سوی دیگر فراهم بان صنعت ا، سرمایه گذاران و صاحاز یک سو و متقاضیانزیستی و محصوالت  ها کنندگان و صاحبان فناوری عرضه

 های ذیل جهت برگزاری پربار این رویداد ملی در دستور کار قرار گرفته است: از اینرو، بخش آورده است.
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 اقتصاد زیستیملی نخستین اجالس  -1
 

بدنبال ایجاد فضایی  درویدااین  است. ملی در تحقق اقتصاد مقاومتی یاقتصاد زیستی، راهبردبا شعار  «نخستین اجالس اقتصاد زیستی»

، موسسات مالی و  نهادهای دولتی های خصوصی، صنایع شرکت شناسان درمدیران و کار نگرشو  دانش ارتقاء و اطالعات تبادل بحث،برای 

 باشد.  در زمینه اقتصاد زیستی میوهشی ژبانکی، سرمایه گذاران ، دانشگاه ها و مراکز پ

ترین  یکی از مهمگردد،  برگزار می یمقاومت اقتصاد تحقق در آن نقش و یستیز اقتصاد ابعاد نییتببا هدف که  اندیشی علمی این هم

در  ی دانش  بنیان در ایراناقدامات در زمینه تبیین مفاهیم اقتصاد زیستی و بسترسازی جهت استقرار و توسعه نظام اقتصاد زیست

ذیل مورد بحث و بررسی  ی علمیمحورها ،روز برگزاری این برنامه 0 باشد و طی می اجتماعی کشور -توسعه اقتصادی به لینراستای 

 کارشناسی قرار خواهند گرفت:

 ایران در زیستی اقتصاد انداز چشم و ها فرصت -

 فناوری زیست صنایع در پذیری رقابت و بازار فناوری، توسعه راهکارهای -

 انیبن دانش زیستی اقتصاد در کارآفرینی و نوآوری های مدل -

 فناوری زیست در گذاری سرمایه الگوهای -

 زیستی اقتصاد توسعه الزامات و ها سیاست -

های اصلی  سخنرانیپنل های تخصصی به صورت موضوعات فوق الذکر در 

( تجربیات موفق و بحث و تبادل میان Case Study) مطالعه موردی، 

 گردند: مطرح می کارشناسان

وعات اقتصاد زیستی، صنعت و با موضپرسش و پاسخ های تخصصی  پنل -

ها و  گذاری در زیست فناوری، برنامه زیست فناوری، الزامات سرمایه

های  سازی فناوری های حمایتی و اجرایی در راستای توسعه و تجاری سیاست

 زیستی

 اختتامیه و قرائت بیانیه پایانی -
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 جشنواره کارآفرینان اقتصاد زیستی -2
 

زیع ثروت، اشتغالزایی، ترغیب و تشویق سرمایه گذاری، ایجاد و گسترش کارآفرینی عامل ایجاد و تو

گام نهادن در مسیر باشد.  رفاه اجتماعی میدر خدمت توسعه اقتصادی و بازارهای جدید، نوآوری 

متعالی انقالب بنیان در راستای رسیدن به اهداف  کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای دانشمخاطره  پر

بایستی بیش از است که ضرورتی ، و تجلی ایرانی توسعه یافته و پیشرو در جهان شکوهمند اسالمی

از این رو  پیش در کشور برابر کسب اقتدار اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

جهت  فناوری های زیستیو بسیار کارآمد  عرصه نویندر اقتصادی و تالش ها حرکت شناسایی و معرفی 

لذا در این  .حائز اهمیت است برای برگزار کنندگان این رویداد ،«نابسته به نفت ،یایران» تحقق

 نیزرو تندیس سپاس لوح »اهدای با  شرویپ عیصنا و انیبن دانش یها شرکتارزیابی جشنواره با 

به امضای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم  «کارآفرینان اقتصاد زیستی جشنواره

 یتالشها و زحمات از ،این عرصه مهم اقتصادی در کشوربرگزیده ان کارآفرینیقات و فناوری، به و تحق

  شرکت در جشنواره در جدول زیر شرح داده شده است:، ثبت نام و شرایط  .تقدیر می شودآنها 

 

 شرح فعالیت

 مبلغ برای

 های دارایشرکت 

 نفر پرسنل 52تا  5

 مبلغ برای

 های دارای شرکت 

 نفر پرسنل 12 تا 55

 مبلغ برای

 های دارایشرکت 

 نفر پرسنل 022تا  15

 مبلغ برای

 دارایهای  شرکت 

 نفر پرسنل 022بیش از 

 ها فعالیت ممیزیو  ارزیابی

 و در حوزه اقتصاد زیستی

 زرین تندیس، سپاس اعطای لوح

 جشنوارهو جوایز 

 تأیید کمیته داوران( ارزشیابی و از پس)

5202220222 

 ریال

6102220222 

 ریال

2102220222 

 ریال

8102220222 

 ریال



 

 (محصوالت زیستیها و  فرصتی برای معرفی و بازاریابی فناوری) زیست بازار ایران -3
 

باشد و  می در سطح ملیفناورانه ساز برای ایجاد و توسعه مبادالت و تعامالت  زمینهو عنوان یکی از بسترهای مهم ه ب «زیست بازار ایران»

برنامه خود دارد. را در های زیستی  منظور تسهیل فرآیند توسعه فناوری های تخصصی به حی طیف متنوعی از خدمات و ایجاد زیرساختطرا

محصوالت و معرفی ها و  ی فناوریاعم از عرضه و تقاضا های زیستی های مختلف فناوری شبکه سازی، پوشش اطالعاتی و خبری حوزه

 ه، گام مهمی در راستای گسترش زنجیره ارزش و ایجاد ارزش افزودو محصوالت زیستی ر حوزه خدماتهای فعال د متخصصین و بنگاه

های عرضه  فناوری وردهای نهایی در حوزه محصوالت وتآشود که اطالعات مربوط به دس می سبببرگزاری این رویداد گردد.  محسوب می

قرار گرفته و مرحله گذاران  صنایع و سرمایهیان به درستی در اختیار های دانش بن موسسات و شرکتمحققان، پژوهشگران،  شده توسط

 باشند: ها و محصوالت زیستی در این رویداد به شرح ذیل می فناوریو بازاریابی های معرفی  فرصت به مرحله به بازار نزدیک گردد.

 

 سایت زیست بازار ایران: وب -3-5

و  های فناوری دینیازمنها و محصوالت،  اختراعات، فناوریکلیه 

مطابق با اصول  ،های زیستی فناوریدر زمینه  گذاری پیشنهادات سرمایه

زیست بازار ایران به نشانی  سایت وبدر ای  تبلیغات و بازاریابی حرفه

www.iranbiomarket.ir به روزترین،  این بخش. گردد معرفی می

 گردد. یو پرمخاطب ترین رسانه این رویداد قلمداد م ماندگارترین

16-17  

http://www.iranbiomarket.ir/
http://www.iranbiomarket.ir/


 

 لوح فشرده زیستی -3-0

ها و  تهیه و تدوین خواهد گردید، ویژگیمبتنی بر اصول حرفه ای بازاریابی ای منحصر به فرد و  رسانه لوح فشرده زیستی که با طراحی چند

د را در خود جای خواهد داد و به صورت رایگان به کلیه شرکت ها و محصوالت زیستی ارائه شده در این رویدا اطالعات کلیه فناوری

 ر این رویداد ارائه خواهد گردید.کنندگان د

 

 یستیز یها یفناور دوریکر -3-3

همانطور که از نام کریدور مشخص است، راهروهایی در محل برگزاری رویداد جهت 

ده است. این قرارگیری استندهای معرفی فناوری/محصول زیستی در نظر گرفته ش

راهروها با هدف بازدید و دسترسی آسان شرکت کنندگان به موضوعات تخصصی، بر 

استندهای اند و  گردیده های پزشکی، غذایی، کشاورزی و صنعت مشخص اساس حوزه

 .قرار خواهند گرفتمعرفی فناوری/محصول در این کریدورها 

 

 

 زیستیهای  یفناور یمعرفهای  نشست -3-6

ها و  هایی با هدف عرضه فناوری رگزاری زیست بازار ایران، نشستدر روزهای ب

با موضوعات  تخصصی مختلف ها که  گردد. در این نشست محصوالت زیستی برگزار می

توانند  گردند، فناوران و پژوهشگران می تشکیل می فناوری زیستحوزه در 

ارائه نمایند. با دستاوردهای خود را به صورت سخنرانی و در قالب فایل پاورپوینت 

گذاران از سطح کل  توجه به اینکه این جلسات با حضور نمایندگان صنعت و سرمایه

گردند، فرصت بسیار مناسبی جهت بحث و تبادل نظر در زمینه  کشور برگزار می

 ها برای پژوهشگران مهیا گردیده است. سازی فناوری تجاری

 

 

 



 

 یستیز یها یفناور شگاهیمان -3-1

در قالب گذاری  های فناوری و سرمایه همچنین نیازمندی و ها و محصوالت زیستی فناوریو بازاریابی  اه، محلی برای عرضه این نمایشگ

غرفه  62 با تعداد حدودپژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری در طبقات مختلف ست. فضای سرپوشیده اهای نمایشگاهی  غرفه

 متقاضیان وجود دارد.در صورت نیاز است. همچنین فضای نمایشگاهی در محیط باز نیز  برای این منظور در نظر گرفته شده

 تعرفه قیمت فضای نمایشگاهی:

 ریال 4،222،222: هر متر مربع C تیپ ریال 8،222،222: هر متر مربع B تیپ ریال 51،222،222: هر متر مربع A تیپ

 

18-19  



 

 یفناور یساز یتجار یآموزش یها کارگاه -4
 

، در زمینه های تخصصی نظیر در زمینه های زیستی، علیرغم دستاوردهای علمی بی بنیان فعال در حوزه فناوری های دانش نسازما

ای مواجه هستند که بخش  عدیده با مشکالت ردهای علمی و فناوری )علم نافع و تولید ثروت از دانش(سازی و بهره برداری از دستاو تجاری

 فناوری سازی تجاری و توسعه )وابسته به نفت( به دولتیعلمی و ارتزاق  صرفاً نگاه نوع و روحیه شدن اکمح از ای از آنها ناشی عمده

های  حوزه در مناسب های مهارت و دانش با افرادی که نیست ای گونه به حاضر حال در دانشگاهی و پژوهشی مراکز باشند. شرایط می

پژوهشگران و  از بسیاری نه بازار کار نمایند.ارودر خود پرورش داده و  را سرمایهلی و ما تامین ریت، کسب و کار، بازاریابی، فروش،مدی

الخصوص بخش  دیگران علی آفرینی نقش برای مجالی و دانند می خود کاری حوزه در فناوری توسعه مراحل تمام متولی را فناوران خود

 لیتحل و یبررس رانیا کار و کسب طیمح درسازی فناوری  تجاری بر موثر ملعوا و الزامات های آموزشی ذیل کارگاه در .کنند نمی خصوصی باز

 :شد خواهند یکاو تیروا متعدد یها نمونه ذکر با یرانیا یها شرکت ناموفق و موفق اتیتجربو  شوند یم

 اندازی کسب و کارهای جدید فناورانه راه -

 های فناور در شرکتسازی بازاریابی و برندینگ  -

 گذاران فناورانه به سرمایههای  ارائه طرح -

 سازی فناوری روش های تجاری -

 های دولتی های جذب حمایت شیوه -

 و انتقال فناوری نوآوری مدیریت -

 قراردادها و فنون مذاکره تجاری -

 تحلیل پتنت و حقوق مالکیت فکری  -

 



 

 یآموز دانش فناورانه یدستاوردها عرضه و یستیز مدرسه -5
باشند که قرار  های فکری کشور می رشد اقتصادی، سرمایهترین پارامترهای  یکی از مهم

سازند برای همیشه روشن نگاه دارند و به آن  است موتوری را که جوانان امروز روشن می

برای  ،، فرهنگی و اجتماعی در حوزه اقتصاد های علمی رسانی کنند. لذا آموزش سوخت

ومتی به نام اقتصاد زیستی است ی اقتصاد مقا ی جدیدی در حوزه کشوری که در حال تجربه

های آموزشی و پژوهشی به  ریزی برنامه، باشد. طی چند سال گذشته حیاتی میبسیار مهم و 

عمل آمده در سطح مدارس کشور، پتانسیل باالیی را در این بخش به وجود آوردند که در 

ت به رین حال)محصول( پژوهشی نمود پیدا کرده و در بهت  اکثر موارد به صورت یک فراورده

بر سازی  گذاری و تجاری هایی از سرمایه ولی بتازگی نمونه. یک ثبت اختراع منجر شده است

های  ایم. تجربه مدارس نانو، سلول را شاهد بوده، روی محصوالت دانش بنیان مدارس

های بسیار موفق در این حوزه بوده است. اکنون زمان  بنیادی و محیط زیست از تجربه

یشتر استعدادها و القاء نگاه فناورانه و اقتصادی در میان متولیان آموزش و بارورسازی ب

 .باشد آموزان مدارس می پرورش و دانش

هایی که توسط مدارس مقطع متوسطه به دبیرخانه رویداد ارسال  آموزی در گام اول سطح بلوغ فناوری پروژه در مدرسه زیستی دانش

آموزی زیست بازار دعوت  در بخش دانش هایی که سطح فناوری باالتر از سه دارند جهت شرکت ژهشود. پس از آن پرو گردند تعیین می می

گردند و در غرفه مربوط به مدرسه زیستی در معرض دید بازدید کنندگان قرار خواهند گرفت. آنچه در این بخش اجرا خواهد گردید  می

 :باشد به شرح ذیل می
 

 دانش آموزان تدریس موضوعات زیست فناوری توسط -5

 آموز غرفه فن -0

 سخنرانی دانش آموزی -3

 غرفه دانش آموزی -6

 ایده بازار دانش آموزی -1
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 یستیز  بازار  دهیا -6
 یدارا کشور یپژوهش و یعلم فعاالن و جوانان یذهن ییایپو و تیخالق ما ی جامعه در که آنجا از

 تیهدا و تمرکز لذا باشد، یاجتماع لیمسا از یاریبس یراهگشا تواند یم و بوده ییباال سطح

 خواهد ییباال تیاهم جامعه اقتصاد و صنعت در یکاربرد مسائل و یواقع یازهاین جهت در آن

 در خالق و ایپو افراد یفکر یها لیپتانس و افکار تمرکز یبرا است یدادیرو بازار دهیا. داشت

 بنا یاقتصاد یها تیفعال بر مرکزت با که دادیرو نیا در. امروز ی جامعه یواقع مسائل حل جهت

 یها ارزش نشیآفر جهت در افراد کارآمد و موثر یها دهیا تا شد خواهد یسع است، دهیگرد

 قرار یابیارز مورد( یاقتصاد فعاالن و صنعتگران ه،یسرما صاحبان) جامعه یبرا یاقتصاد

 بازار دهیا. شود شتهگذا یاقتصاد یها دهیا یمیدا یها کانون جادیا یبرا ییبنا سنگ و گرفته

 که آورد یم فراهم را امکان نیا و است اختراعات و ها دهیا یبازارساز و یابیبازار یبرا یمکان

 .میکن هیسرما و فرصت به لیتبد را خود اختراع و طرح ده،یا میبتوان

 هدف که شود می نگریسته جریان یک صورت به پژوهشی عملیات به بازار تا ایده فرآیند در

 که آن مرحله ترین ابتدایی از بنابراین. است سودآوری و مصرف بازار به ورود آن اصلی

 حالی در این. است مسیر ادامه و ارزیابی پارامتر ترین مهم سازی تجاری امکان به توجه اثر، ثبت و نهایی مراحل تا است جدید ایده تولید

 در. شود نمی بررسی طرح بازاری پتانسیل اما کنند، می کار به شروع یابداع های پروژه بعضی که است این کشور در رایج روند که است

 .است شده صرف بسیاری زمان و هزینه و رفته پیش کار از مراحلی که است تعیین قابل وقتی پروژه شکست یا موفقیت شرایط این

 محقق افراد یتمام و انیبن دانش یها شرکت د،یاسات ان،یدانشجو و باشد یم یستیز یها دهیا فروش و دیخر بازار داد،یرو از بخش نیا

 کار و کسب به دهیا لیتبد و( اختراع) دهیا یقطع ثبت بخش، نیا یبرگزار از هدف. کنند شرکت بخش نیا در توانند یم دهیا یدارا

 شدن دهید، ها دهیا وشفر و دیخر یبرا یبستر جادیا یپ در یستیز بازار دهیا قتیحق در. باشد یم آن از هیسرما بازگشت و انیبن دانش

 یم محققان ای و یدکتر و ارشد یکارشناس مقطع انیدانشجو بخش نیا در. است حوزه نیا یها دهیا انبوه دیتول و یساز یتجار، مخترعان

 دهیا حیتوض و ارائه جهت مخاطبان. کنند انیب( 3MT روش) قهیدق سه زمان مدت در را خود یدیتول محصول ای و ندیفرا رساله، ستیبا

 .کنند انیب دیاسال کی قالب در را خود دهیا عنوان توانند یم لزوم صورت در تنها کنند، استفاده نتیپاورپو از دینبا نظر مورد



 

 

 «تصاد زیستی و زیست بازار ایراناقملی نخستین اجالس »های حمایت از  بسته

 برنزی نقره ای طالیی شرح

    ستندات، وب سایت و متون تبلیغاتیدرج نام و لوگو به عنوان حامی اجالس در م

 - -  دقیقه وقت سخنرانی در سالن اصلی همایش 1اختصاص 

 - -  ها پخش کلیپ کوتاه سازمان حامی در میان برنامه

 - متر مربع 4 متر مربع 8 (B)تیپ  اختصاص فضای نمایشگاهی

 نفر 5 نفر 0 نفر 6 اجالسدعوت از میهمانان برای حضور در 

 - -  قرار گرفتن پرچم در محل برگزاری رویداد

    درج تبلیغ در سایت به عنوان حامی 

    درج نام و لوگو در بنر سالن اصلی رویداد در بخش حامیان

    کنندگان قرار دادن کاتالوگ حامی در پکیج شرکت

    کنندگان قرار دادن هدایای حامی مالی در پکیج شرکت

 522،222،222 322،222،222 122،222،222 )ریال(حمایت  مبلغ 
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 «قتصاد زیستی و زیست بازار ایراننخستین اجالس ا»های  تعرفه قیمت بخش
 

 گواهینامه بسته آموزشی پذیرایی حضور در همایش مبلغ )ریال( واحد عنوان

     6،822،222 نفر ثبت نام در اجالس

 - - - - 5،222،222 فناوری های زیستی د و لوح فشرده فناوریسایت رویداوب عرضه فناوری در 

 - - - - 5،322،222 پوستر های زیستی )همراه با چاپ( در کریدور فناوری پوستراستقرار 

 - - - - 5،122،222 دقیقه51 معرفی حضوری فناوری در نشست معرفی فناوری

  - - - 922،222 رگاهکا-نفر سازی فناوری های آموزشی تجاری حضور در کارگاه

 -   - 322،222 نفر زیستی مدرسه

 - - - - 0،822،222 نفر ایده بازار زیستی
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 «نخستین اجالس ملی اقتصاد زیستی و زیست بازار ایران»نشست خبری نخستین 
 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری -5386دی ماه  58
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 «الس ملی اقتصاد زیستی و زیست بازار ایراننخستین اج»دومین نشست خبری 
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری -5386ماه بهمن  1
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