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 بسمه تعالی

 
بنیان با رویکرد نوآوری باز و همکاری  های دانشمنظور تقویت توان توسعه فناوری شرکتوق نوآوری و شکوفایی بهصند

و   تحقیقاتی  نیازهای  آن،  قالب  در  که  است  کرده  عرضه  و  طراحی  را  جدیدی  خدمت  شرکتفناورانه،  های  فناورانه 

های مورد نیاز  های تحقیقاتی و توسعه فناوریهای پژوهشی و فناور توانمند برای اجرای طرحبنیان و متعاقباً، گروهدانش

 نماید.ها را شناسایی میاین شرکت

توسط صندوق نوآوری  بنیان متقاضی است که  های دانشدهندهآنچه پیش رو دارید، نیاز تحقیقاتی/فناورانه یکی از شتاب

 و شکوفایی شناسایی و در قالب فراخوان منتشر شده است. لطفاً به موارد زیر توجه فرمائید: 

شرکت در این فراخوان تحقیقاتی و ارائه پروپوزال در قالب انفرادی، گروهی، شرکتی یا سازمانی مجاز است. همه   (1

بنیان  های دانشها و مراکز تحقیقاتی، شرکتدانشگاه  علمیآموختگان و اعضای هیئتپژوهشگران، دانشجویان، دانش

 توانند با تدوین و ارسال پروپوزال در این فراخوان شرکت کنند. و فناور و سایر عالقمندان می

  1400  ماهشهریور  1شده صندوق نوآوری و شکوفایی و حداکثر تا تاریخ  ها صرفاً باید در چارچوب تدوینپروپوزال (2

هایی که در  ارسال شوند. پروپوزال  https://ghazal.inif.ir/grantانه غزال به آدرس  در سام  Wordقالب  در  

 های دیگر به دست صندوق برسند، وارد فرایند ارزیابی نخواهند شد.چارچوبی غیرازآن، یا به روش

پروپوزال (3 ارسال  اتمام مهلت  از  ارزیابی آنپس  فرایند  آغاز خواهد شد.  ها،  نوآوری و شکوفایی  ها توسط صندوق 

ال با  را  تناسب  بیشترین  که  بهپروپوزالی  و  انتخاب  باشد،  داشته  تحقیقاتی  نیاز  این  برای زامات  »مجری«  عنوان 

 بنیان متقاضی معرفی خواهد شد.دانش دهندهمذاکرات تکمیلی به شتاب

پروپوزال (4 توافق  تحقیق( و شتابدر صورت  )مجری  قرارداد  دانش  دهندهدهنده منتخب  )متقاضی تحقیق(،  بنیان 

  70اضی« و »مجری« منعقد خواهد شد. در قالب این قرارداد، صندوق نوآوری تا  ای مابین »صندوق«، »متق جانبه3

ای و متناسب  طور مرحلهدرصد هزینه اجرای طرح تحقیقاتی را به شکل بالعوض به متقاضی خواهد پرداخت تا به

 با پیشرفت اجرای طرح، در اختیار مجری قرار گیرد.

گام (5 فراخوان،  این  در  اجرگرچه  برای  کلی  پیشهای  نظر  مورد  تحقیق  اما  ای  است،  شده  معرفی  و  بینی 

توانند از هر روش یا فناوری دلخواه و در قالب یک برنامه تحقیقاتی متفاوت برای حل این  پیشنهاددهندگان می

 مسئله تحقیقاتی و دستیابی به اهداف آن استفاده کنند. 

های صندوق نوآوری و شکوفایی نخواهد  مندی از حمایتمنزله بهره تدوین و ارسال پروپوزال در قالب این فراخوان، به (6

کند. صندوق نوآوری و شکوفایی خود را ملزم به رعایت محرمانگی دانسته و  بود و برای فرستنده حقی ایجاد نمی

 های ارسالی محرمانه نزد صندوق باقی خواهد ماند.مفاد کلیه طرح

عنوان کارگزار صندوق در میان بگذارید )شماره  رکت بومرنگ بههرگونه سؤال یا ابهام در خصوص این فرایند را با ش (7

 (021-88398563و  88398543تماس: 

https://ghazal.inif.ir/grant
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بنیان متقاضیدانش  دهندهشتاب درباره  

 

با    93دهنده در سال  تدوین شده است. این شتاب  2نوع    نوپابنیان  دهنده دانشاین فراخوان به سفارش یک شتاب

از استارتاپ  هدف انگیزه اکوسیستم کارآفرینی  حمایت  با  به اخذ    1397تأسیس شده و در سال  ها و جوانان  موفق 

 بنیان خود شده است.گواهی دانش

شتاب  تیمأمور شتاباین  سال   10دهی  دهنده،  در  نوآورانه  و    طرح  است  اکنون هماست  بر  فناوری  ارتاپعالوه  های 

ارتباطات، و  فناوریفناوری  اطالعات  کودک،  سالمت،  حوزه  ـ های  های  فناوری)   ی مال تک(،  آمـوزشی،  فین  های 

های با  کند تا با جذب تیمدهی میهای حوزه مدیریت منابع طبیعی را نیز پوششراهکارهای سبک زندگی و فناوری

 در جهت پیشرفت و رفاه جامعه بردارد. مؤثر بتواند گامی  هاآنهای مختلف و حمایت از انگیزه در حوزه
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 ضرورت مسئله 

  

مواد    دکنندگان یتول   و  کنندگانمصرف  ن یب  در  سالم   غذای  به  توجه  گذشته،   دهه  یک   در   

  در   لوسیآسپرژ  قارچ  از  افته ی  نشر  نیآفالتوکس   سم  وجود.  است  افتهی  شیافزاغذایی  

  سم   و  قارچ   وجود .  است  انسان  در   سرطان   جاد یا  عوامل  از   ی کی   کشور،   خشکبار  محصوالت

  جهی درنت  و  محصول  تیف یک   کاهش  به  منجر  یماریب  بروز  بر  عالوه  محصوالت،  در  مذکور

 .  گرددیم یی غذا ارزش کاهش

عمده   رانیا  یصادرات   کشاورزی   محصوالت  نیترمهم  از  پسته   محصوالت   صادرات   سهم 

  پسته   یآلودگ   مهم  و  ی اصل  معضلبا  اخیرا  که  دهد  به خود اختصاص می  را   ران یا  کشاورزی

  وجود   علت   به  ران یا  ی صادرات  پسته  ، مورد  نیچند  در   که یطوربه.  مواجه شد  ن یآفالتوکس  به

  ا یشد    داده  برگشت   یی اروپا  کشورهای  مقاصد   از   1حد مجاز این سم   از   باالتر  ن یآفالتوکس

 . رسید  فروش به ن ییپا  اری بس مت یق  به

به دلیل وجود    به استرالیا و ژاپن   نزدیک به یک درصد محصوالت صادراتی در سال گذشته  

گر افزایش صادرات پسته یک سیاست راهبردی در  ا  اند.سم آفالتوکسین برگشت خورده

زمینه صادرات محصوالت کشاورزی محسوب شود، تمرکز بر رعایت استانداردهای مربوط  

  .به کیفیت و سالمت غذایی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است

 

 
 
 
 
 
 

 مسئله اصلی تحقیق 

 تحقیقاتی(: )نیاز 

 مسئله این تحقیق عبارت است از

 دستگاه    ساخت»

 سم آفالتوکسین   برنده  ینباز  

 « مبتنی بر فناوری پالسما

 

 
 

 

1 FDA:20 ppb 
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 بر روی محصوالت پسته   نیآفالتوکس  سم  ریتأث  -1شکل  

  تنها و    پذیردو بصری صورت می  ستین  رای از بین بردن قارچ و سم تولیدی، روش مرسومی در دستب  در حال حاضر

  به  ن یتوکسآفال  حذفالبته  شوند.  صورت دستی جدا می، بهباشد  ت یرؤقابل  قارچ و سم   ریتأثها  در آنمحصوالتی که  

میدان الکتریکی  تشعشع گاما،  ، اولتراسونیک،  2، پردازش فشار باال ویماکروومانند    و شیمیایی مختلفی  ی ک یزیف  یهاروش

اُزن و پالسمای سرد  پالسی،  باید،  ممکن استنیز  تراپی  نظر گرفت که  هرچند  را در  نکته  بر کاهش سم    این  عالوه 

 . آفالتوکسین موجود در محصوالت خشکبار ازجمله پسته، مواد مغذی آن در اثر این فرایند نیز حفظ شوند

برای حذف  روش  ازجمله   روش   به  دستگاه  ک یدر  که    است  یاتمسفر  سرد  یپالسما،  نیآفالتوکس  سمهای ارزشمند 

  کنترل   یبرا  مرسوم   و   پرکاربرد  های روش  از   ی ک ی  کی الکترید   سد   ه یتخل  از   استفاده .  شودتولید می  کی الکترید  سد   هیتخل

توان به عملکرد در دمای پایین، تشعشع  از مزایای این روش می  .است  پالسما  ی دما  کنترل  آن  واسطهبه  و  ان یجر  یچگال

 تر اشاره نمود. انرژی پایینکمتر و مصرف 

 

  

 

2 HPP 
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 مشروح مسئله تحقیقاتی 

الکتریک  ، ایجاد پالسما با روش سد دیسم آفالتوکسینتحقیقاتی برای حذف    فرایند پیشنهادی در این طرح   

با دو چالش اصلی    ، دستگاه از بین برنده سم آفالتوکسین مبتنی بر فناوری پالسما  ساخت  منظور به  .باشدمی

به  و دست  رازتسطوح همیعنی   ایجاد    صرفاًباید در نظر داشت که    ضمناً  .هستیمبهینه روبرو    ضخامتیابی 

نیازمند این    بدین منظور  پالسما مدنظر نیست، بلکه پالسمایی با شدت مناسب و متعادل باید توسعه یابد.

 تر بزرگبه سطوح    ارائهقابلآن    یهایژگیو  کهیطوربه،  هستیم که ابتدا نمونه پایلوت این دستگاه توسعه یابد

صنعتی(   ی صنعتمهین  یهانمونه) و    نیز  و  گردد.  ی هاچالشباشد  مرتفع  که  ذکرشده  داشت  اشاره  در    باید 

از چالششدهساخته، تعادل و مهندسی در سطوح  تربزرگ  هاینمونه  هایی است که تعادل پالسما را  ، یکی 

 . کندمیخوش تغییر مختل کرده و توازن پردازش محصول را نیز دست

تر )داخل غالف( با کمک فناوری    موجود در پستهسم آفالتوکسین  در این پروژه تحقیقاتی هدف این است که  

آزمایشی و در    صورت بهزدایی  به این منظور الزم است در گام اول، سم  . پالسمای سرد اتمسفری از بین برود

ویتامین    ازجملهمقیاس کوچک صورت پذیرد. سپس اثر عمق نفوذپذیری روش پالسما بر روی مواد مغذی آن  

Eو اسید چرب   ، پروتئینPUFA 18:2    صورت به میزان مواد مغذی متناسب با میزان حذف آفات  بررسی شود و 

  ، سازی شودبر روی مواد مغذی بهینه تأثیر زدایی نسبت به گیری شوند. در گام سوم، فرایند سماندازه تصادفی 

قابل انجام باشد    پالسما تراپی پسته در زمان برداشت محصول و پیش از نفوذ یاخته به بافت مغذی  کهطوری به 

آفالتوکسین  تیدرنهاو   سم  برنده  بین  از  خ  دستگاه  محصوالت  سرد  در  پالسمای  فناوری  کمک  با  شکبار 

 اتمسفری طراحی و ساخته شود.

ترین حالت  در بهینه  ن یآفالتوکس  سمدر حال حاضر چالش نوآورانه این طرح، حفظ مواد مغذی پسته و حذف  

 صنعتی است.نیمهممکن و همچنین در مقیاس 

تکمیل  جدول زیر    به شکل را    ی عملکرد  چند   ی الگو  و  ی اسهیمقا  س یماتر  ،رود مجریدر این راستا انتظار می

  Sample  نام   با   طرح بررسی شوند. هر آزمایش  یابتدا   در   شده فیتعر  ی پارامترها ،ش یآزما  نماید که طی چندین 
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  ی ن یمع  تعداد   در  روند  نیا  .بود  خواهد  رییتغ  خوشدست  هاآن  یکار  فرکانس  و   زمان  که  شود یم  داده  شینما

 . گرددیم  لحاظ ش یآزما یبرا ازیموردن موارد Point n*m قسمت   در   و ردیگ یم  قرار  یبررس مورد

 

  قرار   مار ی ت  مورد  و   پردازش  قهی دق   1  زمان  در   و  لوهرتزیک   1  ی کار  فرکانس    با  موردنظر  محصول  ، مثالعنوانبه *

 PUFA 18:2  2  کاهش،  درصد  5/0  نیپروتئ  کاهش،  درصد   30  نیآفالتوکس  زانی م   ،انی م  نیا  در  که  است  گرفته

 . است بوده شامل را کاهش  درصد  E ،1 ن یتامی و و کاهش درصد 

    Frequency 1   Frequency 2   Frequency 3   Frequency 4 
                          

Time 
1 

  
AF2= 
-30% 

Protein= 
-0.5%           

  
PUFA18:2= 

-2% 
Vit E= 
-1%           

                  

Time 
2 

              

              
                

Time 
3 

              

              
                

Time 
4 

              

              

ترین حالت را ساخت و  بهینه  برایپالسما با توجه به تغییرات    تأثیرتوان بیشترین  بعد از اتمام این جدول می

و   Frequency mکه در    باشدمیحالت ممکن برای حذف این سم    بهترین  Point n*mاعالم کرد که    تیدرنها

Time n  دهد. میرخ 

 

  

Sample  FDA Referenced min/max 

 Frequency  PUFA 18:2 = 13.8 - 14.4 g 95.83% 

Time Point n*m 
 Protein = 19.4 - 22.1 g 87.78% 

 Vitamin E = 2.3 - 3.43 mg 67.05% 
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 های تحقیق گام

 حذف ابتدایی سم از محصول به شکل آزمایشی  •

 زدایی به روش پالسما بر روی مواد مغذی سم تأثیربررسی  •

 بر روی مواد مغذی  تأثیرسازی فرایند نسبت به بهینه •

طراحی و ساخت دستگاه از بین برنده سم آفالتوکسین در محصوالت خشکبار با کمک فناوری پالسمای   •

 سرد اتمسفری 

 

 خروجی تحقیق 

بین  ساخت • از  اتمسفری    ن یآفالتوکس  سمبرنده  دستگاه  سرد  پالسمای  فناوری  بر    صورتبهمبتنی 

 صنعتی با قابلیت حفظ مواد مغذی خشکبار نیمه

  یعملکرد چند یالگو و یاسهی مقا سیماتر  •

    

 الزامات تحقیق 

 ( با ابعاد حدودی دو × سه مترپسته )  کیلو در ساعت  10حداکثر  قابلیت پردازشساخت دستگاه با  •

 صنعتی نیمه ابعاددستگاه مذکور به  ساختقابلیت  •

 پسته درصدی سم آفالتوکسین از  90حذف  •

   زداییدرصدی مواد مغذی در فرایند سم 66.86 حداقل  حفظ  •
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 معیارهای ارزیابی و انتخاب مجری 

 تحصیالت و سوابق تیم تحقیقاتی و تناسب آن با مسئله  •

 رویکرد فنی تیم تحقیقاتی به مسئله  •

 دسترسی به تجهیزات آزمایشگاهی و مواد اولیه و سایر الزامات اجرای تحقیق  •

 هزینه اجرای تحقیق  زمان و  •

 

 تسهیم مالکیت فکری 

: مجری در مالکیت معنوی ناشی از اجرای تحقیق سهیم خواهد بود و انتشار مقاله مشترک  معنویمالکیت   •

ها و سمینارها با موافقت و  خارجی، ارائه مقاله در کنفرانسهای داخلی و  توسط مجری و متقاضی در ژورنال

 اندرکاران مجاز خواهد بود.اشاره به نام همه دست

درصد از منافع مالی ناشی از توسعه    15متقاضی،    دهندهشتابوکار  : با توجه به مدل کسبمالکیت منافع مادی  •

 از منافع مالی نیز به مجری تعلق خواهد گرفت. درصد  85متقاضی بوده و  دهندهشتاباین فناوری متعلق به 

 

 ارسال پروپوزال  

  شهریورماه   1ها صرفاً باید در چارچوب موردنظر صندوق نوآوری و شکوفایی، تدوین و حداکثر تا تاریخ  پروپوزال

، یا  رازآنیغهایی که در چارچوبی  ارسال شوند. پروپوزال  https://ghazal.inif.ir/grantدر سامانه غزال به آدرس    1400

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

https://ghazal.inif.ir/grant
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