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(InnoTEN)معرفی برنامه چالش های فناوری و نوآوری 2

صنعتینیازهاییامسائلبرایراه حلدریافتجهتمشخصزمانیبازهدررقابتی❖

نوآوریهایچالشاجرایمتولیفناوریتبادلشبکههایبرنامهازیکیبه عنوان❖

صنعتیهایشرکتمسأله هایونیازهاشناساییبهاقدام،کارگزارانطریقاز❖

مختلفارزیابی هایانجام❖

سابقهمبرگزاریوفراخوانانتشاربهاقدام،نشدشناساییآمادهپاسخیصورتی کهدر❖



تاریخچه چالش های فناوری و نوآوری 3

توسعه زیر ساخت های  چالش 

1395

راه اندازی آزمایشی برنامه

1394

مطالعه مراکز مشابه خارجی 

توسعه خدمات به حوزه دانش بنیان

1396

افزایش ظرفیت اجرایی چالش

1398
1399

توسعه محصول و برند سازی

1400

1397

ترویج

1398



روش های برگزاری چالش  4

روش

چالش حل مسئله 
فراخوان

تیم/شناسایی ایده



روند اجرایی چالش 5



1400آمار چالش ها در سال  6

مسئله 

تعریف شده

فراخوان 

منتشر شده

طرح های 

دریافتی

طرح های  

غربال شده 

برای داوری 

اولیه

طرح های 

برگزیده 

برای ساخت 

نمونه

چالش های

در جریان

تقاضاهای

در حال 

ارزیابی

چالش های 

خاتمه یافته 

موفق

25 20521 39 14 8 158



نحوه ارزیابی تقاضاها7

نیازهای فناورانه و نوآورانه صنایع

انتشار فراخوان

شناسایی فناور

توسعه محصول 

آیا فناوری توسعه 
یافته ای در پاسخ به 
نیاز موجود است؟

ی در 
فرایند بهم رسان

شبکه تبادل

ی
ور

وآ
و ن

ی 
ور

نا
ش ف

چال

بله

خیر



برخی از شرکت های متقاضی چالش  8



سایت چالش های فناوری و نوآوری9



روش های حمایتی در برنامه چالش10

 هاحمایت

اعطای گرنت نقدی

جهت ساخت نمونه اولیه

ارائه گرنت

شبکه آزمایشگاهی

تسهیالت تجاری سازیارائه
ارائه خدمات تجاری سازی

،)... FS (،مدل کسب و کار



مدیریت توسعه محصول جدید در برنامه چالش 11

کاهش ریسک های موجود

.....
مالکیت 
معنوی

کسب و کار مالی زمانی اثبات فناوری

تعریف
همسئل



مدیریت توسعه محصول جدید در برنامه چالش 12

توسعه محصول جدید

توسعه کسب و کار فنیتوسعه



مدیریت توسعه محصول جدید در برنامه چالش 13

توسعه فنی

اختصاص فضا مشاوره فنی طرح ها ایجاد تعهد همکاری
اعطای گرنت نقدی 

و آزمایشگاهی

❖TRL  است5یا به ندرت 4، 3فعلی محصول معموالً؛.

❖TRLمحصول پس از دریافت حمایت ها باید یک یا دو پله افزایش داشته باشد    .

اهداف توسعه فنی

ابزارهای توسعه فنی محصول



14

ارتوسعه کسب و ک

تقاضای عمومی

آماده سازی

برای ارائه به متقاضی

ارصنعتی یا سرمایه گذ

امکان سنجی

دقیق طرح ها

تقاضای خاص

عقد قرارداد

با متقاضی
تست میدانی

مدیریت توسعه محصول جدید در برنامه چالش



جاریسالدرشدهاجراچالشنمونهمعرفی 15

:عنوان چالش
DLCاصالح سطح تجهیزات دندانپزشکی تیتانیومی و فوالدی با پوشش 

شرکت تارا کوتینگ:متقاضی

1400اردیبهشت : تاریخ انتشار فراخوان

نمونه سازی: آخرین وضعیت

تیم8: تعداد تیم های شرکت کننده

میلیون ریال نفر دوم100میلیون ریال نفر اول،150: مبلغ جایزه نهایی

(:مرحله اول)تعداد شرکت کنندگان برگزیده 
تیم 4

:داوران
دکتر اکبر قاسمی-3دکتر محمد عابدی-2دکتر هاشمی نیاسری-1



16

فراخون طرح های نوآورانه صنعت چسب: عنوان چالش

شرکت میالن چسب-هلدینگ سرمایه گذاری فن کام:متقاضی

1400تیر : تاریخ انتشار فراخوان

نمونه سازی: آخرین وضعیت

تیم24: تعداد تیم های شرکت کننده

150: مبلغ جایزه نهایی

میلیون ریال نفر دوم100میلیون ریال نفر اول،

(:مرحله اول)تعداد شرکت کنندگان برگزیده
تیم 8

دکتر شروین احمدی-2دکتر علی سلیمی-1:داوران

جاریسالدرشدهاجراچالشنمونهمعرفی



بازیگران17

چالش

شرکت های 
صنعتی

فناوران

اساتید 
دانشگاه 

شتابدهنده ها

کارگزاران 
برنامه چالش

سرمایه 
گذاران
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با سپاس از توجه شما


