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بسمه تعالی
صنننندوق نوآوری و شننناویایی بهمنظور تقویت توان توسنننعه یناوری شنننرکتهای دانشبنیان با رویارد نوآوری باز و
هماناری ینناوراننهد تندمنت ندیندی را راضی و در نننه کرده اسنننت کنه در انالنق آند نینازهنای ت قیقناتی و ینناوراننه
شنننرکنتهنای دانشبنینان و متعنااًناگد هروههنای پووهینننی و ینناور توانمنند برای ا رای ر هنای ت قیقناتی و توسنننعنه
یناوریهای مورد نیاز این شرکتها را شناسایی مینماید.
آنچه پیش رو داریدد نیاز ت قیقاتی/یناورانه یای از شننتا دهندههای دانشبنیان متقا ننی اسننت که توسننق صننندوق
نوآوری و شاویایی شناسایی و در االق یراتوان منتیر شده است .لطفاگ به موارد زیر تو ه یرمائید:
 )1شنرکت در این یراتوان ت قیقاتی و ارائه پروپوزال در االق انفرادید هروهید شنرکتی یا سنازمانی مزاز اسنت .همه
پووهیننگراند دانیننزویاند دانشآموتتگان و ادضننای هی تدلمی دانیننگاهها و مراکز ت قیقاتید شننرکتهای
دانشبنیان و یناور و سایر دالامندان میتوانند با تدوین و ارسال پروپوزال در این یراتوان شرکت کنند.
 )2پروپوزالها صنریاگ باید در ااراو تدوینشنده صنندوق نوآوری و شناویایی و ضداکتر تا تاری  25فروردینماه
 1400در االق  Wordدر سنامانه غزال به آدرس  https://ghazal.inif.ir/grantارسنال شنوند .پروپوزالهایی
که در ااراوبی غیرازآند یا به روشهای دیگر به دست صندوق برسندد وارد یرایند ارزیابی نخواهند شد.
 )3پس از اتمام مهلت ارسنال پروپوزالهاد یرایند ارزیابی آنها توسنق صنندوق نوآوری و شناویایی آغاز تواهد شند.
پروپوزالی که بییننترین تناسننق را با الزامات این نیاز ت قیقاتی داشننته باشنندد انتخا و بهدنوان «مزری» برای
مذاکرات تامیلی به شتا دهنده دانشبنیان متقا ی معریی تواهد شد.
 )4در صننورت توایپ پروپوزالدهنده منتخق (مزری ت قیپ) و شننتا دهنده دانشبنیان (متقا ننی ت قیپ)د ارارداد
 3انًهای مابین «صنندوق»د «متقا نی» و «مزری» منعقد تواهد شند .در االق این اراردادد صنندوق نوآوری تا
 70درصنند هزینه ا رای ر ت قیقاتی را به شننال بالدو

به متقا ننی تواهد پرداتت تا به ور مرضلهای و

متناسق با پییریت ا رای ر د در اتتیار مزری ارار هیرد.
 )5هرانه در این یراتواند هنامهنای کلی برای ا رای ت قیپ مورد نظر پیشبینی و معریی شننننده اسننننتد امنا
پییننننهناددهنندهان میتواننند از هر روش یا ینناوری دلخواه و در االق یک برنامه ت قیقناتی متفناوت برای ضل این
مس له ت قیقاتی و دستیابی به اهداف آن استفاده کنند.
 )6تدوین و ارسننال پروپوزال در االق این یراتواند بهمنزله بهرهمندی از ضمایتهای صننندوق نوآوری و شنناویایی
نخواهد بود و برای یرسنتنده ضقی ایزاد نمیکند .صنندوق نوآوری و شناویایی تود را ملزم به ردایت م رمانگی
دانسته و مفاد کلیه ر های ارسالی م رمانه نزد صندوق باای تواهد ماند.
 )7هرهونه سننلال یا ابهام در تصننون این یرایند را با شننرکت بومرنب بهدنوان کارهزار صننندوق در میان بگذارید
(شماره تماس 88398543 :و )021-88398563
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درباره شتابدهنده دانشبنیان متقاضی
این یراتوان به سفارش یک شتا دهنده دانشبنیان نوپا نوع  2تدوین شده است .این شتا دهنده در سال  97با هدف
ارائه تدمات تزاریسازید تدمات شتا دهی کسقوکارهای نوپا از اًیل برهزاری دورههای کوتاهمدت و بلندمدت و
مربیهری تأسیس شده و در سال  1398مویپ به اتذ هواهی دانشبنیان تود شده است.
هدف این شتا دهندهد آموزش و شتا دهی یناوران دانیگاهی برای تًدیل شدن به کسقوکار است و اصد دارد با
ایزاد یک زیستبوم پایدار در این ضوزهد به توسعهدهندهان یناوریهای نوآورانه کمک کند تا به شرکتهای رشد یایته
تًدیل شوند .تمرکز این شتا دهنده بر کسقوکارهایی است که م صول آنها مًتنی بر یناوریهای نوآورانهای است
که ضاصل یک ت قیپ دانیگاهی در سطح دکتری یا کارشناسی ارشد هستند .مللفههای اصلی این شتا دهنده شامل
این موارد

میشود:

 )1تعامل و ارتًاط با شرکتها و کارآیرینان یعال در ضوزه یناوریهای نوآورانه و یادهیری از آنها
 )2دسترسی به دورههای مختلف ادتًارسنزی میتریاند ارزش پیینهادی و مدل کسقوکار
 )3شالدهی به ساتتار شرکت و تیم در یک یرآیند کوتاه
 )4دسترسی به مربیان ایرانی و تار ی دارای پییینه ملثر در راهاندازی کسقوکارهای مًتنی بر یناوری
 )5توسعه م صول با نگاه یروش هانی
 )6دسترسی به سرمایههذاران ایرانی و تار ی آشنا به ویوهیهای کسقوکارهای مًتنی بر یناوری
شایان ذکر است این شتا دهنده دارای اهارده استارتاپ است که مراضل مختلف از مله ادتًارسنزید شتا دهید
رشد پایدار و  ...را میهذرانند و اند تیم با هذراندن دوره توانمندسازی و شتا دهید سیال را تامیل نمودهاند.

2

« توسعه پنل غربالگری ژنومیک بهمنظور ارزیابی میزان ابتال به ویروس کووید 19-با استفاده از توالییابی»

ضرورت مسئله
آمار و هزارش مربوط به کیورهای درهیر در اپیدمی کرونا ضاکی از آن است که
کنترل شیوع این بیماری با و ود موانع و میاالت مختلفی از اًیل میزان باالی
ابتالی ایرادد اشًاع ظرییت سیستم تدمترسانی بهداشت و درماند ددم مویقیت

مسئله اصلی تحقیق
(نیاز تحقیقاتی):
مسئله این تحقیق عبارت است از
« توسعه پنل غربالگری ژنومیک
بهمنظور ارزیابی میزان ابتال به ویروس
کووید 19-با استفاده از توالییابی»

کامل در زمینه کنترل هسترش ویروس و ایزایش میزان مرگومیر در بخش درمان
با االشهای دی موا ه شده است.
الگوی تصاددی اپیدمی ویروس کووید 19-دلیرغم و ود زیرساتتها و دانش ینی
مناسق در نظام سالمت ایراند منزر به اشًاع ظرییت تدمترسانی شده استد
بنابراین به منظور بررسی اضتمال ابتال به ویروس کووید19-د راضی پنل غربالگری
ژنومیک با استفاده از توالییابی و ت لیل زمینه ژنتیای ایراد میزبان در سطح کیور
بسیار کارآمد تواهد بود.
این پنل با استفاده از دادههای توالی ژنومیک انسانید از ریپ «بررسی ارتًاط
زمینه ژنتیای» با «میزان ضساسیت به ویروس کووید »19-در هروه ایراد پرتطر در
مقایسه با هروه ایراد کمتطرد ایراد را آهاه میسازد و به ور تالصه دو کاربرد مهم
دارد:
-1

شناسایی ایراد پرتطر برای مدیریت بهتر منابع انسانی در دوران کرونا

-2

شناسایی ایراد نیازمند و پرتطر برای اولویتبندی توزیع واکسن

در ضال ضا ر تیمهای مختلفی در کیور در ضوزههای تیخیصد درمان و پیشهیری کرونا در ضال یعالیت هستند.
در ایراند بر اساس آترین آمار منتیرشده از سوی وزارت بهداشت و درماند بیش از  31هزار نفر از کادر درمان به این
ویروس مًتال شدهاند که از این میان بر اساس هزارش سازمان نظام پرستارید ضدود  5تا  6هزار پرستار به دلت ابتال
به این بیماری در مرتصی استعال ی هستند و به دلت شدت بروز دالئم بیماری از ارته تدمت تارج شدهاند (آبانماه
)1399د لذا این ایراد در اولویت تیخیص میزان ضساسیت به ویروس کووید 19-ارار دارند.
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مشروح مسئله تحقیقاتی
در این پروژه ت قیقاتی الزم است مطالعات دایقی در تصون شناسایی پتانسیل اضتمال تطر ابتال و شدت بروز
دالئم با استفاده از پنلهای ژنومیک انزام شود .به منظور پیشبینی ریسک ابتال به ویروس کوید19-د و ود نمونههای
شاهد-بیمار ( )Case-controlیا نمونههایی از هروههای مختلف (مًتنی بر دادههای ژنومیک) از اهمیت باالیی برتوردار
است که مطالعات انزامشده در تصون بسیاری از بیماریهای ژنتیای اماانپذیری آن را اثًات نمودهاند.
در این راستاد هدفد تهیه پنل برای بررسیهای همه انًه در زمینه توالییابی و ت لیل زمینه ژنتیای مرتًق با میزان
ضساسیت ایراد میزبان است و االش این ت قیپد توالییابی و تولید مقرونبهصریه دادههای مورد نیاز در تارج از کیور
است .در صورت بررسی و ت لیل دایپ ژنوم ایراد نمونههیری شده و توسعه مناسق پنلد تولید داده در داتل کیور
هت شناسایی ایراد پرتطر در سطح هسترده اماانپذیر تواهد بود.
در یاز اول این پروژه ت قیقاتی الزم است یر یه میزان اضتمال ابتالی ایراد به ویروس کووید 19-با استفاده از توالییابی
کل ژنوم از ریپ پنل شناسایی ژنومیک در دو هروه م دودد شامل ایراد پرتطر (ایراد یوتشده و دارای دالئم بالینی
شدید) و ایراد کمتطر (ایراد مًتال با  PCRمتًت و بدون دالئم بالینی) بررسی شود .سپس با تو ه به نتایج مقاالت
منتیرشده بینالمللی مًنی بر و ود واریانتهای ملثر بر شدت بروز دالئم در ابتال به این ویروسد نتایج این ارزیابی
ت لیل شوند .برای ورود به بازار با تو ه به برنامهریزی صورت هریته برای توسعه و تزاریسازی پنل یوقد نیاز به ایزایش
تعداد نمونه و بهینهسازی الگوریتمهای مًتنی بر یادهیری ماشین در راستای ارائه پنل تزاری و ااتصادی و اتذ
تأییدیهها و مزوزهای الزم از مرا ع ذیصال است.
در یاز دوم انتظار میرودد پنل ژنومیای برای ارزیابی ریسک ابتال و شدت بیماری کووید 19-راضی شودد سپس دات
و ص ت پنل در تصون میزان بروز دالئم بیماری اضتمالی ادتًارسنزی شود و بهمنظور کاهش هزینههای شناسایی
ایراد با اضتمال باالی ابتالد نیانگرهای ژنومیک مناسق توسعه یابند .در انتهای این پروژه ت قیقاتی انتظار میرود بتوان
تدمات ژنومیک مربوط به کووید 19-را با هزینه مناسق به ایراد مختلف ارائه داد.
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خروجیهای مورد انتظار تحقیق
•
•

توسعه پنل ژنومیک شناسایی ریسک ابتال و شدت بیماری کووید19-
ادتًارسنزی دات و ص ت پنل در پیشآهاهی ایراد در تصون شدت بیماری اضتمالی

گلوگاه تحقیقاتی پروژه
•

هزینه باالی توالی یابی و ددم دسترسی به یناوری و دستگاه توالی یابی در داتل کیور با هدف ارائه
تدمات هسترده

•

نیاز به ایزایش تعداد نمونه از هروههای تعریفشده در ر بهمنظور ایزایش دات و اتتصاصی بودن
پنل

•

بهینهسازی الگوریتم ت لیل هدیمند دادههای ژنومیک مًتنی بر یادهیری ماشینی با ایزایش تعداد
نمونه و ضزم داده

راهحلها و پیشنهادهای غیرجذاب
به دالیل مختلفد راهضل زیر ذا و اابلپذیرش نیست:
 oاستفاده از ایپهای تزاری و روشهای ژنوتایپینب بر پایه ریزآرایه و توالی یابی سنگر

الزامات تحقیق
•

استفاده از روش توالییابی کل ژنوم

•

ارزیابی اولیه تهیه پنل ژنومیک با استفاده از  20یرد از دو هروه پرتطر و کمتطر مًتنی بر توالییابی
کل ژنوم ( )WGSو ارائه نتایج ضاصل از ارزیابی اولیه

•

کدهذاری نمونهها به شیوه کدهای ناشناس و ددم ارائه هرهونه ا الدات یردی و بالینی به مرکز
توالییابی کننده نمونهها

•

ددم ارائه ا الدات مرتًق با ماهیت و هدف انزام پروژه و ر یستری غیرمستقیم درتواست توالییابی

•

اماان دریایت مستقیم ا الدات بدون ذتیرهسازی دادههای توالییابی در سرور مرکز توالییابی
کننده
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•

معآوری ا الدات بالینی کامل نمونههای موردنظر بر اساس یرم ر ایتنامه پووهیی از ایراد و
مراکز ذیصال

•

انتخا میزبان یااد هرهونه بیماریهای زمینهای مانندد بیماریهای عف سیستم ایمنید ریوید
الًی-درواید کًدید دیابتد کلیوی و سر ان که ت ت هیچهونه درمان ویوه بیماریهای تان
مانند پیوند مغز استخوان یا سلولهای بنیادید پرتودرمانی و شیمیدرمانی و نیز دیگر درمانهای
منزر به کاهش ادرت سیستم ایمنی ارار نگریته باشند.

معیارهای ارزیابی و انتخاب مجری
•

ت صیالت و سوابپ تیم ت قیقاتی و تناسق آن با مس له

•

رویارد ینی تیم ت قیقاتی به مس له

•

دسترسی به تزهیزات آزماییگاهی و مواد اولیه و سایر الزامات ا رای ت قیپ

•

زمان و هزینه ا رای ت قیپ

تسهیم مالکیت فکری
• مالکیت معنوی  :مزری در مالایت معنوی ناشی از ا رای ت قیپ سهیم تواهد بود و انتیار مقاله میترک
توسق مزری و متقا ی در ژورنالهای داتلی و تار ید ارائه مقاله در کنفرانسها و سمینارها با موایقت و
اشاره به نام همه دستاندرکاران مزاز تواهد بود.
•

مالکیت منافع مادی :با تو ه به مدل کسقوکار شتا دهنده متقا ید  35درصد از منایع مالی ناشی از توسعه
این یناوری متعلپ به شتا دهنده متقا ی بوده و  65درصد از منایع مالی نیز به مزری تعلپ تواهد هریت.

ارسال پروپوزال
پروپوزالها صریاگ باید در ااراو موردنظر صندوق نوآوری و شاویایید تدوین و ضداکتر تا تاری  25فروردینماه
 1400در سامانه غزال به آدرس  https://ghazal.inif.ir/grantارسال شوند .پروپوزالهایی که در ااراوبی غیر از آند یا به
روشهای دیگر به دست صندوق برسندد وارد یرایند ارزیابی نخواهند شد.
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