
 

 

 

  

 
 

وزارت علوم، وابسته به  پژوهشي به عنوان يكي از مراكز، مؤسسه پژوهشي علوم و صنايع غذايي
مستقل ملي و داراي مصوبه قطعي  مركزبه عنوان  1385سال  ازباشد كه مي يتحقيقات و فناور

در زمينه اجراي طرح هاي از شوراي گسترش آموزش عالي، فصل نويني از فعاليت هاي خود را 
   آغاز نمود.پژوهشي كاربردي، تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي نوآورانه 

 

    

 

متشكل از سه واحد شتابدهي، نوآوردگاه و تحقيق و  ،هاي همگراي شزانفناوري شركت نوآوران
اين مجموعه ه است. ايجاد شد ؛كارخانه نوآوري،واقع در پارك علم و فناوري پرديس، توسعه

ه هاي سالمت، انرژي، مجيط باسرمايه گذاري و حمايت از استارتاپ هاي ايراني كه در زمين
  ت. زيست، آب و امنيت فعاليت مي كنند، گامي محكم براي ايجاد آينده اي متفاوت برداشته اس

 

    

 

 گزارش نخستين نوآوردگاه مكمل هاي غذايي و گياهي
 1397آذرماه  8الي  6

 هاي نوآورانه خود،د برپايه ايدهتوانندهد كه چگونه ميعملي است كه به كارآفرينان جوان آموزش مي-رويدادي آموزشي نوآوردگاه
گيرند چگونه تيم تشكيل دهند،  كنندگان ياد ميشركتزمان رويداد، مدت  . طيدهند بياندازند و آن را توسعه وكاري راهكسب
همه اين موارد را كارشان را تدوين كنند و وكارشان را طراحي كنند، طرح تجاري كسبوسنجي كنند، مدل كسبهايشان را امكانايده

 چطور در مقابل سرمايه گذار ارائه دهند. 
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 13 از 1 حهصف
 

  

  
امروزه به دليل تغييرات ايجاد شده در شرايط جامعه و سبك زندگي افراد و بروز معضالتي مانند كـم تحركـي،   
تغذيه نامناسب، استرس و فشارهاي روحي نياز به مصرف مكمل هاي غذايي و تمايل به جبران كمبودها با استفاده 

تامين مواد مغذي مورد نياز بدن به ميزان كـافي از طريـق رژيـم    از اين محصوالت شدت يافته است. عدم توجه به 
گرديده است. ظهـور فنـاوري در طراحـي مكمـل هـاي غـذايي تحـول         امنيت غذايي كاهش سطحمنجر به غذايي 

عظيمي در رويكرد اين حوزه ايجاد نموده است. همچنين با توجه به پتانسيل باالي گياهان دارويي بـومي ايـران در   
ار نزديك تلفيق فناوري با دارايي بومي، بازار مكمل هاي غذايي را متحول خواهد نمود. برخي از تحـوالت  ده بسيآين

اين حوزه منجر به دستاوردهاي شگفت انگيزي خواهد شد كه ممكن است بـراي بسـياري از توليدكننـدگان قابـل     
نيا در سال هـاي اخيـر نشـان داده    پيش بيني نباشد. بررسي كسب و كارهاي نوپاي شكل گرفته در اين حوزه در د

است كه طراحي و توليد مكمل هاي موثر در بهبود عملكرد مغز (به منظور بهبود حافظه، تمركز، يادگيري، خواب و 
هـاي پروبيوتيـك و    لزشي (انرژي زا يا عضله سـاز)، مكمـ  استرس)، مكمل هاي كاهش دهنده وزن، مكمل هاي ور

د دستگاه گوارش، سيستم ايمني و ...) و مكمـل هـاي تهيـه شـده از جلبـك      پري بيوتيك (به منظور بهبود عملكر
عمده موضوع فعاليت اين كسب و كارها بوده اند. همچنين بررسي جـامع پيرامـون بروزتـرين فنـاوري هـاي مـورد       
استفاده در اين حوزه نشان داده است كه توليدكنندگاني كه استفاده از فنـاوري هـايي ماننـد توليـد مكمـل هـاي       
نوشيدني، نانوفناوري، افزايش دسترس پذيري و جذب اجزاي فعال، طراحي پوشش هاي افزاينـده پايـداري اجـزاي    

سـاير   فعال و بهينه سازي فرموالسيون با روش هاي نوين را در دستور كار خود جاي داده انـد، گـوي سـبقت را از   
نيـاز  ارهاي موفق در اين حوزه، حركت در راسـتاي  توليدكنندگاه ربوده اند. بنابراين، به منظور راه اندازي كسب و ك

  امري ضروري است.  هم سو،مشاركت با ايده هاي نوآورانه بازار و ارتقاي سطح فناوري و 
  

  موسسه پژوهشي علوم و صنايع غذايي مديريت كارآفريني و ارتباط با جامعه  
  شزان  شتابدهنده   

    1397آذرماه 
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كسب و كارهاي دانش بنيان به عنوان مهمترين عنصر تعالي صـنعت و شـكوفايي اقتصـاد    نظر به ضرورت توسعه 

به عنوان مركز ملي پژوهشي در حوزه غـذا وابسـته بـه وزارت علـوم،      كشور، موسسه پژوهشي علوم و صنايع غذايي
) رخانه نوآوريكا( با همكاري مجموعه شتابدهنده شزان مستقر در پارك علم و فناوري پرديس تحقيقات و فناوري

به عنوان اولين شتابدهنده تخصصي كشور با تمركز بر تجاري سازي محصـوالت مبتنـي بـر فنـاوري هـاي همگـرا       
)NBIC،(  راه انـدازي  ت از شتابدهي به عنوان رويكردي نوين در حماي تحت مدلبا هدف جذب ايده هاي نوآورانه

 طرح ريزي گرديد:  كسب و كارهاي دانش بينان، مراحل و برنامه هاي مدل زير
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  

  زير، آغاز به فعاليت نمود:  اولويت هاي پذيرشهاي غذايي و گياهي با نوآوردگاه مكمل
   مكمل هاي موثر در بهبود عملكرد مغز  
   مكمل هاي پروبيوتيك و پري بيوتيك  
   مكمل هاي كاهش وزن  
   كاربرد فناوري هاي نوين در تهيه مكمل هاي غذايي و گياهي  
  
 كرد: اشاره ريدر موارد ز توانيرا م اين نواوردگاه اهداف نيترهمم
 آنها؛ نوآورانه فناوري سازيتجاري درخصوص نوآور و خالق هايتيم يا افراد جذب و حمايت  
 همگرا؛ هايفناوري حوزة در جامعه براي اجتماعي اثرات ايجاد 
  جامعه؛ براي ارزش خلق و درآمدي هايجريان ايجاد 

 دنيا؛ و منطقه در همگرا هايفناوري حوزة در كشور سازيهويت و برندينگ
  دهي؛شتاب فرايندهاي قالب در همگرا هايفناوري كارآفريني بومزيست توسعة

  

 آغاز

 اهداف
 و محورهاي كليدي
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  رويكرد بازار و فناوري  شناسايي
  )ي كليديتعيين محورها حوهن(

  
با هدف نهايي راه اندازي كسب و ر حوزه مكمل هاي غذايي و گياهي به منظور تعيين رويكرد بازار و فناوري د

حورهاي كليدي و اولويت هاي مدستيابي به  مطالعه به منظور فرآيندبه انجام رسيد. ي نوپا، مطالعه جامعي كارها
اطالعات از  تحليلاين در صورت گرفت. در سطح داخل و خارج از كشور و تحليل بازار با بررسي  پذيرش ايده ها،

و بررسي پتنت هاي ثبت شده  ر بازاردتوليدكنندگان موفق ، محصوالت و دانش بنيان كسب و كارهاي نوپاموجود از 
تعيين  از نتايج آماري،با استفاده و  بررسيپس از مستندسازي و تفسير نتايج حاصل از . ستفاده شدادر سال هاي اخير 

نوپاي ثبت شده در حوزه مكمل  كسب و كار يكصدبيش از بنا بر نتايج بررسي رويكرد بازار و فناوري امكان پذير شد. 
مكمل هاي كارهاي مرتبط با طراحي و توليد  به ترتيب، كسب و 2017تا  2010هاي غذايي در فاصله سال هاي 

، %24؛ عملكرد مغز (بهبوددهنده حافظه، تمركز، يادگيري، خواب و استرس)وتروپيك يا مكمل موثر بر در بهبود ن
كرد دستگاه (بهبوددهنده عملمكمل هاي پروبيوتيك ، %11؛ مكمل هاي ورزشي، %11ن ؛ مكمل هاي كاهش دهنده وز

تقويت ، %6؛ هاي تهيه شده با استفاده از جلبكمكمل ، %11؛ و مكمل هاي پري بيوتيك ...) گوارش، سيستم ايمني و
بيشترين ، %4؛ ي سالمت زنانمكمل هايي برا، %4؛ مت مردان، مكمل هايي براي سال%4؛ ديابت، %4؛ سيستم ايمني

   فراواني را به خود اختصاص داده اند.

  
  

همچنين نتايج بررسي جديدترين و يا شاخص ترين محصوالت توليدكنندگان بزرگ و موفق خارجي در تطابق با نتايج 
در اين بررسي به منظور همسويي با رويكرد فناوري، مطالعه جامعي نيز پيرامون بروزترين فناوري به دست آمده بود. 

نتايج به دست آمده نشان دادند كه توليدكنندگاني كه يد. هاي مورد استفاده در حوزه مكمل هاي غذايي به انجام رس

 گام اول

مكمل هاي نوتروپيك
24%

ساير
19%

مكمل هاي ورزشي
11%

كاهش وزن
11%

پروبيوتيك
8%

جلبك
6%

ريكاوري صبحگاهي
5%

سالمت زنان
4%

سالمت مردان
4%

سيستم ايمني
4%

ديابت
4%
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استفاده از فناوري هايي مانند توليد مكمل هاي نوشيدني، نانوفناوري، افزايش دسترس پذيري و جذب اجزاي فعال 
توسط روشهاي نوين، طراحي پوشش هاي افزاينده پايداري اجزاي فعال و بهينه سازي فرموالسيون با روش هاي نوين 

دستور كار خود جاي داده اند، در رقابت با ساير توليدكنندگان پيشي گرفته اند. همچنين با كاوش دقيق تر در  را در
ي از نتايج به دست نمونه اكسب و كارهاي نوپا جزئيات بيشتري از فناوري هاي مورد استفاده در آنها به دست مي آيد. 

  به تصوير كشيده شده است. آمده در شكل زير 
  

  
  
  
منظور صحه گذاري بر نتايج حاصل از اين بررسي، پتنت هاي بين المللي به ثبت رسيده در اين حوزه در فاصله  به

 آمده به ترتيب، پتنت هايي با موضوعيت طراحيمورد بررسي قرار گرفت. بنا بر نتايج به دست  2017تا  2015سال هاي 
و فناوري  پايداري، رهايش و جذب تركيبات موثر در مكمل هاي غذايي ، بهبود)%84( و نوآورانهمكمل هايي با فرموالسيون جديد 

  بيشترين فراواني را به خود اختصاص داده اند.  )%8( و پتنت هاي مرتبط با طراحي مكمل هاي نوشيدني )%8داروسازي (
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

   

رويكرد فناوري

فناوري توليد مكمل 
هاي نوشيدني

ارائه فرموالسيون جديد 
و موثر

كاربرد فناوري داروسازي  
در مكمل ها 

نانو فناوري طراحي پوشش هاي 
نوين

  بهينه سازي فرموالسيون
به روش هاي نوين

مروزه ظهور فناوري در طراحي مكمل هاي غذايي تحول عظيمي در رويكرد اين حوزه ايجاد ا ؛جمع بندي
نموده است. از اين ميان مي توان به نانوفناوري، نوآوري در روش هاي بهينه سازي فرموالسيون (به ويژه 

د دسترس پذيري فرموالسيون هايي بر پايه چربي)، طراحي پوشش هاي نوين، فناوري رهايش دارو به منظور بهبو
باالي گياهان دارويي بومي در ايران زيستي و افزايش پايداري مواد موثره اشاره نمود. همچنين با توجه به پتانسيل 

در آينده بسيار نزديك تلفيق فناوري با دارايي بومي، بازار مكمل هاي غذايي را متحول خواهد نمود. با ظهور چشم 
يي هرروزه شاهد تحوالت سريع خواهيم بود. بنابراين به منظور راه اندازي اندازهاي نو در حوزه مكمل هاي غذا

  كسب و كارهاي موفق در اين حوزه حركت در راستاي رويكرد فناوري و رصد نمودن چالش ها امري ضروري است. 



)1397آذرماه  8الي  6( گزارش نوآوردگاه مكمل هاي غذايي و گياهي  

   

 13 از 5 حهصف
 

  

   پيش رويداد  برگزاري
  

و به  ارتباط مستقيم صنعتگران با ايده پردازان با هدف در محل موسسه، 1397مردادماه17پيش رويداد در تاريخ 
برگزار گرديد. در اين نشست از حضور فعاالن مكمل ها حوزه و چالش هاي صنعت منظور بيان محدوديت ها و موانع 

  صنعتي زير بهره گرفته شد: 
  .شركت داروسازي پارس تك رخ؛ جناب آقاي دكتر افشاريان، عضو محترم هيات مديره  
  .شركت مكمل هاي غذايي و دارويي فراسودمند رازي؛ جناب آقاي دكتر اسماعيل زاده، رئيس محترم هيات مديره  
  شركت چشمه نوشان خراسان؛ سركار خانم مهندس محمدي، مدير محترم واحد تحقيق و توسعه  
 و توسعه  شركت شير پاستوريزه پگاه خراسان؛ جناب آقاي دكتر فربود، مدير محترم واحد تحقيق  
  شركت اكسير گل سرخ؛ سركار خانم مهندس سنويي، مديرعامل محترم شركت  

ور پژوهشگران، محققان، دانشجويان، مخترعان و ... به بيان مسائل و چالش هايي كه در پنل تخصصي در حض اعضاي
  براي ايده پردازان روشن و شفاف تر گردد. مسير حركت با ارائه اولويت ها، تا  پرداختند صنعت خود با آنها روبرو هستند

طي برگزاري برنامه، عالوه بر جهت گيري فكري ايده پردازان به سمت نيازهاي واقعي صنعت، آن ها توانستند با 
  آشنايي با يكديگر، تيم هاي كاري بمنظور حضور در مرحله بعد تشكيل دهند. 

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

دومگام  
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  برگزاري نوآوردگاه 
  
  
  

  
جهت  97پس از برگزاري پيش رويداد، طي بازه زماني مرداد تا آذرماه 

سازمان ها و اطالعات الزم به اطالع رساني رويداد به عالقه مندان، 
  ارسال گرديد، از جمله: نيز نهادهاي مرتبط 

 بنياد نخبگان استان خراسان رضوي   
  دانشكده طب ايراني و مكمل دانشگاه علوم پزشكي مشهد  
  دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد  
  گروه علوم و صنايع غذايي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوشي مشهد  
   گروه گياهپزشكي دانشكده كشاورزي دانشگاه فردوشي مشهد  
  دانشگاه علوم پزشكي مشهد  پژوهشكده بوعلي  
   مركز تحقيقات علوم دارويي دانشگاه علوم پزشكي مشهد  
   مركز رشد فناوري كشاورزي، منابع طبيعي و صنايع غذايي خراسان

   رضوي
   جهاد دانشگاهي مشهد پژوهشكده علوم و فناوري موادغذايي  
  ايران گياهان دارويي علمي انجمن   
  
  

  
، ثبت نام مي نمودند.  http://noavardgah.irعالقه مندان پس از تشكيل تيم هاي كاري، مي بايست در سامانه 

  اطالعات رويداد به همراه شرح مراحل مدل شتابدهي جهت آگاهي تيم ها در سامانه مذكور قرار گرفت. 
 در محل موسسه، با حضور 18الي  8ساعات  1397آذرماه  8الي  6در تاريخ  ژوهشته ملي پرويداد نوآوردگاه، مقارن با هف

 از هادرصد تيم 65داد، نشان  ي شركت كنندههاگسترة جغرافيايي تيم بررسينفر برگزار گرديد.  27يده شامل ا-) تيم9نه (
. همچنين گرگان در اين نواوردگاه شركت نمودندن و هاي مركزي، تهراهاي غيربومي از استانو تيمخراسان رضوي استان 

  زير بودند:  ترتيبها بهبه تعداد تيم توجه ها بامحورهاي مورد عالقة تيم
  
  بيوتيكمكمل هاي پري  
  بهبود عملكرد مغز   

  
  

سومگام  
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 13 از 7 حهصف
 

  
  

  فردي

نمونه   زمينة كاري  اعضاي تيم  نام تيم
  توليدي

1  
  پاك فود

 مواد نگهدارندة عنوانبه گياهي تركيبات استفاده از عصارة  معصومه مدرس (سرتيم)
  دارد  غذايي

  زادهاحسان تقوي
2 

Drink med  
  مصطفي شهيدي (سرتيم)

پودر فوري چاي و گياهان دارويي با كاربرد چندگانه درزمينة 
  الهام زائرزاده  دارد  كاهش وزن، بهبود عملكرد مغز، جلوگيري از سرطان و غيره

  عادل بيگ بابايي
3  

پيشگام كاوش 
  سالمت سبز

  بهروز مرادي (سرتيم)
به اثر نوش متشكل از پروبيوتيك و گياهان بومي باتوجهتوليد دم

  حامد فراهاني  دارد  افزايي اين دو تركيبهم
  بهمن بازو

4 

stroWell  
  سميه محمودي (سرتيم)

فرموالسيون دارو براي بهبود عملكرد مغز در بيماران سكته 
  سعيد كريما  دارد  مغزي

  حميد فاطمي
5 

Herbink  
  الهام محمدي (سرتيم)

نوشيدني حاصل از چند عصاره براي كاهش وزن و افزايش 
  مريم داوطلب Concept  ايمني

  آزاده خياباني
6  

  پروبيوفود
  پور (سرتيم)دينا شهرام

  سيما طاهري  Concept  نفرهتكنوش و ساشة صورت نيعرضة پودر پروبيوتيك بومي به
  مرتضي خميري

7  
  پروبان

  پور (سرتيم)نسيم اديب
استفاده از پسماند مواد غذايي نظير سبوس غالت جهت توليد 

  نژادمرضيه حسيني Concept  هاي غذاييمكمل
  عباس عابدفر

8  
  ژالنو

  محسن دبستاني (سرتيم)
  الهه منصوري Concept  بخشپودر نوشيدني گياهي آرام

  آزاده صيادي
9  

  تيرو استاپ
  نسيم ديواندري (سرتيم)

  راضيه نيازمند Concept  هاي گياهيتنقالت درماني بر پاية عصاره
  زادهمرضيه رضويبيبي

  
 ه در نوآوردگاهدتيم هاي شركت كنن   
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 13 از 8 حهصف
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 13 از 9 حهصف
 

  اندازي وكار و كسب دانش اولية الزم براي شروع و راهبا بازار كسب تيم هامنظور آشنايي  به "هاي آموزشيكارگاه
  برگزار گرديد:   بيني اقتصادي و نحوة ارائهناب و پيشحل، بومتطابق مشكل و راه هاي، كارگاهفعاليت اقتصادي خود

  حلكارگاه تطابق مشكل و راه  
شناسايي صحيح  اين كارگاه، دف اصليبرگزار شد. هحل راه و مشكل تطابق ساعته 6 تين روز نوآوردگاه كارگاهدر نخس
مي ها تيم، اعتبارسنجي مشكل، شناسايي مشتريان و طبقه بندي آن ها بود. حل پيشنهادي با مشكلراه انطباقمشكل، 
جهت حل خود در ) براي اثبات راهMVPهاي حداقل قابل قبول (در انتهاي اين بخش يك محصول اوليه با ويژگي بايست

  .مورد پذيرش مشتريان هدف باشد مي نمودند. به گونه اي كهشده، ارائه حل مشكل درست شناسايي
  بيني اقتصاديناب و پيشكارگاه بوم  
 با هاتيم كارگاه اين طي. شد برگزار ساعت 7به مدت  اقتصادي بينيپيش و نابومب كارگاه نوآوردگاه، اين از روز دومين در

 از پس .نمودند سازي پياده بوم قالب در را خود وكاركسب به مربوط اطالعات و شدند آشنامدل كسب و كار  طراحي فرآيند
 مطرح بازار تحليل و هدف، ارزيابي رقبا بازارو اندازه  حجمبالقوه،  مشتريان از جمله بررسيو اقتصادي  مالي مباحث آن

وكار خود را كامالً درك نموده و بتوانند ، مدل درآمدي و مدل كسبمي رفتها انتظار در انتهاي اين بخش از تيم .گرديد
   .ارائه نمايند و نقطه سربه سروكار اندازي كسبهاي راهاندازة بازار خود را كامل شناسايي و نهايتاً برآوردي از هزينه

  كارگاه نحوة ارائه   
موضوعات مهمي چون نحوه ارائه ايده با هدف جذب سرمايه ساعته،  دو كارگاه يكبرگزاري روز دوم رويداد، طي عصر 

   گذاران و داوران تدريس شد. 
  
  
  
  
  
  

  



)1397آذرماه  8الي  6( گزارش نوآوردگاه مكمل هاي غذايي و گياهي  

   

 13 از 10 حهصف
 

 منتورهاي متخصص  ومكمل ها در حوزه  تخصصم علمي منتورهاي، نوآوردگاه برگزاري روز سه طي "نتورينگم
  مي پرداختند.  هاتيم راهنماييمشاوره و  بهدر كنار تيم ها حضور داشته و و تجارت،  وكاركسبدر 

  

يف
رد

 

  تخصص  زمينه مشاوره   نام منتور

  دكتري علوم و صنايع غذايي  علمي  دكتر محبوبه سرابي  1
  ميكروبيولوژي مواد غذايي و مكمل ها

  دكتري علوم و صنايع غذايي  علمي  دكتر بهاره عمادزاده 2
  نانوفناوري مواد غذايي

   اقتصادو مهندسي صنايع   كسب و كار  مهندس سعيد جالليان  3

  دكتري توسعه محصول و مهندسي سيستم  كسب و كار  دكتر ميالد محمودي 4

  شركت شزان مدير توسعه اكوسيستم كارآفريني  كسب و كار  مهندس حامد حامديان 5
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 خراسان رضوي به عنوان بنياد ملي نخبگان  محترم نمايندهبا حضور عصر روز سوم و پاياني نوآوردگاه،  "اوريد
مهمان ويژه مراسم، صاحبان صنايع، نمايندگان انجمن هاي غذايي و صنعتي، سرمايه گذاران و ديگر عالقه مندان، هر 

وكار خود پرداختند. اعتبارسنجي مشكل، نمونة اولية محصول، مدل به ارائة كسببه صورت جداگانه ها تيميك از 
توسط  مهم ارزيابي جمله معيارهايتركيب تيم و نحوة ارائه، از هاي اقتصادي،  پيش بينيوكار، مدل درآمدي، كسب

  در اين برنامه از هفت داور متخصص بهره گرفته شد: داوران بود. 
  

يف
رد

 

  خصصت  اوردنام 

  نانوفناوري مواد غذايي  دكتر قدير رجب زاده  1
  ماشين آالت صنايع غذايي  دكتر سعيد صمدي 2
  فرآوري و فرموالسيون مواد غذايي  يگانه زاددكتر سميرا   3
  زيست فناوري مواد غذايي  دكتر منيرالسادات شاكري 4
  فراوري مواد غذايي  دكتر مرتضي محمدي  5
  توسعه محصول و مهندسي سيستم  الد محمودييدكتر م  6
  مديريت صنعتي  مهندس مهدي غيبي 7

  
  

  
  
  
  

   



)1397آذرماه  8الي  6( گزارش نوآوردگاه مكمل هاي غذايي و گياهي  

   

 13 از 12 حهصف
 

گام بعدي مدل در  جهت حضور با توجه به معيارهاي كليدي، گزينش و تيم برگزيده) 4چهار (پس از بررسي داوران، 
عنوان شركت به طي دوره دوماهه، دو تيم برترپس از  گرديدمقرر ) دعوت بعمل آمد. كمپ آموزشي دوماههشتابدهي (

  حمايت و راه اندازي شوند. دانش بنيان 
  :دوماهه آموزشي كمپ در حضور جهت برگزيده هايتيم
  پروبان 
  سبز سالمت كاوش پيشگام 
  پروبيوفود 
  دارونوش   

 Pre-seedباالتر از مرحلة ،  stroWellهاي تيم گرفته و به تشخيص داوران، فعاليتهاي صورتهمچنين در بررسي
   گذار مناسب ازطريق شركت شزان به اين تيم معرفي گردد.بوده و  مقرر گرديد سرمايه
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 13 از 13 حهصف
 

  

  برگزاري كمپ 
  

و  شزانگذاري (گيري نهايي تيم سرمايهها درخصوص تصميمسازي تيم، آمادههدف كمپ توانمندسازي
خواهد فناوري و تيم بر محورهاي بازار و تجارت، محصول، و همچنين تمركز اصلي اين دوره بوده سسه) ؤم

به عملكردشان تيم هاي اشت تا باتوجهبود، كه چهار تيم برتر به مدت دو ماه در اين دوره حضور خواهند د
 هايدوره كمپ، اين در حضور جهت برگزيده هايتيم برگزيده جهت استقرار در مؤسسه انتخاب گردد.

يا  يك تيم ،پس از گذارندن دوره هاي تكميلي، از ميان تيم ها .گذرانندمي سازيآماده جهت نيز را آموزشي
   .انتخاب خواهند شد پژوهشي علو و صنايع غذايي جهت استقرار در مؤسسه دو تيم 

  

  
  

 گام آتي


