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 یتعالبسمه

بنیان با رویکرد نوآوری باز و همکااری فناوراناه  های دانشتقویت توان توسعه فناوری شرکت منظوربهوق نوآوری و شکوفایی صند

بنیاان و مععاقااا   های دانشخدمت جدیدی را طراحی و عرضه کرده است که در قالب آن  نیازهای تحقیقااتی و فناوراناه شارکت

ها را شناساایی هاای ماورد نیااز ایاک شارکتو توسعه فناوریهای تحقیقاتی های پژوهشی و فناور توانمند برای اجرای طرحگروه

 نماید.می

بنیاان معقاضای اسات کاه توساو صاندوق ناوآوری و های دانشآنچه پیش رو دارید  نیاز تحقیقاتی/فناورانه یکی از شارکت

 شکوفایی شناسایی و در قالب فراخوان منعشر شده است. لطفا  به موارد زیر توجه فرمائید:

یک فراخوان تحقیقاتی و ارائه پروپوزال در قالب انفارادی  گروهای  شارکعی یاا ساازمانی مسااز اسات. هماه شرکت در ا (1

بنیاان و های دانشها و مراکز تحقیقااتی  شارکتی دانشگاهعلمئتیهآموخعگان و اعضای پژوهشگران  دانشسویان  دانش

 در ایک فراخوان شرکت کنند.توانند با تدویک و ارسال پروپوزال فناور و سایر علاقمندان می

قالاب در  70/27/0077 خیتاا  تاا حاداکرر و ییشاکوفا و یناوآور صندوق شدهکیتدو چارچوب در دیبا صرفا  هاپروپوزال (2

Word  در سااامانه ااازال بااه آدر https://ghazal.inif.ir/grant هااایی کااه در چااارچوبی ارسااال شااوند. پروپوزال

 های دیگر به دست صندوق برسند  وارد فرایند ارزیابی نخواهند شد.  یا به روشرازآنیا

ها توسو صندوق نوآوری و شکوفایی آااز خواهاد شاد. پروپاوزالی ها  فرایند ارزیابی آنپس از اتمام مهلت ارسال پروپوزال (3

برای ماااکرات تکمیلای باه « مسری» عنوانبهکه بیشعریک تناسب را با الزامات ایک نیاز تحقیقاتی داشعه باشد  انعخاب و 

 .بنیان معقاضی معرفی خواهد شدشرکت دانش

ای مابیک جاناه3بنیان )معقاضی تحقیق(  قرارداد دهنده منعخب )مسری تحقیق( و شرکت دانشدر صورت توافق پروپوزال (4

درصاد هزیناه اجارای  07منعقد خواهد شد. در قالب ایک قرارداد  صندوق نوآوری تاا « مسری»و « معقاضی»  «صندوق»

ای و معناسب با پیشرفت اجارای طارح  در مرحله طوربهداخت تا طرح تحقیقاتی را به شکل بلاعوض به معقاضی خواهد پر

 اخعیار مسری قرار گیرد.

دهنادگان بینی و معرفی شده است  اماا پیشانهادهای کلی برای اجرای تحقیق مورد نظر پیشگرچه در ایک فراخوان  گام (5

تحقیقاتی و دساعیابی  مسئلهت برای حل ایک توانند از هر روش یا فناوری دلخواه و در قالب یک برنامه تحقیقاتی معفاومی

 به اهداف آن اسعفاده کنند.

های صندوق نوآوری و شکوفایی نخواهد باود مندی از حمایتبهره منزلهبهتدویک و ارسال پروپوزال در قالب ایک فراخوان   (6

مانگی دانساعه و مفااد کلیاه کند. صندوق نوآوری و شکوفایی خود را ملزم به رعایت محرو برای فرسعنده حقی ایساد نمی

 های ارسالی محرمانه نزد صندوق باقی خواهد ماند.طرح

کاارگزار صاندوق در میاان بگااریاد )شاماره  عنوانباهیا ابهام در خصوص ایک فرایند را با شرکت بومرنا   سؤالهرگونه  (0

 (721-99389563و  99389543تما : 
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بنیان متقاضیدرباره شرکت دانش  

 

با  1382ایک شرکت در سال  تدویک شده است. 2تولیدی نوع بنیان ایک فراخوان به سفارش یک شرکت دانش

بنیان موفق به اخا گواهی دانش 1389شروع به فعالیت کرد و در سال  فناورانهتولید محصولات زیستهدف 

گیک  بیوکاتالیست بیوکاتالیست شکننده ترکیاات آلی سنبنیان ایک شرکت محصولات دانش ازجملهخود شد. 

 .دباشمیبیومکمل ااایی پالاینده پساب و 

تولید بیوکاتالیست موفق به  فناوریزیستمدیران ایک شرکت با برخورداری از تسربه و سابقه علمی در زمینه 

و اینک  اندشده های نفعیو بازیابی نفت و فرآورده یسازپاکشکننده ترکیاات آلی سنگیک با زمینه کراکین   

 هسعند. مندعلاقهایک محصول در قالب همکاری با پژوهشگران و فناوران  مواد اولیه تولیدال به دنا

 

 کیتینولایگنیل یهامیآنز دیتول یتوسعه دانش فن
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 مسئله ضرورت
 

از بوده است  مورد توجه  همراههای نفعی سازی فرآوردهذخیرهدر کشورمان 

های نفعی وجود دارد  بلندمدت فرآوردهسازی مشکلاتی که در ذخیره

حسم درصدی  17ها و رسوبات نفعی است که ساب کاهش تشکیل لسک

تسمع شود. های نفعی میمخازن ذخیره و از دست رفعک بخشی از فرآورده

 شوندنفعی نامیده میلسک   ترکیاات نفعی سنگیک و رسوبات در کف مخازن

ملی پخش و شرکت یش روی همواره یکی از مشکلات پایک موضوع  که

ایران سالانه در   بر پایه برآوردها بوده است.های نفعی فرآورده پالایش

 شود.بشکه لسک نفعی تولید می 777 594

شده مخازن نفعی بکار گرفعه  یسازپاکهای مخعلفی برای تاکنون روش

 های صنععیوی انسانی و مکندهها  اسعفاده از نیرروش کیترمعداولاست. 

های نفعی و ترکیاات سنگیک  ها پس از اسعخراج لسکدر ایک روش است.

نظیر  محیطی بسیاریزیستکنند که مشکلات ها دفک میها را در لندفیلآن

به همراه دارد. همچنیک در روش اسعفاده از نیروی  لودگی خاک و آبآ

از  اسعفاده به همیک دلیل .شودیمی جدی به افراد وارد هابیآسانسانی  

ماکور را در پی  مورد اسعقاال قرار گرفعه است که معایب های زیسعیروش

سازی مخازن نفعی مورد دو نوع روش زیسعی به منظور پاک .نخواهد داشت

ها به طور گیرد  روش اول  اسعفاده از میکروارگانیسماسعفاده قرار می

اسعفاده از بر است  روش دوم معطوف به بر و هزینهمسعقیم است که زمان

های زیسعی است که نسات به روش اول هزینه و زمان اجرای کاتالیست

 را نیاز دارد. کمعری 

 
 
 
 
 
 
 

 اصلی تحقیق مسئله

 )نیاز تحقیقاتی(: 

 مسئله این تحقیق عبا ت است از

 استخراجوسعه دانش فنی ت»

 «های لیگنینولایتیکآنزیم
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 تحقیقاتی مسئلهمشروح 

زیست دار محیوو دوست نویکهای روش شرفعهیپ یکشورها درشکست ترکیاات سنگیک نفعی   منظوربه

شرکت معقاضی تحقیق محصول بیوکاتالیسعی را توسعه داده است که ه است. بر همیک اسا  توسعه یافع

 یکا یدتول یبراگردد. مینظیر ترکیاات آروماتیک  رزیک و آسفالعک  ساب شکست ساخعارهای سنگیک نفعی

شکست  یلهسعند که به دل یگنینولایعیکل هاییمآنز  مورد اسعفاده هاییمآنز گروهاز  یکیمحصول 

مشابه آن مانند آسفالعک را به  یسوبسعراها توانندیم ییو گسعره دامنه سوبسعرا یگنیکمانند ل ییساخعارها

شوند  به دلیل افزایش قیمت ارز یها به کشور وارد مدر حال حاضر ایک آنزیمکنند.  یهتسز ترکوچک یااتترک

های لیگنینولایعیک شامل ی آنزیمداخل یدبه تول یلشرکت تما یکاو مشکلات موجود در فرآیند واردات  

 توسعه محصول خود دارد. راسعایدر های لکیز  منگنزپراکسیداز و لیگنیک پراکسیداز آنزیم

های پوسیدگی ها  میوه اناه  گیاه فسعوکا  قارچعریهای لیگنینولایعیک در منابع مخعلفی ازجمله باکآنزیم

های پوسیدگی سفید بیشعر است و انای ایک گروه آنزیمی در قارچ ازآنساکهشوند. ای و سفید یافت میقهوه

های مورد اسعفاده در محصول بیوکاتالیست شکننده ترکیاات سنگیک نفعی شرکت معقاضی  آنزیم منشأ

های پوسیدگی های لیگینولایعیک از قارچاسعخراج آنزیم  است  لاا در ایک پروژههای پوسیدگی سفید قارچ

 یدبا توجه به تولیابند و های پوسیدگی سفید بر روی چوب درخت ایرزنده رشد میقارچسفید مدنظر است. 

امکان   یدسف یدگیپوس یهاها در قارچقابل توجه آن یدتول یزاندر قارچ و م هایمآنز یکا سلولیخارج 

 .در داخل کشور وجود داردیدشان تول

های لیگنینولایعیک شامل لکیز  منگنز پراکسیداز و لیگنیک پراکسیداز دارد که توانایی ایک شرکت نیاز به آنزیم

در شرایو محیطی پایدار و  را داشعه )ترکیاات آروماتیک  رزیک و آسفالعک( شکست ترکیاات سنگیک نفعی

 .باشند
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 تحقیق:های گام

  های لیگنینولایعیکآنزیم دکنندهیتولتهیه گونه  وشناسایی 

 های لیگنینولایعیکبررسی میزان تولید آنزیم 

 های لیگنینولایعیکسازی تولید آنزیمبهینه 

 های لیگنینولایعیکاسعخراج آنزیم 

 هابررسی خصوصیات ذاتی آنزیم 

 هابررسی خصوصیات عملکردی آنزیم 

  برای اسعفاده کاربردیپایدارسازی محیطی 

 های مورد انتظار تحقیقخروجی

 های پوسیدگی سفیدهای لیگنینولایعیک از قارچاسعخراج آنزیم 

 جداگانه طوربههای لکیز  منگنزپراکسیداز و لیگنیک پراکسیداز ارائه آنزیم 

 الزامات تحقیق

 :باشد یرمشخصات ز یدارا یدبالیگنینولایعیک  یمیآنزگروه 

  جداگانه ارائه شوند. طوربهدرصدی و  67سه آنزیم لکیز  منگنز پراکسیداز و لیگنیک پراکسیداز با خلوص 

 روز در محیو عملکردی فعال باشند. 27دارای پایداری مناسب بوده و به مدت  هامیآنز 

  را داشعه باشند. گرادیسانعدرجه  45تحمل دمایی 

  درpH  باشند.فعالیت مناسب داشعه  9تا  5های 

  شکست گروه ترکیاات نفعی آروماتیک  رزیک و آسفالعک و ارائه گزارش میزان شکست گروه ترکیاات نفعی

 براسا  نعایج کروماتوگرافی
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 معیارهای ارزیابی و انتخاب مجری 

  مسئلهتحصیلات و سوابق تیم تحقیقاتی و تناسب آن با 

  مسئلهرویکرد فنی تیم تحقیقاتی به 

 آزمایشگاهی و مواد اولیه و سایر الزامات اجرای تحقیق دسعرسی به تسهیزات 

 زمان و هزینه اجرای تحقیق 

 تسهیم مالکیت فکری

  مسری در مالکیت معنوی ناشی از اجرای تحقیق سهیم خواهد بود و انعشار مقاله مشعرک معنویمالکیت :

ها و سمینارها با موافقت و اشاره مقاله در کنفرانس ارائههای داخلی و خارجی  توسو مسری و معقاضی در ژورنال

 اندرکاران مساز خواهد بود.به نام همه دست

 وکار شرکت معقاضی  منافع مالی ناشی از توسعه ایک فناوری تماما  : با توجه به مدل کسبمالکیت منافع مادی

 .اتی را دریافت خواهد کردالزحمه اجرای پروژه تحقیقمععلق به شرکت معقاضی بوده و مسری صرفا  حق

 ارسال پروپوزال  

 در 70/72/1477 حداکرر تا تاریخصندوق نوآوری و شکوفایی  تدویک و  موردنظرها صرفا  باید در چارچوب پروپوزال

  یا به رازآنیاهایی که در چارچوبی ارسال شوند. پروپوزال https://ghazal.inif.ir/grantسامانه ازال به آدر  

 های دیگر به دست صندوق برسند  وارد فرایند ارزیابی نخواهند شد.روش

 

 

 

 

https://ghazal.inif.ir/grant


 های لیگنینولایتیک آنزیم استخراجتوسعه دانش فنی 

8 
 

 


