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صندوق نوآوری وشکوافیی

نوآوردگاه BCI
رابــــطمغزورایانه

فراخوان طرحهای نوآورانه در حوزه محصوالت و خدمات شناختی
مبتنی بر رابط مغز و رایانه BCI
رابــط مغــز و رایانــه ( )BCIیکــی از حوزههــای نوظهــور و در حــال رشـ ِ
ـد همگرایــی فناوریهــا در
دهههــای اخیــر بــه شــمار مــیرود .ایــن حــوزه از ســویی بــازار متنــوع و گســتردهای دارد و از
ســوی دیگــر ،توانمندیهــای کلیــدی بــرای توســعه آن در کشــور شــکل گرفتــه اســت .همگرایــی
فناوریهــای شــناختی و اطالعــات و ارتباطــات عامــل اصلــی توســعه و گســترش ایــن حــوزه بــه
شــمار مــیرود .در عیــن حــال در برخــی کاربردهــا ،از فنــاوری زیســتی و فنــاوری نانــو و مــواد
پیشــرفته نیــز بهــره گرفتــه میشــود.
مرکــز راهبــردی فناوریهــای همگــرا وابســته بــه معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا
همــکاری شــرکت نــوآوران فناوریهــای همگــرای شــناختی ،زیســتی ،اطالعــات و نانــو (شــزان)
برنامــه «فراخــوان طرحهــای نوآورانــه در حــوزه محصــوالت و خدمــات شــناختی مبتنــی بــر »BCI
را برگــزار میکنــد .هــدف ایــن برنامــه شناســایی توانمندیهــای موجــود و تــاش بــرای توســعه
و تجاریســازی آنهــا اســت.

زمینه فعالیت:

هدف نهاییِ برنامه «تولید محصوالت کاربردی و ارائه خدمات شناختی مبتنی بر  »BCIدر بخشهای زیر است:
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حــوزه ســامت ،ماننــد ارزیابــی شــناختی ،کاهــش شــدت یــا درمــان اختــاالت شــناختی ،ارتقــاء
شــناختی
حوزه بازی و سرگرمی ،شامل بازیهای سخت افزاری ،نرم افزارها و سایر سرگرمی ها

حوزه کنترل ،شامل سخت افزارها و نرم افزارهای رابط مغز و ماشین ()BMI
ســایر محصــوالت و خدمــات در حوزههایــی ماننــد نورومارکتینــگ و ارزیابیهــای شــناختی
بــرای کاربردهــای غیرمرتبــط بــا ســامت

شرایط الزم برای ثبت طرح
تمامــی گروههــای تحقیقاتــی دانشــگاهی ،فنــاوران حقیقــی و
شــرکتهای فعــال میتواننــد طرحهــای خــود را در حوزههــای
مذکــور در صــورت داشــتن شــرایط زیــر در ایــن برنامــه ثبــت کننــد:
طــرح ارائــه شــده بتوانــد یکــی از نیازهــای صنعتــی یــا اجتماعــی
کشــور را برطــرف ســازد و مشــتریان بالقــوه آن مشــخص شــده باشــد.
نمونــه آزمایشــگاهی طــرح آمــاده شــده باشــد و کارایــی آن قابــل
اثبــات باشــد و طــرح صرف ـاً پژوهــش و مطالعــات علمــی مکتــوب
نباشــد .بــه عبــارت دیگــر ،ســطح آمادگــی فنـ ِ
ـاوری ( )TRLطــرح 3
یــا بیشــتر باشــد.
طــرح معرفــی شــده دارای نــوآوری در ســطح ملــی یــا بینالمللــی
باشد.

مستندات مورد نیاز
معرفی ابعاد فنی و عملکردی طرح
تصویر یا ویدئوی شماتیک یا واقعی از عملکرد نمونه آزمایشگاهی
توضیحات تکمیلی در مورد نوآوری طرح در سطح ملی و بینالمللی
توضیحات تکمیلی در مورد وضعیت مالکیت فکری طرح
توضیحــات تکمیلــی در مــورد رونــد ثبــت پتنتهــا ،حجــم بــازار و مالحظــات ســامت ،ایمنــی و محیــط زیســت
(( )HSEدر صــورت وجــود)
رزومه محققان و فناوران مشارکت کننده در طرح

دوره زمانی ثبت طرحها
عالقهمنــدان میتواننــد طرحهــای خــود را تــا «پایــان دی مــاه  »1395در ســامانه الکترونیکــی مرکــز فناوریهــای
همگــرا بــه نشــانی http://nbic.irثبــت کننــد.

نحوه ارزیابی و حمایت از طرحها
مرکــز راهبــردی فناوریهــای همگــرا و شــرکت شــزان بــا همــکاری یکدیگــر طرحهــای ثبتشــده را طبــق مراحــل زیــر ارزیابــی
میکننــد و در صــورت مثبــت بــودن نتایــج ارزیابــی ،از ارتقــاء آنهــا حمایــت خواهنــد کــرد:

 1در اولیــن گام ،طرحهــا از نظــر ابعــاد فنــی ،نویدبخــش بــودن بــرای تجاریســازی و ســطح نــوآوری بررســی و انتخــاب
خواهنــد شــد .بــه هنــگام ثبــت طــرح ،میــان مرکــز فناوریهــای همگــرا ،شــرکت شــزان و هــر یــک از تیمهایــی کــه طــرح
خــود را ثبــت کننــد ،قــرارداد س ـهجانبه عــدم افشــاء منعقــد خواهــد شــد .در صــورت لــزوم ،بــا پیشــنهاددهندگان بــرای ارائــه
توضیحــات بیشــتر تمــاس گرفتــه خواهــد شــد .طرحهــای انتخــاب شــده در ایــن مرحلــه ،میتواننــد بــه طــور رایــگان در دوره
آمادهســازی و رویــداد نــوآوردگاه کــه در ادامــه معرفــی خواهنــد شــد ،شــرکت کننــد.
 2در گام دوم ،تیمهــای منتخــب طــی یــک دوره یــک ماهــۀ آمادهســازی ،آموزشهــا و مشــاورههایی را بــه صــورت
برخــط ،تلفنــی یــا حضــوری در زمینــه توســعه کســب و کار ،توســعه محصــول ،مدیریــت فنــاوری و کار تیمــی دریافــت و
همچنیــن ،تدویــن مــدل کســب و کار بــرای طــرح خــود را آغــاز خواهنــد کــرد .همچنیــن ،الزم اســت کــه ابهامــات احتمالــی در
مــورد وضعیــت مالکیــت فکــری طــرح در ایــن دوره برطــرف گــردد.

 3در گام ســوم ،تمامــی تیمهــای منتخــب در یــک کارگاه  5روزه بــا عنــوان «نــوآوردگاه» شــرکت خواهنــد کــرد .در ایــن
دوره ،کارگاههایــی در زمینــه برندینــگ ،نحــوه ارائــه طــرح و مســائل حقوقــی برگــزار خواهــد شــد .همچنیــن ،تیمهــا مــدل
کســب و کار خــود را بــا مشــاوره و هدایــت مربیــان خبــره در حــوزه توســعه محصــول و توســعه کســب وکار تدویــن خواهنــد
کــرد و خــود را بــرای ارائــه طــرح بــه ســرمایهگذاران آمــاده خواهنــد ســاخت .انتظــار م ـیرود کــه در پایــان ایــن دوره ،ســطح
آمادگــی فنــاوری ( )TRLطرحهــا  3یــا باالتــر و ســطح آمادگــی بــازار ( )MRLآنهــا نیــز  5یــا باالتــر باشــد.

 4در گام چهــارم ،تیمهــا در برنامــه ارائــه طرحهــا بــا عنــوان «نــوآوردروز» شــرکت خواهنــد کــرد .شــرکتها و
ســرمایهگذاران فعــال در حــوزه  BCIو حوزههــای مرتبــط در ایــن برنامــه حضــور خواهنــد داشــت و هــر تیــم فرصــت خواهــد
داشــت کــه طــرح خــود را طــی یــک ارائــه  5دقیق ـهای بــه ســرمایهگذاران معرفــی کنــد .در پایــان ایــن روز ،ســرمایهگذاران
و شــرکتهای فعــال تصمیــم اولیــه خــود را بــرای مذاکــره بــا تیمهــای منتخــب بــه منظــور ســرمایهگذاری بــه صــورت کتبــی
اعــام خواهنــد کــرد.
 5در گام پنجــم ،تیمهــای انتخابشــده و ســرمایهگذاران بــا همراهــی مرکــز فناوریهــای همگــرا ،ســناریوهای همــکاری
را بررســی میکننــد و در صــورت رســیدن بــه نتیجــه مشــترک در خصــوص نحــوه ســرمایهگذاری ،قــرارداد ســرمایهگذاری
میــان طرفیــن منعقــد خواهــد شــد.
در صــورت حصــول توافــق و انعقــاد قــرارداد ســرمایهگذاری ،هــر یــک از تیمهــای انتخابشــده توســط ســرمایهگذاران مبلــغ
 20میلیــون ریــال جایــزه دریافــت میکنــد .همچنیــن ،مرکــز فناوریهــای همگــرا  60درصــد از هزینههــای توســعه محصــول را
تــا رســیدن بــه نمونــه اولیــه بــه همــراه مــدل کس ـبوکار و برنامــه تجاریســازی (بــا شــاخص دســتیابی بــه  TRL7و  )MRL8از
طریــق نهادهــای مالــی بــه صــورت وام در اختیــار ســرمایه گــذار قــرار مــی دهــد .ســقف ایــن وام مبلــغ  1میلیــارد ریــال اســت.
نــرخ ســود وام در ابتــدا  10درصــد و زمــان تنفــس بازپرداخــت آن یــک ســال اســت .در صــورت موفقیــت در دســتیابی بــه
 TRLو  MRLمذکــور در دوره یــک ســاله ،نــرخ ســود بــه  4درصــد کاهــش مییابــد .مرکــز همگــرا بــر اجــرای قراردادهــای
توســعه محصــول نظــارت خواهــد داشــت و ســرمایهگذاران میتواننــد بســته بــه نیازهــای خــود از دیگــر حمایتهــای مرکــز
نیــز برخــوردار گردنــد.

عالقهمندان میتوانند برای دریافت اطالعات تکمیلی با شماره تلفنهای  63102331-63102328-09106730988تماس حاصل کنند.

