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 « یبوم  یی ایباکتر یها ه یسو   از حاصل یهات یمتابول از استفاده  با یکیوتیبپست فراسودمند  محصول  توسعه »

 

 یتعالبسمه
رویکرد نوآوری باز و بنیان با های دانشرکتتقویت توان توسنننعه فناوری شننن  منظوربهوق نوآوری و شنننکوفایی  صنننند

همکناری فنناوراننهد تندمنت  ندیندی را  راحی و در نننه کرده اسنننت کنه در انالنق آند نینازهنای تحقیقناتی و فنناوراننه 

هنای تحقیقناتی و توسنننعنه هنای پووهینننی و فنناور توانمنند برای ا رای  ر بنینان و متعنااًناگد هروههنای دانششنننرکنت

 نماید.ایی میها را شناسهای مورد نیاز این شرکتفناوری

بنیان متقا نی اسنت که توسنن صنندوق نوآوری و های دانشآنچه پیش رو داریدد نیاز تحقیقاتی/فناورانه یکی از شنرکت

 شکوفایی شناسایی و در االق فراتوان منتیر شده است. لطفاگ به موارد زیر تو ه فرمائید:

رادید هروهید شنرکتی یا سنازمانی مزاز اسنت. همه شنرکت در این فراتوان تحقیقاتی و ارائه پروپوزال در االق انف  (1

های  ها و مراکز تحقیقاتید شننرکتدانیننااه  یدلمئتیهآموتتاان و ادضننای  پووهینناراند دانیننزویاند دانش

 توانند با تدوین و ارسال پروپوزال در این فراتوان شرکت کنند.بنیان و فناور و سایر دالامندان میدانش

ماه  فروردین 20  خیتار  تا  حداکثر و  ییشننکوفا و ینوآور  صننندوق  شنندهنیتدو  چارچوب  در  دیبا  صننرفاگ  هاپروپوزال (2

هایی  شنوند. پروپوزال  ارسنال https://ghazal.inif.ir/grant  به آدرسغزال  در سنامانه   Wordاالق    در 1401

 های دیار به دست صندوق برسندد وارد فرایند ارزیابی نخواهند شد.د یا به روشرازآنیغکه در چارچوبی  

ها توسنن صنندوق نوآوری و شنکوفایی آغاز تواهد شند. هاد فرایند ارزیابی آنپس از اتمام مهلت ارسنال پروپوزال (3

»مزری« برای   دنوانبهاین نیاز تحقیقاتی داشننته باشنندد انتخاب و پروپوزالی که بییننترین تناسننق را با الزاما   

 بنیان متقا ی معرفی تواهد شد.مذاکرا  تکمیلی به شرکت دانش

بنینان جمتقنا نننی تحقیر(د ارارداد  دهننده منتخنق جمزری تحقیر( و شنننرکنت دانشدر صنننور  توافر پروپوزال (4

ای مابین »صنندوق«د »متقا نی« و »مزری« منعقد تواهد شند. در االق این اراردادد صنندوق نوآوری تا  انًه3

ای و مرحله  وربهتت تا  درصنند هزینه ا رای  ر  تحقیقاتی را به شننکل بالدو  به متقا ننی تواهد پردا 70

 متناسق با پییرفت ا رای  ر د در اتتیار مزری ارار هیرد.

  بینی و معرفی شننده اسننتد اما پیینننهاد های کلی برای ا رای تحقیر مورد نظر پیشهرچه در این فراتواند هام (5

  مسنننئلنه برای حنل این  تواننند از هر روش ینا فنناوری دلخواه و در انالنق ینم برننامنه تحقیقناتی متفناو   دهنندهنان می

 تحقیقاتی و دستیابی به اهداف آن استفاده کنند.

های صننندوق نوآوری و شننکوفایی  مندی از حمایتبهره منزلهبهتدوین و ارسننال پروپوزال در االق این فراتواند   (6

نای کند. صنندوق نوآوری و شنکوفایی تود را ملزم به ردایت محرمانخواهد بود و برای فرسنتنده حقی ایزاد نمی

 های ارسالی محرمانه نزد صندوق باای تواهد ماند.دانسته و مفاد کلیه  ر 

کارهزار صننندوق در میان باذارید   دنوانبهیا ابهام در تصننوا این فرایند را با شننرکت بومرن   سننلالهرهونه  (7

 (021-66533864و  66539734جشماره تماس:  

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

 

های  حوزه  در  دهندهشتاب. این  است  شده  نیتدو  2  نوع  ینوپا بنیان  ه دانشدهندشتاباین فراتوان به سفارش یم  

  تیمأمورو    است  ی فعالکیاورز   و  یی دارو  محصوال   د یدرمان  یهایفناور  دیست یزدلوم  ید نانوفناور  د یفناورستیز

  نیا.  باشدی میست یز  دلوم   و  ینانوتکنولوژ  دیوتکنولوژیب  حوزه  در  نانهیکارآفر  هایفعالیت  به  یدهشتاب  این  یاصل

  هام بههام  یساز یتزار  و  نوپا  یهامیت  ل یتیک  در  را  ها آن  دنانی کارآفر  و  پووهیاران  از   تیحما  االق  در  دهندهشتاب

  ینوپا  ی هاشرکت  در  هیاول   یهذارهیسرما  و   یسازیتزار   تدما   ارائه  یدرازا  و  کندیم   یهمراه  یان یهای نوآور

  لیتًد  ی استارتاپ  یهامی ت  میاستراتو  میشر  م ی   به  و   کند یم   تملم   را  هاآن  سهام   از   ی بخی   نوآورانهد  و  فناورانه 

  .شودیم
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 لهئضرورت مس

 
دارند و اغلق این    مستقیمیبا سًم زندهی او ارتًاط    دهای انسانبیماریبسیاری از  

د  هستن   رهذاریدوامل متعددی تأث  دها بیماریهستند. در بروز  ی  رییایپ ها اابلبیماری

.  استحفظ توازن فلور میکروبی بدن  انساند  در سالمتی مهم یکی از موارد بسیار  که

زیادید  سال ی   سالمتیبه  هاباکتری های  اول  دشمنان  شمار    دنوان  به  انسان 

دلمد  اما  رفتنددمی پییرفت  و  زمان  هذشت  نتیزه    با  این  به  کهمحققان    رسیدند 

بلکه با    دزا نیستندتنها بیماریکنند که نهیدر بدن انسان زندهی م نیز  هایی  باکتری

ها که فلور  ًیعی  . این باکتریکنندبه سالمت انسان کمم میبهًود توازن میکروبی  

هاد تغذیه  بیوتیم یآنت  ازحد شیهیری بکاربهدواملی چون    ریتحت تأث  باشنددمی  بدن

سرما کیفیت   نادرستد  شدیدد  هرمای  هزوم    و  واکسیناسیوند  آبد  نامطلوب 

توش  دست  د راحی  زا به حفره دهانی و دستااه هوارش و نیزیهای بیمار میکروب

 . شوندتغییر می

  ی من ی ا  ستمیدر ارتقاء س   داریمعن  شیافزادر این راستا هنزاندن غذاهایی با اابلیت  

  یبوم  منابع  از  شده  ی داساز   یهاهیسو  از  استفاده  با  توانیم  روری است. لذا    بدن

  کردن   ی تخصصبه    ییغذا  مواد   ونیفرموالس  در   هاآن  ی هاتیمتابول  کاربرد  و   کیور

کاربرد    مختلف  نیسن  در  افراد  مصارفبرای    پرداتت که   دارو- غذا  شکل  به  ییغذا  مواد

  هر  ملثر  های م یوتیبپست  ا ی  ها تیمتابول  یی شناسا  از  پس  است   الزم   بنابراین  د دارد

  ی کی وتیبپست فراسودمند  ی دارو- غذا  محصول توسعه   هت  دیبوم شده زولهیا ی باکتر

  ی منیا  ستم ی س  ارتقاء   در  ها آن  مصرف  اثرا   اثًا   به  کالی نی کل  آزمون   ی    و  نمود  اادام 

 .پرداتت ی دانی اکس یآنت  مفید اثرا   ی وهوارش  یهادفونتبا   مقابله دبدن

 
 
 
 
 
 
 

 اصلی تحقیق مسئله

 )نیاز تحقیقاتی(: 

 این تحقیق عبارت است از مسئله

  فراسععونم    محصععو   توسعععه»

  از  اسععادان   بععا  یکیوتیبپسععت

    از  حاصعععع   یهععععاتیماابول

 «یبوم  ییایباکار یهاهیسو
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 تحقیقاتی  مسئله  تشریح
 

متابولیتبیوتیم پست انواع  چترمانندِ  هاها  اصطال   به  جی  کوتاه  زنزیره  با  چرب   microbial cell(د  SCFAsاسیدهای 

fractions  دملکردید پلی ساکاریدهای تارج سلولی ج  یهانیپروتئدEPS  د)cell lysates  د teichoic aciدpeptidoglycan-

derived muro peptides and pili-typestructures  دplantaricin  د اسید استیمد  م ی دالکتیاسدγ-aminobutyric    اسید

  کنندیمترشح    پلی ساکاریدهای تارج سلولی   د ها. الکتوباسیلشوندیم پروبیوتیم تولید    ی هایباکترکه توسن    باشند یم

بر سالمت    ها آناثرا  فیزیولوژیکی  و    که نقش مهمی در بهًود رئولوژید بافت و حس دهانی در غذاهای تخمیر شده دارد

و تقویت    یدانی اکسیآنت  داشتن تواا  د پایین آمدن سطح کلسترول توندی بودنمانند  د سر اندر مواردی  انسان  

هزارش شده است. پلی ساکاریدهای تارج سلولی    هاتی لنفوسماکروفاژها و    یسازفعالسیستم ایمنی میزبان از  ریر  

تیم شدند    در برابرمانعی    و  کنند یمایزاد    هاسلولرا در ا راف    یاهیال باکتریایی به دلیل تاصیت اتصال دالی آبد  و  

شامل تیکیل فیلم بیولوژیمد  هاد  پست بیوتیم   فیزیولوژیکی  یهانقش. سایر  دمای شدیدد فیار اسمزی و شوری هستند

کاتالیز دناصر اساسید شناسایی سلولد مقاومت در برابر شراین سخت معده و ارار هرفتن در معر  اسید صفراوی و  

مهار   است.  آن  توسن  فاهوسیتوز  نوع    تو هاابلمهار  هرپس سیمپلکس  ویروس   ، HIV  ،HINI  ،RV،  (HSV-2)  2ویروس 

و کاهش تکثیر ویروس در داتل بدن و بالینی با   in vitro د روتاویروس در شراین (TGEVس جهاستروآنتریت کرونا ویرو

اثًا  شده است. برتی از بیماران مًتال به بیماری ویروس    ی روسی دوسطح اینترفرون و سایر دوامل    تو هاابلافزایش  

COVID-19  ها مانند الکتوباسیلوس و دیس بیوز میکروبی روده را با کاهش پروبیوتیم Bifidobacterium دادند نیان. 

پست بودن  ایمن  و  سمی  غیر  به  تو ه  با  ماندهاری  بیوتیم حال  بالینید    مد  ی والنهاد  و  اساسی  نقش  ایفای  و 

مورد استفاده    (دارو   – غذا  ج توانند در توسعه و بهًود فرموالسیون انواع مختلف محصوال  فراسودمند  ها میپروبیوتیم 

 .دنارار هیر

و    به  تو ه  بابنابراین   ایزاد    کردن   یبوم  ت یاهم  و همچنین  یفناورستیزفراسودمند    محصوال    دار ی پا  توسعه لزوم 

  ت یامن  ن یتأم  لزوم  وپاک    و ایزوله شده از منابع غیرمدفودی  ی نیده ژنتیکی(کاردستج  GMOریغی پروبیوتیم  هایباکتر

های باکتریایی مفید از منابع غذایی سنتی و  یق و بومی را ایزوله نماید  که سویه  دارد  نظر  در   حا ر   ر  ید  کیولوژیب
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  کاربردی حاصل از سویه منتخق باکتریایید زمینه  هام ی وتیبپست  یبنددسته  و  زهایآنال  انزامشناسایی و    اب  و سپس

 را فراهم نماید.  پسنددامفراسودمند   محصوال توسعه  درپست بیوتیم منتخق  

 

 تحقیق: های گام

 

 کار  روش هیته  و یدلم    امع مطالعا  •

 GMOغیر های منتخق  داسازید شناسایی و بررسی تواا پروبیوتیکی سویه یا سویه •

 پست بیوتیکی  ًا یترک  یی و استخراجشناسای زیآنال یا ی آزما انزام •

 و کیت سلولی  in vitro ارزیابی تواا سالمتی بخش به روش •

 فراسودمند ارزیابی کلینیکالی محصول  •

 ج ینتا یی نها یبند مع و زیآنال •

 

 های مورد انتظار تحقیقخروجی
 

با کارایی    م یوتیبپست  ًا یترک  و توسعه سویه غیرمدفودی پاک و مناسق پروبیوتیکید  هت تولید ییشناسا •

 محورسالمتباالی فراسودمندی و توسعه این سویه سازهار  هت کاربرد در محصوال  

 دستیابی به فرمول محصول فراسودمند پست بیوتیکی  •

 تولید محصوال  فراسودمند  یبرا یک یوتیبپستملثر  ه یاول ماده  شناسایی و توسعه •

 

 الزامات تحقیق 

 

 ارتقاء محصول فراسودمند  در  GMO ریغ  و یبوم پروبیوتیم غیرمدفودید  یهاهیسو از  استفاده •
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 راهکارهای غیر جذاب: 
 

 ر یتحق  در   یواردات یهاهیسو از  استفاده •

 ر یتحق  روند در  ی مدفود و  یبوم یهاهیسو از  استفاده •

 احتمالی:  یهاگلوگاه 
 

 هاهیسو زولهیا منًع   نامناسق انتخاب •

 کیور در  آن به مربوط  وابن  و نیاوان فقدان   و م ی وتیبپست به نسًت ی کاف   شناتت و و ود  ددم •

 حا ر  ری تحق  مقوله به یناکاف شناتت  به  تو ه با اتالقد  کد  ثًت ددم •

 

 دهد  قرار یمجر اریاخت  در  تواند ی م  یمتقاض که  ی زاتیتجه و هارساخت یز

 

د اتاق تهیه  Bمیکروبی و شیمیایید اتاق تمیز کالس    یهایااهی آزماج  یصنعت مهینفضای تولید آزماییااهی و   •

 محین کیتد انًار مواد اولیهد اتاق فرمانتاسیون و کیت اولیه( 

تولید و   • به    یصنعتمهین  یبندبستهتولید و    یمترمربع  200جسایت    ی بندبستهزیرساتت    ی هادستااهمزهز 

 ( اسپری درایرد فریز درایرد فرمانتور و سانتریفیوژهای دور باال و همچنین یخچال و فریز تمام استیل صنعتی
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 معیارهای ارزیابی و انتخاب مجری 

 

 مسئله تحصیال  و سوابر تیم تحقیقاتی و تناسق آن با  •

 مسئله رویکرد فنی تیم تحقیقاتی به  •

 مواد اولیه و سایر الزاما  ا رای تحقیر دسترسی به تزهیزا  آزماییااهی و  •

 زمان و هزینه ا رای تحقیر  •

 

 تسهیم مالکیت فکری

 

: مزری در مالکیت معنوی ناشی از ا رای تحقیر سهیم تواهد بود و انتیار مقاله میترک  مع ویمالکیت   •

ها و سمینارها با موافقت و اشاره  مقاله در کنفرانس  ارائههای داتلی و تار ید  توسن مزری و متقا ی در ژورنال

 اندرکاران مزاز تواهد بود.به نام همه دست

وکار شرکت متقا ید منافع مالی ناشی از توسعه این فناوری تماماگ  مدل کسق: با تو ه به  مالکیت م افع مانی •

 . الزحمه ا رای پروژه تحقیقاتی را دریافت تواهد کردمتعلر به شرکت متقا ی بوده و مزری صرفاگ حر

 

 ارسال پروپوزال  

 1401  ماه نیفرورد  20حداکثر تا  د تدوین و  نوآوری و شکوفایی  صندوق  موردنظرها صرفاگ باید در چارچوب  پروپوزال

د  رازآنیغهایی که در چارچوبی ارسال شوند. پروپوزال https://ghazal.inif.ir/grantسامانه غزال به آدرس  در

 فرایند ارزیابی نخواهند شد.های دیار به دست صندوق برسندد وارد یا به روش

  

https://ghazal.inif.ir/grant
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