
فرآیند ارسال طرح و داوری
Idea submission and judging process
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شتابدهنده هنام فارمد در مهرماه سال 1397 فعالیت خود را در کارخانه نوآوری 

دارویی  خط  پنج  به  مجهز  حاضر  حال  در  شتاب دهنده  این  کرد.  شروع  آزادی 

صنعتی در مقیاس کم به همراه کلیه یوتیلیی های الزم است که به بهره برداری 

کامل رسیده است. مساحت اتاق تمیز این شتابدهنده 1250 متر مربع، فضای 

اداری حدود 400 متر مربع، فضای انبار 1000 متر مربع و فضای یوتیلیتی550 متر 

مربع می باشد که شامل آبساز دارویی، چیلر، بویلر، هواساز و ... است که مجموع 

سرمایه گزاری انجام شده در آن بیش از 1500 میلیارد لایر است.

نسل  سه  قالب  در  فعال  استارتاپ   14 دارای  اکنون  هم  شتابدهنده  این 

اینکه این تیم ها در مراحل مختلف رشد می باشند،  با توجه به  تیم می باشد. 

از  استارتاپ ها  رشد  از  مرحله ای  هر  در  فارمد  هنام  استارتاپی  اکوسیستم 

راه اندازی تا سرمایه گذاری و فروش کامل می باشد.

H o n a m  A c c e l e r a t o r
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مقدمـــــه
Introduction

info@honam.ir

021-46116230

تهران، میدان آزادی، کارخانه نوآوری آزادی

به  تا  می کند  کمک  مختلف  مراحل  در  استارتاپ ها  به  هنام فارمد  شتابدهنده 

سمت اهداف حرکت کنند. ممکن است برخی از تیم ها هنوز شروع نکرده باشند 

و برخی دیــگر یـــک سال یا بیشــتر راه انــــــدازی شــــده باشـــند. این تیــم ها بــــرای

هر مرحله از رشد خود از راه اندازی تا افزایش مقیاس، خدمات دریافت خواهند کرد 

و همچینن عالوه بر این موارد دسترسی به فرصت های سرمایه گذاری برای آن ها  

ایجاد می شود. در این فرآیند منتورینگ، ابزارها و تمام منابع جهت توسعه 

محصوالت و مقیاس دادن به استارتاپ ها در اختیار آن ها قرار می گیرد.

در این راهنما ابتدا شتابدهنده به صورت کوتاه معرفی می شود و در ادامه 

فرآیند ارسال طرح و داوری همراه با زمان بندی ارائه می شود.

معرفی شتابدهنده و مزیت های آن

معرفی شتابدهنده

Introduction of the accelerator and its advantages
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برنامه پیش شتابدهی، شتابدهی و پسا شتابدهی تخصصی و ساختاریافته

Accelerator Advantages

01

مزیت های شتابدهنده

30 ساعته توسط مربیان متخصص و با تجربه در حوزه های  منتورینگ تخصصی 

)فنی، سرمایه گذاری،مدیریت پروژه، توسعه فردی، منابع انسانی، رشد و توسعه 

محصول، مجوزها، ماشین آالت تولیدی و روش های تولید، مارکتینگ و فروش، 

بازرگانی و...(

02

فرآیند جذب سرمایه هوشمند به صورت شفاف و برنامه ریزی شده 03

اختصاص گرنت نقدی تا مبلغ 1،000،000،000 لایر 04

فضای کار اشتراکی کامال دارویی و نوآور

اختصــــــاص سرمــــــــــایه پیــــــش بـــــــذری و بـــــذری به صــــورت نقــــــد و غیر نقـــــد

تا مبلغ 4،000،000،000 لایر

خطوط تولید و آزمایشگاه و سایر زیر ساخت های تخصصی شتابدهنده

ابتدایی تا  از مراحل  حمایت شبکه تخصصی دارویی و خانواده توانمند هنام 

فروش و صادرات تیم ها

همراهی کامل شتابدهنده جهت طراحی بیزینس مدل و بیزینس پلن و طراحی 

برنامــــه رشـــــد
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موضوعات فراخوان

سامانه های نوین دارورسانی

انواع سیستم های دارورسانی کانژوگه 

Call Topics

ایمپلنت ها 

نانوذرات و میکروذرات

سیـستـــــــم های دارورسانـــــــی بر پــــــایه 
نوکلئیــک اسیــــد ها ) mRNA، siRNA و 

اولیگونوکلئوتیدها(

سیستـــــــــم های دارورســـــانی نــــــازال
)استنشاقی(

سلول درمانی و ژن درمانی 

کامپوزیت ها  01

02

03

04

پلیمرها

سرامیک ها 

فلزات

ادامه صفحه بعد

ملزومات پزشکی مبتنی بر فناوری های نوین

www.honam.ir
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موضوعات فراخوان

توجه

سامانه های نوین دارورسانی

Call Topics

سیستم های دارورسانی نوین که به آن ها سیستم های دارورسانی با رهاسازی کنترل شده 
شده نیز گفته می شود، برای کنترل تحویل دارو با دوز مشخص و مدت زمان از پیش تعیین 
شده در محل مورد نظر استفاده می شوند. این سیستم ها قادر هستند زمان و مکان 
رهاسازی را تحت کنترل درآورند و هم چنین باعث کاهش تخریب دارو، افزایش تاثیر درمانی 
و حفظ گردش در خون به مدت طوالنی می شوند. در جدول زیر تعدادی از به روزترین و 

مهم ترین سیستم های دارورسانی آورده شده است.

میکرو و نانوذرات به دلیل پتانسیل باالیی که در محافظت از داروهای کپسوله شده در 
برابر تخریب دارند و هم چنین قایلیت رهایش کنترل شده دارو، در سیستم های دارورسانی 

بسیار مورد توجه قرار گرفته اند که در جدول زیر به انواع آن اشاره شده است. 

صرفا  می شوند  ذکر  راهنما  این  در  که  مواردی 
جهت توضیح کلی درباره سیستم های دارورسانی 
و دسته بندی های آن می باشد. الزم به ذکر است 
قرار  دسته بندی  این  در  شما  طرح  و  ایده  چناچه 
دارورسانی  از  نوینی  شیوه   همچنان  و  نمی گیرد 
محســــوب می شـــود امکـــان پذیـــــرش آن در این 

فراخــــوان وجود دارد.

Drug delivery system

Micro/Nano particles

Conjugated delivery systems

Nasal drug delivery

Implants

Nucleic acids-based
delivery systems

صفحه  04

Micro/Nano particles

Micro & Nanoparticle

Polymeric NPs

Inorganic NPs Protein NPs

Nano crystal

Lipid-base NPs
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در ایـــــــن دسته بنـــــــدی به ســـــــه دستـــــــــــــه نــــوکلیئـــــــــــک اسیــــدها
شامـــــل

اشاره شده است. در این نوع سیستم ها عالوه بر طراحی و سنتز این 
ساختارها نحوه دارورسانی آن ها به بافت هدف برای افزایش پایداری و محافظت از حذف آنزیمی در طی 

مسیر از اهمیت باالیی برخوردار است.

H o n a m  A c c e l e r a t o r www.honam.ir
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Conjugated

Nasal Drug Delivery

Implant

فیزیکی  شده  کانژوگه  لیگاندهای  فعال  هدف گیری  برای 
تحویل  و  مونوکلونال  آنتی بادی های  جمله  از  کوواالنسی  و 
هدفمند دارو به سلول مورد نظر از این سیستم دارورسانی 
از  مهم  دسته بندی  دو  به  زیر  جدول  در  می شود.  استفاده 

کانژوگه ها برای دارورسانی هدفمند اشاره شده است. 

سیستم  های دارورسانی نازال به عنوان یک جایگزین برای تحویل دارو جهت درمان  های موضعی بیماری های 
آلرژیک، سینوزیت و هم چنین دردهای میگرنی و ... مورد استفاده قرار می گیرد. این سیستم ها بر معایب 
مختلفی غلبه می کنند که منجر به تثبیت دارو، انتقال پیشرفته دارو، بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی دارو 

مانند حاللیت در آب و افزایش جذب می  شوند.

ایمپلنت ها فرم های دارویی با اثر طوالنی مدتی هستند که آزادسازی دارو را در دوره های چندماه تا چندساله 
امکان پذیر می کنند. در جدول زیر انواع ایمپلنت ها آورده شده است.

Antisense oligonucleotides )ASOs(، small interfering RNAs )siR-
NAs( and messenger RNA )mRNA( 

Conjugated

Polymer- drug conjugated

Antibody- drug conjugated

Implant

Pellets

In-situ gel/solid forming systems

Resorbable microparticles

Metal/plastic implants

Polymer implants

Drug-eluting stents

صفحه  05

Nucleic acids-based delivery systems

Nucleic Acid

mRNA

siRNA

antisense oligonucleotides )ASOs(
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کلیه افراد حقیقی و حقوقی 
فعال در حوزه مرتبط با دارو 
مـــی تواننـــــد طرح هـــای خود 

را ارسال کنند.

فرآیند پذیرش تیم ها
The process of accepting teams

صفحه  06

ملزومات پزشکی مبتنی بر فناوری های نوین

امروزه استفاده از تجهیزات پزشکی در حوزه سالمت جهت تشخیص، معالجه و درمان بسیاری از بیماری ها 
کاربرد دارد و تجهیزات پزشکی مبتنی بر بیومتریال ها در سیستم های دارورسانی بسیار مورد توجه قرار 
گرفته اند. بیومتریال ها می توانند به صورت طبیعی یا سنتز شده باشند و در کاربردهای مختلف پزشکی برای 

پشتیباتی، تقویت و بهبود یا جایگزینی بافت آسیب دیده یا عملکرد بیولوژیکی استفاده شوند. 

Medical devices based on biomaterials

Metallics Polymerics Composites Ceramics
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معیار ها ی ارزیابی

تیم

ایده یا محصول

مکمل بودن توانمندی های اعضای تیم

در حوزه موضوعات تخصصی شتابدهنده هنام فارمد

سابقه تحصیلی مرتبط با ایده

تناسب ایده با تیم

سابقه کاری مرتبط با طرح

فناور محور بودن ایده

01

02

عدم وجود نمونه عینا مشابه در ایران

وجود محصول در لیست محصوالت دانش بنیان



بــازار

دارای کشش حداقلی تقاضا )نیاز بازار(

موضوعات جلسات آموزشی | طراحی و تکمیل مدل و طرح کسب و کار، مارکتینگ و فروش، توسعه فردی، مالی 
و سرمایه گذاری، مدیریت پروژه، رشد و زنجیره ارزش

اندازه بازار مناسب

تناسب بازار با محصول ) 1 وجود تعداد زیاد مشتری
2 رشد سریع مشتریان 3 سهولت کسب و کار(

03

محیط رقابتی )تنوع رقبا و استراتژی مقابله با آن ها(

تنوع محصول )مزیت رقابتی در محصول پیشنهای(
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معیار ها ی ارزیابی
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