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« در بدن دام ی قی تزر پ یکروچیم محافظ  شفاف یهاکپسول  توسعه »  

 

 بسمه تعالی
 

ب یان با رویکرد نوآوری باز و های دانشتقویت توان توسنننعه ف اوری شنننرکت م ظوربهوق نوآوری و شنننکوفایی  صننن د

همکناری ف ناوراننهد تندمنت  ندیندی را  راضی و در نننه کردر اسنننت کنه در اناتنق آند نینازهنای تحقیقناتی و ف ناوراننه  

و توسنننعنه هنای تحقیقناتی  هنای ژووهینننی و ف ناور توانم ند برای ا رای  ر ب ینان و مععنااًناگد هرورهنای دانششنننرکنت

 .نمایدها را ش اسایی میاین شرکت  موردنیازهای  ف اوری

ب یان معقا نی اسنت که توسنن صن دوق نوآوری و های دانشآنچه ژیش رو داریدد نیاز تحقیقاتی/ف اورانه یکی از شنرکت

 :فرماییدتطفاگ به موارد زیر تو ه  .شکوفایی ش اسایی و در ااتق فراتوان م عیر شدر است

همه   .ن فراتوان تحقیقاتی و ارائه ژروژوزال در ااتق انفرادید هروهید شنرکعی یا سنازمانی مزاز اسنتشنرکت در ای (1

های  ها و مراکز تحقیقاتید شننرکتی دانیننااردلمئتیهآموتعاان و ادضننای  ژووهینناراند دانیننزویاند دانش

 .در این فراتوان شرکت ک  د  توان د با تدوین و ارسال ژروژوزالمی  م داندالاهب یان و ف اور و سایر دانش

ــا  1  خیتار تا  ضداکثر و  ییشکوفا و ینوآور  ص دوق  شدرنیتدو  چارچوب  در دیبا  صرفاگ  هاژروژوزال (2 در    1400  ماهآب

هایی که در چارچوبی ژروژوزال .ارسنننال شنننوند ir/grant.inif.https://ghazal  در سنننامانه لزال به آدر   Wordااتق  

 .های دیار به دست ص دوق برس دد وارد فرای د ارزیابی نخواه د شدد یا به روشرازآنیل

 .توسنن صن دوق نوآوری و شنکوفایی آلاز تواهد شند  هاآنهاد فرای د ارزیابی  ژس از اتمام مهلت ارسنال ژروژوزال (3

»مزری« برای  د وانبهاز تحقیقاتی داشننعه باشنندد انعخاب و ژروژوزاتی که بییننعرین ت اسننق را با اتزامان این نی

 .ب یان معقا ی معرفی تواهد شدمذاکران تکمیلی به شرکت دانش

 3ب یان )معقا نننی تحقیر(د ارارداد  ده در م عخق )مزری تحقیر( و شنننرکت دانشدر صنننورن توافر ژروژوزال (4

در ااتق این اراردادد صن دوق نوآوری تا   .مابین »صن دوق«د »معقا نی« و »مزری« م عقد تواهد شند  یها انق

ای و مرضله   وربهدرصنند هزی ه ا رای  ر  تحقیقاتی را به شننکع بالدو  به معقا ننی تواهد ژرداتت تا   70

 .مع اسق با ژییرفت ا رای  ر د در اتعیار مزری ارار هیرد

این فراتواند   (5 برای ا رای تحقیر مورد نظر ژیشهنامهرچنه در  امنا  هنای کلی  و معرفی شنننندر اسننننتد  بی ی 

ین  برننامنه   اناتنقتوان ند افزون بر برننامنه معرفی شننندرد از هر روش ینا ف ناوری دتخوار و در  ژییننن هنادده ندهنان می

 .تحقیقاتی و دسعیابی به اهداف آن اسعفادر ک  د  مسئلهتحقیقاتی معفاون برای ضع این  

های صنن دوق نوآوری و شننکوفایی  م دی از ضمایتبهرر  م زتهبهسننال ژروژوزال در ااتق این فراتواند تدوین و ار (6

صن دوق نوآوری و شنکوفایی تود را ملزم به ردایت محرمانای    .ک دنخواهد بود و برای فرسنع در ضقی ایزاد نمی

 .های ارساتی محرمانه نزد ص دوق باای تواهد مانددانسعه و مفاد کلیه  ر 

کارهزار صنن دوق در میان باذارید    د وانبهیا ابهام در تصننوا این فرای د را با شننرکت بومرن   سننلالهرهونه  (7

 (021-88398563و  88398543)شمارر تما :  

https://ghazal.inif.ir/grant
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بنیان متقاضی درباره شرکت دانش    

 

مًع ی  توتید محصوالن    یراسعا  در   که   تدوین شدر است   توتیدی نوع دوب یان  این فراتوان به سفارش ی  شرکت دانش

 فعاتیت دارد.  (MEMS)  میکرواتکعرومکانیکیس سورهای  ریز بر

  در  د نمود  آلاز   ر یرکًیام  ی ص عع   دانیاار   در   ها زمیکرومکانیم   هرور  ااتق   در   را   تود   تی فعات   1384  سال   از   این شرکت 

  فروش   و  ساتت  و  ی راض  و   س سور  و  تراشه  فروش  و  ساتت  دی راض  تیفعات   مو وع  با  دانیاار  میارکت  با  1394سال  

ب یان تود هردید. از  مله محصوالن  موفر به اتذ هواهی دانش  1398سال    و  د یرس  ثًت  به  تراشه  ساتت   ی هادسعاار

 هیری زاویه ) راضی و ساتت( اشارر نمود. س ج و میکروضسار اندازرمیکروشعابتوان به فعوزیستد این شرکت می
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 لهئضرورت مس
که در ژایش    است   یقیتزر  یها پیکروچی م  د دام  ک عرل   و  تی هو  صیتیخ  یابزارها  از   یک ی 

  ی کی وتوژیب  رسانیآسیق  ددم  دبدن  با  یسازهار  م ظوربه  سالمت دام نیز نقش بسزایی دارد.

  دادر  ارار  اسعوانه  شکع  به  شفافی  کپسول  درون  هامیکروچیپ  نیا  دی  والن  یماندهار  و

 .هردندمی ریتزر دام  بدن داتع  در و شوندمی

 
 مقیا  ابعادی میکروچیپ تزریقی-1شکع  

  عیوسا  از   یار یبس   در  ه ک  هسع د   کی وچک  هادی نیمه  یهاتراشههاد  میکروچیپاین    دروااع 

همرار  انهدی را  مان د   یکی عرونکات است  ویروویکما  ی ضع   و  تلفن  رفعه  کار    پیروچیکم.  به 

  است  چ ی ژمی سد دیودد تازن و  مقاومت  د سعوریترانز  مان د  دمزعمع  یکی عرونک ات  یا زا  شامع

 .اندشدر  ایزاد ومیناژرم  ا ی ونیکلیس مثع هادی نیمه بسعر ی  ی رو هک

  برنج  دانه   ی   اندازر در ضدود    و  RFID  ی  دسعاار مدار مزعمع یا فرسع در پد  میکروچیهر  

  دامع  د وانبه  د شدر  تعًیه  ساتت   مرضله   در  ی اتعصاص  کد     ی   آن   داتع  در   که   است

  ی کی اتکعرانرژی    نیتأم  م ًع  هرهونه  از  یدار  و  رد یهیم  ارار  مورداسعفادر  دام  ییش اسا

هوشت  دام  ژوست  ریز   در   پ یکروچیم   دروااع  داست و  ژوست  بین    شود یم   کاشعه  و 

 . ردیژذیم  انزام درد بدون  و بودر ونی اس یواکس  رینظ د کاشت  دمع نیا کهی وربه

 

 
 
 
 
 
 

 اصلی تحقیق مسئله
 )نیاز تحقیقاتی(: 

 این تحقیق عبارت است از مسئله

 محافظ  شفاف   یهاکپسول  توسعه»

 «در بد  دام  یقیتزر  پیکروچیم 
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  فعال   یی ویراد  امواج   توسن  را   پ یکروچیم   ددسعاار  نیا  . شودیم  اسعفادر   اسک ر  دسعاار  از   دام  تیهو  ص یتیخ   هت

  رد یهیم  ارار  شفافی  اسعوان    داتع  در  پیکروچیم  .دینمایم  نییتع  را  پیکروچیم   یاتعصاص  کد  دیبرهیع  امواج  و  نمودر

  پ یکروچی م  ا زاء  .نیان دهد  ی م  یا  واک ش  اسعوان    نیا بدن دام نًاید به  .  دارد  را  مو ود  زندر  بافت   با   تطابر  تیاابل  که

  بدن   در   ی ادار ه  هونهچی ه  بدون  دام   دمر   ی انعها  تا   که  اند شدری راض  ی  ور  و  دنندار   دا شدن  ا ی  و   ضیتعو  تیاابل

ارار می  .د مانمی  یباا  بین ژوست و هوشت ضیوان  این میکروچیپ  به ذکر است  بدن  الزم  از  و در هر دضوی  هیرد 

 تواند ارار بایرد. می

 

 ضیوان ش اسایی هویت    م ظوربهاسعفادر از اسک ر  -2شکع  
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 تحقیقاتی  مسئله مشروح 

تزریقی   شفاف  ی هااسعوان    ن یا  دیتوت   ر  تحقیقاتید  ن یا  از  هدف این    .است  ضاوی میکروچیپ  به ذکر است  الزم 

د ابعدا  اسعوان  توتید این  م ظور به میکروچیپ در شرکت معقا ی توتید شدر است و به شرکت مزری ارائه تواهد شد. 

  و   بًٌرد   م ظم  های ول  در  را  هاآن  دسعاار .  شود  ریتزر  ایاسعوانه  های توته  شکع   به  باید مادر موردنظر )بیوهال /ژلیمر(

  ارار دادر  پیکروچیم  هاآن  درون که  ایشییه  هایاسعوانه   یانعها    ی   سپس.  نماید  رریذت   م ظم   شکع  به  یمخزن  درون

   ر د  ینا  نوآورانه  در ضال ضا ر چاتش .  هرددیم  ریتزر  ها آن  درون   ی   یژالت  ی عیما  و  شود می  بسعه   و   هرد  د است  شدر

  که  ورید بهآنص ععی  نیمهتوتید  برای    یروش ژیی هاد  توتید کپسول شفاف )شییه یا ژلیمر شفاف( است و همچ ین  

ممکن    یمریژل های  روال ذکر شدر در صورن اسعفادر از رزینبه میکروچیپ آسیًی وارد نیود.    در فرای د توتید مذکور

انزام شود. وتی هدف اصلی دفن ی  میکروچیپ در وسن ی     هیریااتقو    ی هرخعهیر است معفاون باشد و به شکع  

 اسعوان  زیست سازهار است. 

سال در بدن    10که تا    یاهونهبه  اسعوان  انعخاب نماید  یبرا  ی   س م اسً  تیم مزریدر هام اولد  الزم است    دروااع

  دام الزم را داشعه باشد و در بدن یکیمکان  حکاماسع  در  من د زیست سازهار باشددبماند  یباا  یادار ه  یچ بدون ه دامد  

آن با    ی سازفعالاابلیت یت و ددم سمّ  توتید شود و سپس آزماییااهی    در مقیا  این نمونه باید در هام بعدید   نیک د.

 شود.  آزمودر اسک ر
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 های تحقیقگام  

 م اسق برای اسعوان  شفاف انعخاب   س   •

 توتید اسعوان  شفاف در مقیا  آزماییااهی  •

 

 خروجی تحقیق  

 میکروچیپ تزریقی  )محافظ(  ضاوی   کپسول شفاف )شییه یا ژلیمر شفاف( •

 

 الزامات تحقیق                 

 کیلوهرتز 125و  134.2معر و فرکانس میلی 8در  1.4د توتید اسعوان  ضاوی میکروچیپ با ابعا •

 سال  10تا  در بدن دام و ایزاد دار ه یریژذهیتززددم  •

 ISO 1093مطابر با اسعاندارد  زیست سازهار •

 میکرون(  50میکرون )ضفرر کمعر از  100سطح میعرک بین ذرر و ضفرر؛ کمعر از  •

 { ASTMF1854-15} کافی در بدن  یکی مکان حکاماسع •

 مااژاسکال با چسً دهی ژلیمری(   24.1مااژاساال ) 22اسعحکام کییی بییعر از  ▪

 سیکع(   710مااژاسکال )ضفظ ژایدار در  20اسعحکام برشی بیش از  ▪

 درصد تغییر ضاتت  50سیکع( و کمعر از  100هرم )بعد از میلی 65از  کمعر ساییدهی  ▪

 ( ددد  500در تیراژ  1تومان 2000)کمعر از  ایمت م اسق •

 ی ساز انًوراابلیت  •

 سازی با اسک ر اابلیت فعال •

 

 

  

 
 مًع ی بر دالر سی هزار تومان  1



                      

7 

 

« در بدن دام ی قی تزر پ یکروچیم محافظ  شفاف یهاکپسول  توسعه »  

 معیارهای ارزیابی و انتخاب مجری

 مسئله تحصیالن و سوابر تیم تحقیقاتی و ت اسق آن با  •

 مسئله رویکرد ف ی تیم تحقیقاتی به  •

 دسعرسی به تزهیزان آزماییااهی و مواد اوتیه و سایر اتزامان ا رای تحقیر  •

 هزی ه ا رای تحقیر  زمان و  •

 

 تسهیم مالکیت فکری

: مزری در ماتکیت مع وی ناشی از ا رای تحقیر سهیم تواهد بود و انعیار مقاته میعرک  معنویمالکیت   •

ها و سمی ارها با موافقت و اشارر  مقاته در ک فرانس  ارائههای داتلی و تار ید  توسن مزری و معقا ی در ژورنال

 .اندرکاران مزاز تواهد بودبه نام همه دست

وکار شرکت معقا ید م افع ماتی ناشی از توسعه این ف اوری تماماگ  مدل کسق: با تو ه به  مالکیت منافع مادی •

 . اتزضمه ا رای ژروژر تحقیقاتی را دریافت تواهد کردمععلر به شرکت معقا ی بودر و مزری صرفاگ ضر

 

 ارسال پروپوزال 

  ماه آبـا   1ص دوق نوآوری و شکوفایید تدوین و ضداکثر تا تاریخ    موردنظرها صرفاگ باید در چارچوب  ژروژوزال

د یا  رازآنیلهایی که در چارچوبی  ژروژوزال  .ارسال شوند  ir/grant.inif.https://ghazalدر سامانه لزال به آدر     1400

  . وارد فرای د ارزیابی نخواه د شدهای دیار به دست ص دوق برس دد به روش

https://ghazal.inif.ir/grant
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