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 فراخوان استارت آپ ویکند حوزه سلامت
 

 پروپوزال فرمت در ۰۰۱۱ اردیبهشت ۵۲ تا را خود تحقیقاتی طرحهای توانند می فناور محترم های تیم و مندان علاقه کلیه    

 توانا یتخصص شتابدهنده ارزیابی تیم توسط ارسالی های طرح. کنند ارسال شتابدهنده به نام ثبت بخش در شده بارگزاری

 و آنلاین صورت دو بهاین مرحله . کنند می پیدا راه ویکند آپ استارت به منتخب طرحهای و گیرد می قرار بررسی مورد

موضوعات پیرامون در بخش حضوری  تحقیقات بازار و و موضوعات رگولاتوریپیرامون ر بخش آنلاین د گردد. می برگزار حضوری

در آخر  .شود کسب و کار به تیم ها مشاوره و آموزش داده میمدل و بوم تجاری سازی محصول توسعه محصول، نقشه راه 

طرح های خود را کامل کرده و در  ،شتابدهنده و کارشناسان شده و به کمک منتورها آموزشهای ارایه براساس ی فناورتیم ها

وارد مرحله پیش شتابدهی می شوند و از کلیه امکانات آزمایشگاهی، اداری و گزیده تیم های بر .حضور داوران ارائه می دهند

 می گردند.  بهره مند تخصصی توانا فضای کار اشتراکی شتابدهنده

 محور های فراخوان

 : دارو و مکمل

 بیماریهاى خودایمنى 

 تقویت سیستم ایمنى بدن 

 بهبود ورفع مشکلات بارورى 

 بهبود دهنده بیمارى هاى غدد 

 بیمارى هاى عفونى و واگیردار 

 بهبود دهنده بیمارى هاى گوارشى 

 بهبود دهنده بیماریهاى سیستم اعصاب مرکزى 

 قلب و عروق بهبود دهنده بیمارى هاى 

 افزایش توان بدنى -ورزشى 

 درمان و بهبود سرطان  

 تغذیه و کنترل وزن 

 نوزادان و کودکان  

  سالمندانطب 
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 :  آرایشی و بهداشتی

 ناخن و  مو ،پوست مشکلات دهنده بهبود 

 دندان و دهان بهداشت 

 موضعى ترکیبات  

 

 :فرآورده های طبیعی

  پروبیوتیکانواع فرآورده های طبیعی، سنتی و 

 : فرآورده های طبیعی زنبور عسل 

  .توسعه مکمل های غذایی و دارویی از محصولات زنبورعسل 

  .توسعه فرآورده های آرایشی بهداشتی از محصولات زنبورعسل 

  .توسعه مکمل های غذایی مورد نیاز برای پرورش زنبورعسل 

  زنبورعسل.توسعه داروهای مورد نیاز برای مدیریت بهداشت و بیماری های 

 نیتورینگ )کنترل، پایش و ارزیابی( کندو.ستم های ماتوسعه سی 

  .توسعه تکنولوژی های جدید برای کمک به پرورش زنبورعسل 

 .توسعه تجهیزات، ادوات و لوازم زنبورعسل 

 تجاری در صنعت زنبورداری در بستر وب - توسعه زیرساخت های آموزشی.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ی حوزه زنبورداریطرح ها یجهت مشاوره فن تلفن شماره

 (قای دکتر دادگسترآ) 83737337390

 صبح ۰۱تا  ۰8زوج  یروزها :مشاوره  یساعتها
 



 

 
 

3 

 

 زمان بندی رویداد : 

  مهلت ارسال طرح ها به شتابدهنده. ۰۰۱۱اردی بهشت ماه  ۵۲تا : 

 ۵۲  اردی بهشت ماه: ارزیابی و انتخاب طرح های ارسال شده. 3۱تا 

 ۰ توسط مشاوران ی پذیرفته شدهمشاوره و آموزش آنلاین به تیم ها:  خردادماه ۰۵ تا.  

 ۰1  ویکند)حضوری( شامل افتتاحیه، آموزش و مشاوره به تیم هاخرداد ماه : روز اول استارت آپ.  

 ۵۱ خرداد ماه : روز دوم استارت آپ ویکند)حضوری( شامل آموزش و مشاوره به تیم ها.  

 ۵۰  خرداد ماه : روز سوم استارت آپ ویکند)حضوری( شامل جمع بندی طرح ها، ارائه به داوران، اختتامیه و اعلام

 .نتایج 

 


