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چالش نوآوری
طراحی و ساخت ابزارکهای نظارت بر سالمت شخصی برای توسعه کسب و کاری نوپا

در دنیــای امــروز کــه ســرعت توســعه و ارایــه فناوریهــای نویــن نــرخ رشــد نمایــی بــه خــود گرفتــه و دوره عمــر
یــک فنــاوری بســیار کوتــاه اســت ،صــرف زمــان زیــاد بــر روی یــک مســئله و یــک راه حــل ریســک شکســت باالیــی
را بــرای هــر ســازمان بــه دنبــال دارد و اگــر فناوریهــای نــو بــه ســرعت توســعه پیــدا نکننــد خیلــی زود جایگزیــن
فنــاوری دیگــری خواهنــد شــد .از ســوی دیگــر رقابــت شــدید در توســعه فناوریهــای جدیــد در کشــورهای در حــال
توســعه و توســعه یافتــه بــه کوتــاه شــدن چرخــه عمــر فناوریهــا بیــش از پیــش دامــن زده اســت .در چنیــن شــرایطی
ســازمان هایــی بــه نــام شــتابدهنده هــا بــه وجــود آمدنــد تــا ســرعت انتقــال فنــاوری هــا بــه بــازار هــر چــه بیشــتر افزایــش
یابــد .امــا فرآینــد شــتابدهی در حــوزه فنــاوری هــای پیشــرفته ( )High-Techبســیار زمــان بــر و پــر هزینــه اســت و
بــه نظــر مــی رســد تعریــف یــک پــروژه خــاص و پیشــبرد آن توســط خــود ســازمان و از یــک مســیر بــه صــورت ســنتی
بــا شــرایط محیطــی کســب و کارهــای فناورانــه دیگــر معقــول بــه نظــر نمــی رســد.
حــوزه نظــارت بــر ســامت شــخصی همــواره یکــی از مهمتریــن نیازهــای جامــع بشــری اســت کــه از دیربــاز تاکنــون
دانشــمندان متعــددی در ایــن حــوزه فعالیــت هــای چشــمگیری انجــام داده انــد .ابزارکهــای نظــارت بــر ســامت
شــخصی یکــی از فناوریهــای درحــال توســعه زندگــی امــروز بشــری اســت .مشــغله کاری ،کمبــود زمــان ،دشــواری
تــردد و هزینههــای بــاالی خدمــات پزشــکی باعــث شــده اســت کــه برخــی از ابزارهــای تخصصــی پزشــکی بــا
سادهســازی بــه یــک وســیله مصرفــی خانگــی مبــدل شــوند .در ایــن میــان ،ابــزارک هــای ســنجش فشــار و قنــد خــون،
ســنجش هوشــمند دمــای بــدن  ،ســنجش اکســیژن اشــباع خــون ،ســنجش هوشــمند وزن ،ســنجش فعالیتهــا و خــواب
روزانــه و غیــره ...نخســتین سیســتمهایی بودنــد کــه بــا طــی ایــن مســیر ،بــه ابزارکهایــی در دســترس عمــوم تبدیــل
شــدند.
بــه همیــن دلیــل ،شــرکت نــوآوران فناوریهــای همگــرای شــناختی ،زیســتی ،اطالعــات و نانــو (شــزان) بــه دنبــال
شناســایی و مشــارکت تجــاری بــا تیمهــای فنــاور در قالــب برنامـهی شــتابدهی بــرای توســعه کســب و کارهــای مبتنــی
بــر فنــاوری ابزارکهــای نظــارت بــر ســامت همــراه اســت .ایــن برنام ـهی «توســعه کســب و کارهــای ابزارکهــای
نظــارت بــر ســامت شــخصی » یکــی از برنامههــای محــوری شــرکت شــزان درتوســعه کســب و کارهــای دانــش
بنیــان اســت .تمامــی فنــاوران ترجیحــا در قالــب تیــم ،میتواننــد در ایــن برنامــه شــتابدهی شــرکت کننــد .ورودی ایــن
برنام ـهی شــتابدهی رویــداد نــوآوردگاه ابزارکهــای نظــارت بــر ســامت شــخصی اســت.
بــه همیــن منظــور شــرکت مبنــا بــه همــراه شــرکت نــوآوران فناوریهــای همگــرای شــناختی ،زیســتی ،اطالعــات و
نانــو (شــزان) فراخــوان جــذب در برنامــه « توســعه کســب و کارهــای ابزارکهــای نظــارت بــر ســامت شــخصی» را
برگــزار میکنــد .هــدف ایــن برنامــه شناســایی تیمهــای فنــاور و مشــارکت بــا آنهــا در قالــب برنامــه شــتابدهی اســت.
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زمینه فعالیت
هدف این فراخوان توسعه کسب و کارهایی در حوزههای زیر است:
ابزارک های حوزه سالمتی ()Wellness

1

ابزارک های مدیریت وزن و ابعاد بدن با قابلیت اندازهگیری سنجش هوشمند وزن ،سنجش هوشمند ابعاد بدن ،سنجش چربی
بدن ،سنجش آب بدن

2

ابزارکهای پایش و مدیریت فعالیت (دستبند هوشمند) با قابلیت اندازهگیری شمارش گام ،ثبت فعالیت های روزانه،
پایش وضعیت خواب ،سنجش کالری مصرفی

3

ابزارک اندازهگیری پالساکسیمتری و ضربان قلب

4

و سایر ابزارکهای فناورانه حوزه سالمت
ابزارک های حوزه پیشگیری ()Prevention

1

ابزارک پایش فشارسنجی بدون کاف و سنجش نبض

2

ابزارک پایش چربی و قندخون

3

ابزارک پایشنوارقلبی

4

ابزارک پایش وضعیت تنفسی

5

ابزارک تب سنجی (دماسنجی)

6

و سایر ابزارک های فناورانه حوزه پیشگیری.

شرایط شرکت تیمهای فناور در فراخوان
تمامی تیمهای فناور میتوانند در صورت داشتن شرایط زیر در این برنامه شرکت کنند:

تیــم منســجم و چنــد وجهــی کــه عــاوه بــر تخصصهــای پایــه مــورد نیــاز در ایــده بــا تســلط نســبی بــه فنــاوری دارای
آشــنایی بــا مفاهیــم کســب و کار و توســعه محصــول جدیــد بــرای راه انــدازی کســب و کار نوپــا داشــته باشــند.
ایــدهی دارای فنــاوری ( )Proof of Conceptارایــه شــده توســط تیــم یکــی از نیازهــای ذکــر شــده در بــاال را برطــرف

نماید.
راه حــل ارایــه شــده در ایــده در ســطح آمادگــی فنــاوری  3یــا نمونــه آزمایشــگاهی داوری شــده باشــد ،ایدههــای کــه
تحقــق آزمایشــگاهی ندارنــد ،قابــل بررســی نخواهنــد بود.
ترجیحاً روشهای اندازهگیــری بر مبنای فناوریهای نوین باشد.
تعــدادی از افــراد تیــم دارای تخصــص در حــوزه دانــش مهندســی پژشــکی ترجیح ـاً طراحــی و ســاخت ابزارکهــای
نظــارت بــر ســامت شــخصی باشــند.
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قابلیتهای کلی ابزارکهای سالمت همراه به تفکیک حوزه
برخی از قابلیتها و
ویژگیهای بند هوشمند

برخی از قابلیتهای
ترازوی هوشمند

• ضدآب و ضدضربه
• دارای سیستم موقعیتیابی جهانیGPS
• اتصال بیسیم به دستگاههای بیرونی
• اتصال به محصوالت اندروید و ios
• دارای شتابسنج
• دارای تنظیم هشدارها
• پایش وضعیت خواب
• شمارش گام
• محاسبه مسافت طی شده
• محاسبه کالری مصرف شده
• شارژ مجدد ترجیحاً بیسیم
• تعویض بند
• خاموشی خودکار
• ذخیره اطالعات
• نمایــش زمــان و تاریــخ و اطالعــات بــه دو
زبــان فارســی و انگلیســی

• اتصــال بیســیم بــه دســتگاههای بیرونــی +
پــورت USB
• اتصال به محصوالت اندروید و ios
• دارای تنظیم هشدارها
• تشخیص چربی بدن
• تشخیص میزان آب بدن
• تشــخیص میــزان تــوده اســتخوانی و درصــد
ماهیچــه
• اندازهگیری BMI
• محاسبه سوخت و ساز بدن
• دارای نمایشگر خوانا
• دارای محــدوده اندازهگیــری وزن از  5گــرم
الــی 200کیلوگــرم
• ذخیره اطالعات افراد تا حداقل  20نفر
• نمایــش زمــان و تاریــخ و اطالعــات بــه دو زبــان
فارســی و انگلیسی
• کاربری خانگی و سهولت در استفاده
• شارژ مجدد ترجیحاً بیسیم
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برخی از قابلیتها و ویژگیهای
اندازهگیری چربی  +قندخون

برخی از قابلیتها و ویژگیهای
اندازهگیری تبسنجی (دماسنجی)

• اتصــال بیســیم بــه دســتگاههای بیرونــی +
پــورت USB
• اتصال به محصوالت اندروید و ios
• دارای تنظیم هشدارها
• زمــان پاســخگویی بــه تســت ســریع (چربــی
حداقــل  3دقیقــه -قندخــون حداقــل  5ثانیــه)
• دارای سیستم کنترل حجم خون ()BVC
• ذخیره اطالعات تا حداقل  500نتیجه
• نمایش میانگین نتایج
• خاموشی خودکار
• دارای نمایشگر خوانا
• نمایــش زمــان و تاریــخ و اطالعــات بــه دو زبــان
فارســی و انگلیسی
• شارژ مجدد ترجیحاً بیسیم
• اندازهگیــری پارامترهایــی همچــون (کلســترول
عمومــی ،کلســترول خــوب( ،)HDLتریگلیســیرید
و قندخــون)
• کاربری خانگی و سهولت در استفاده
• خونگیری از نقاط مختلف بدن

• اتصــال بیســیم بــه دســتگاههای بیرونــی +
پــورت USB
• اتصال به محصوالت اندروید و ios
• دارای تنظیم هشدارها
• زمــان پاســخگویی بــه تســت ســریع (کمتــراز
2ثانیــه)
• ذخیره اطالعات تا حداقل  50نتیجه
• خاموشی خودکار
• اندازهگیــری دمــا بــا دقــت بــاال و حداقــل
نوســان
• نمایشگر خوانا
• نمایــش زمــان و تاریــخ و اطالعــات بــه دو زبــان
فارســی و انگلیسی
ً
• شارژ مجدد ترجیحا بیسیم
• تنظیــم واحــد اندازهگیــری بــه فارنهایــت و
سلســیوس
• کاربری خانگی و سهولت در استفاده
• سنجش از روی پیشانی و شقیقه
• سنجش غیرتماسی از فاصله  10سانتیمتر

برخی از قابلیتها و ویژگیهای پالس
اکسی متری  spo2وضربان قلب
• اتصــال بیســیم بــه دســتگاههای بیرونــی +
پــورت USB
• اتصال به محصوالت اندروید و ios
• دارای تنظیم هشدارها
• ذخیره اطالعات افراد تا  100نفر
• خاموشی خودکار
• دارای نمایشگر خوانا
• نمایــش زمــان و تاریــخ و اطالعــات بــه دو زبــان
فارســی و انگلیسی
• تشخیص آریتمی ضربان
• اندازهگیری میانگین
• کاربری خانگی و سهولت در استفاده
• شارژ مجدد ترجیحاً بیسیم
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برخی از قابلیتها و ویژگیهای
اندازهگیری نوار قلبی

برخی از قابلیتها و ویژگیهای
فشارسنجی  +سنجش نبض

• اتصــال بیســیم بــه دســتگاههای بیرونــی +
پــورت USB
• اتصال به محصوالت اندروید و ios
• دارای تنظیم هشدارها
• خاموشی خودکار
• دارای نمایشگر خوانا
• نمایــش زمــان و تاریــخ و اطالعــات بــه دو زبــان
فارســی و انگلیسی
• کاربری خانگی و سهولت در استفاده
• شارژ مجدد ترجیحا بیسیم
• نمایــش زمــان و تاریــخ و اطالعــات بــه دو زبــان
فارســی و انگلیسی
• کاربری خانگی و سهولت در استفاده
• کنترل عملکرد قلب
• مدت زمان ضبط حداقل  30ثانیه
• ضبــط و رســم نــوار قلبــی از طریــق قفســه
ســینه ،بــازو ،دســت و یــا باالتنــه
• نمایش اطالعات آریتمی قلب
• ارزیابی نتایج ضبط ضربان

• اتصــال بیســیم بــه دســتگاههای بیرونــی +
پــورت USB
• اتصال به محصوالت اندروید و ios
• دارای تنظیم هشدارها
• دارای نمایشگر خوانا
• اندازهگیری میانگین
• خاموشی خودکار
• کاربری خانگی و سهولت در استفاده
• نمایــش زمــان و تاریــخ و اطالعــات بــه دو زبــان
فارســی و انگلیسی
• ذخیره اطالعات افراد تا  50نفر
• ســنجش فشــار خــون در محــدوده  0تــا 300
میلــی متــر جیــوه و ضربــان نبــض در محــدوده 40
الــی  200بــار در دقیقــه
• دارای شــاخص اســتراحت بــرای اندازهگیــری
دقیــق
• اندازهگیــری فشــار بــا دقــت کمتــر از  +4%و
جریــان نبــض کمتــر از +5%
• ســنجش تمــام اتوماتیــک فشــارخون و نبــض
بــدون اســتفاده از کاف
• شارژ مجدد ترجیحاً بیسیم

برخی از قابلیتها و ویژگیهای
اندازهگیری وضعیت تنفسی
• اتصــال بیســیم بــه دســتگاههای بیرونــی +
پــورت USB
• اتصال به محصوالت اندروید و ios
• دارای تنظیم هشدارها
• دارای نمایشگر خوانا
• اندازهگیری میانگین
• خاموشی خودکار
• کاربری خانگی و سهولت در استفاده
• نمایــش زمــان و تاریــخ و اطالعــات بــه دو زبــان
فارســی و انگلیسی
• شارژ مجدد ترجیحا بیسیم
• سنجش تنفسی به صورت لحظهای
• اندازهگیری تنفسی
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مستندات مورد نیاز

ارایه الگوی کسب و کار پیشنهادی ( )Business Modelو مبنای فنی راه حل
نتایج فنی نشان دهندهی عملکرد نمونه آزمایشگاهی
اقرارنامه مالکیت معنوی ایده که نشاندهندهی مالکیت ایده توسط تیم است
سابقه کاری اعضا تیم
ترجیحاً ارسال یک ویدئوی  5دقیقهی که موارد باال را شامل شود

تبصـــــــره:

ارســال تمــام مســتندات فــوق ضــروری نیســت ،امــا در صــورت ارســال مــدارک بــا تاییدیــه موثــق ،بــه تیــم
مــورد نظــر امتیــاز تعلــق خواهــد گرفــت.

عالقهمنــدان میتواننــد طرحهــای خــود را تــا « 25تیرمــاه »1396
الکترونیکــی نــوآوردگاه ثبــت کننــد:

Noavardgah.ir
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در ســامانه

نحوه ارزیابی و انتخاب تیمهای منتخب برای شرکت در دورهی شتابدهی
شــرکت شــزان تیم-ایدههــای ثبتشــده را طبــق مراحــل زیــر ارزیابــی میکننــد و در نهایــت تیمهــای منتخــب بــرای توســعه
کســب و کار در قالــب مشــارکت در طــرح شــتابدهی در شــرکت شــزان فراخوانــده خواهنــد شــد.

 1در اولیــن گام ،تیم-ایدههــا از نظــر ابعــاد فنــی ،نویدبخــش بــودن بــرای توســعه کســب و کار و ســطح نــوآوری بررســی
و انتخــاب خواهنــد شــد .بــه هنــگام ثبــت ایده-تیــم ،میــان شــرکت برهــان نــوآوران آینــده (مبنــا) ،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 پیشــنهاد
دهنــدگان بــرای ارائــه توضیحــات بیشــتر تمــاس گرفتــه خواهــد شــد .طرحهــای انتخــاب شــده در ایــن مرحلــه ،میتواننــد بــه
طــور رایــگان در دوره آمادهســازی شــرکت کننــد .شــرکت در نــوآوردگاه بعنــوان روش انتخــاب نهایــی تیمهــای بــرای حضــور
در دورهی شــتابدهی الزامــی اســت.
 2در گام دوم ،تیمهــای منتخــب طــی یــک دوره یــک هفتــه 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 رویــداد گزینشــی نــوآوردگاه  5روزه شــرکت خواهنــد کــرد .در ایــن
رویــداد ،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.

 4در گام چهــارم ،تیمهــا در برنامــه ارائــه طرحهــا بــا عنــوان «نــوآوردروز» شــرکت خواهنــد کــرد .هــر تیــم فرصــت خواهــد
داشــت کــه ایــده خــود را طــی  3دقیق ـه ارایــه نمایــد .پــس از یــک هفتــه ،تیم-ایدههــای منتخــب بــرای عقدقــرارداد مشــارکت
توســعه کســب و کار در قالــب برنامـهی شــتابدهی بــه شــرکت شــزان دعــوت خواهنــد شــد.
 5در گام پنجــم ،تیمهــای انتخابشــده بــا همراهــی شــزان و شــرکت برهــان نــوآوران آینــده (مبنــا) ،ســناریوهای مشــارکت
را بررســی میکننــد و در صــورت رســیدن بــه نتیجــه مشــترک در خصــوص نحــوه ســرمایهگذاری ،قــرارداد ســرمایهگذاری
میــان شــتابدهنده و تیمهــای کارآفریــن منعقــد خواهــد شــد.
مبلــغ  30میلیــون ریــال جایــزه ورود بــه مرکــز شــتاب دهــی شــزان بــرای هــر تیــم و ســرمایهگذاری تــا ســقف  150میلیــون
تومــان بــرای فــاز شــتابدهی محصــول و ســرمایهگذاری تــا ســقف  200میلیــون تومــان بــرای فــاز شــتابدهی بــازار بابــت خریــد
ملزومــات و خدمــات فنــی بــرای هــر یــک از تیمهــا و همچنیــن مبلــغ  50میلیــون تومــان بابــت هزینههــای غیــر فنــی اعــم از
اجــاره فضــای کاری ،غــذا ،پذیرایــی ،ســرویس رفــت و آمــد ،انــرژی ،اینترنــت ،تلفــن ،تبلیغــات و هویــت ســازی بــرای کلیــه
تیمهــا ( 8تیــم در فــاز شــتاب دهــی محصــول و  4تیــم در فــاز شــتاب دهــی بــازار) در نظــر گرفتــه خواهــد شــد.
( 8تیم در فاز شتاب دهی محصول و  4تیم در فاز شتاب دهی بازار در نظر گرفته خواهد شد.

عالقه مندان در صورت داشتن سوال و دریافت اطالعات بیشتر می توانند با کانال های ارتباطی زیر تماس حاصل نمایند:
( 09123642811 , info@noavardgah.irمحمــودی) و ( 09106730988حامدیــان)
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