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 « یکشاورز  محصوالت برداشت از پس عمر دهنده شیافزا یخوراک  یهاپوشش  توسعه و  یطراح »

 

 بسمه تعالی
 

بنیان با رویورد  دانش  هایدهندهو شناا  هاتقویت توان توسنعه فناوری شنرکت منظوربهوق نوآوری و شنووفایی  صنند

نوآوری باز و همواری فناورانه، خدمت جدیدی را طراحی و عرضنننه کرده اسنننت که در نا ن آن، نیازهای تحقیقاتی و 

های  انمند برای اجرای طرحهای پژوهشننی و فناور توبنیان و ماعانباً، گروهدانش  هایدهندهو شنناا   هافناورانه شننرکت

 .نمایدرا شناسایی می  هادهندهو شاا   هااین شرکت  موردنیازهای  تحقیقاتی و توسعه فناوری

بنیان ماقاضننی اسننت که توسننق صننندوق  های دانشدهندها آنچه پیش رو دارید، نیاز تحقیقاتی/فناورانه یوی از شننا

 :فرمایید طفاً به موارد زیر توجه  .ناشر شده استنوآوری و شووفایی شناسایی و در نا ن فراخوان م

همه   .شنرکت در این فراخوان تحقیقاتی و اراهه پروپوزا  در نا ن انفرادی، گروهی، شنرکای یا سنازمانی م از اسنت (1

های  ها و مراکز تحقیقاتی، شننرکتی دانشننااهعلمئتیهآموخااان و اعضننای  پژوهشنناران، دانشنن ویان، دانش

 .توانند با تدوین و ارسا  پروپوزا  در این فراخوان شرکت کنندمی  مندانعالنهبنیان و فناور و سایر دانش

  1401  ماهمرداد  22  خیتار  تا  حداکثر  و  ییشنووفا  و  ینوآور  صنندوق  شندهنیتدو  چارچو   در  دیبا  صنرفاً  هاپروپوزا  (2

هایی که در چارچوبی پروپوزا  .ارسننا  شننوند ir/grant.inif.https://ghazal  در سننامانه ازا  به آدر   Wordنا ن  در  

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

 .ها توسنق صنندوق نوآوری و شنووفایی آااز خواهد شندها، فرایند ارزیابی آنپروپوزا پس از اتمام مهلت ارسنا    (3

»م ری« برای  عنوانبهپروپوزا ی که بیشننارین تناسننن را با ا زامات این نیاز تحقیقاتی داشنناه باشنند، اناخا  و 

 .بنیان ماقاضی معرفی خواهد شددانش  دهندهاا مذاکرات تومیلی به ش

بنیان )ماقاضننی تحقیپ(، نرارداد  دانش  دهندهاا دهنده مناخن )م ری تحقیپ( و شنن در صننورت توافپ پروپوزا  (4

در نا ن این نرارداد، صنندوق نوآوری تا   .ای مابین »صنندوق«، »ماقاضنی« و »م ری« منعقد خواهد شندجانبه3

ای و مرحله  طوربهاتی را به شننوب بالعوب به ماقاضننی خواهد پرداخت تا  درصنند هزینه اجرای طرح تحقیق  70

 .ماناسن با پیشرفت اجرای طرح، در اخایار م ری نرار گیرد

این فراخوان، گنام (5 مورد نظر پیشگرچنه در  برای اجرای تحقیپ  کلی  امنا  هنای  شننننده اسننننت،  و معرفی  بینی 

ده، از هر روش ینا فنناوری د خواه و در ننا نن ینا برننامنه تواننند افزون بر برننامنه معرفی شننن پیشننننهناددهنندگنان می

 .تحقیقاتی و دسایابی به اهداف آن اسافاده کنند  مسئلهتحقیقاتی مافاوت برای حب این  

های صننندوق نوآوری و شننووفایی  مندی از حمایتبهره  منز هبهتدوین و ارسننا  پروپوزا  در نا ن این فراخوان،  (6

صنندوق نوآوری و شنووفایی خود را ملزم به رعایت محرمانای    .کندقی ای اد نمینخواهد بود و برای فرسنانده ح

 .های ارسا ی محرمانه نزد صندوق بانی خواهد مانددانساه و مفاد کلیه طرح

کارگزار صننندوق در میان باذارید    عنوانبهیا ابهام در خصننوا این فرایند را با شننرکت بومرن   سننلا هرگونه  (7

 (021-66533864و  66539734)شماره تما :  

https://ghazal.inif.ir/grant
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بنیان متقاضیدانش  دهندهابدرباره شت   

 

 1392در سا   دهنده این شاا   . تدوین شده است  بنیان دانش دهندها این فراخوان به سفارش یا شا 

در بخش خصوصی در تهران به ثبت رسید و  فعا یت خود را    ان یبندانش  دهندهشاا او ین    عنوانبه

با بیش    ،دهندهاین شاا   گذاران انیبن   شد.    2بنیان تو یدی نوع  گواهی دانش  اخذ و موفپ به    شروع نمود

  یگذار هیسرمااندام به  ،  خارج از کشورهای فناور محور  سا  ت ربه جمعی در تو ید و توسعه شرکت  120از  

 . اندنمودهمخالف  یهاحوزهکشور در  ازیموردنهای بر روی فناوری

امنیت اذایی کشور    نیتأمبرای    از یموردنهای  تو ید فناوریدر راساای    گرفاهصورت  یهاتیفعا بخشی از  

مبانی بر کشت بافت   یها یفناورو توسعه  متی ن ارزان یهانهادهاذایی، تو ید   هدررفتاز طریپ کاهش 

 به ثبت رسیده است.   یا مللنیبداخلی و    اخاراعها  ده  در نا ن  یطورکلبهها  بوده است. نای ه این فعا یت
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 لهئضرورت مس

  ، فردمنحصربه  یم یانل   مخاصات  زین  و  خود   اناصاد  بر  حاکم  یا او  ب ید  به  رانیا  کشور

.  است  بوده  مطرح  یکشاورز  مانوع  محصوالت  دیتو   هاینطن  ی ازوی   عنوانبه  ربازید  از

  مسئله  ای  ، دیتو    در  ی وربهره  ران،یا  مشابه  یزراع   یها تیظرف   با   یکشور  در   عااً یطب

  دی تو   یهامل فه  بهبود  با  مرتبق  یهاشاخص  از  یبخش .  رودیم  شمار  به  یاتیح

 .باشدیم مصرف تا د یتو  محب  از محصو   سا م  اناقا   به مربوط محصو ،

  چا ش  ا ی  وجود  ،پس از برداشت  محصوالت  ریناهدا  حوزه  در  حاکم  یفضا   یبررس  با

 در   و  نبوده  رانیا  به  مخاص  چا ش   نیا  اگرچه.  گرددیم   انینما  حوزه  نیا  در  یاساس

  یی جوصرفه  تواندیم  آن   ینسب   رفع اما    دارد،   وعیش  ش یکماب  جهان   ی کشورها  تمام 

 .ای اد نماید یمل  اناصاد چرخه در  یریچشما

های اخیر تمرکز جدی بر موضوع تومیب چرخه  دهنده طی سا اینوه شاا   به  باتوجه

هایی که  اذای سا م داشاه است، تالش بر آن است تا با دسایابی به  فناوری  نیتأم

ها تومیب  شوند، زن یره این فناوریوری در بخش کشاورزی میمن ر به افزایش بهره

  محصو   ا ی   دی تو   تحقیقاتی،    پروژههدف از این    ا زامات،  نیا  درنظرگرفان  باگردد.  

 . است ی کشاورز محصوالت  هدررفت کاهش ت ینابل با

 

 
 
 
 
 
 

 اصلی تحقیق مسئله
 )نیاز تحقیقاتی(: 

 این تحقیق عبارت است از مسئله

  یخوراک یهاپوشش توسعه  و  یطراح»

  برداشت  از پس عمر  دهندهشیافزا

 «یکشاورز  محصوالت
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 تحقیقاتی  مسئله مشروح 

د. وضعیت  نروبه د یب اتالف هدر می  و  ساالنه  ،درصد از محصوالت کشاورزی در ایران  30میاناین    به طور

 نیز شرایق چندان بهاری نسبت به ایران ندارد. ی ا مللنیبضایعات محصوالت کشاورزی در سطح 

برآورد    اردتومان ی لیم هزار    300خسارات ما ی وارد شده به اناصاد ملی ناشی از این میزان اتالف منابع،  حدود  

توصیف خسارت ما ی مساقیم ناشی از ارزش ریا ی    صرفاً به . ا باه این عدد  مبلغ نابب توجهی استکه  شده  

موارد ذیب نیز به    بایست میاز ابعاد این زیان    ترپیدنو برای اراهه توصیف    اشاره دارد  رفاه ازدستمحصوالت  

 د:شو ده تحلیب پیرامون هدررفت منابع کشور در این حوزه افزو

آمارهای مربوط به میزان مصرف آ  در بخش کشاورزی کشور، ساالنه حدود   به  باتوجهحوزه آ :  یهانیآس •

رود. این میزان  از منابع آ  بابت تو ید محصوالت اتالف شده کشاورزی به هدر می  مارموعن میلیارد    20

میزان آبی است که کشور  معاد   و  بوده  برابر کب آ  مصرفی در بخش شر  کشور    5در وانع حدود    هدررفت 

 خروج کامب از بحران آ  به آن نیاز دارد.  ما برای

میلیون تن محصو  کشاورزی ضایعاتی در طبیعت به    40: دفن حدود  یاگلخانهحوزه گازهای    یهانیآس •

 ای در طبیعت است. ها میلیون تن گاز گلخانهمعنای تو ید ده

زبا ه    مارموعن  یار شیرابه از هر    500تا    300تو ید حدود    به  باتوجهتبدیب ضایعات به شیرابه:    یهانیآس •

 گردد.  ست ی زقی محشیرابه در  مارموعنها سازی میلیونمن ر به رها  تواندیم این میزان ضایعات  ،تر

مخاطرات ناشی از تضعیف کشور در حوزه امنیت اذایی: بروز بحران در کشورهای روسیه و اوکراین و نبب از   •

  ی هامیتحربخش کشاورزی کشور بر اثر    ازیموردنهای  و نهاده  هایفناورمیدانی در ورود    یها تیمحدودآن  

از    سوما یسازد. اتالف حدود  می  خاطرنشان  اذا را وری در بخش  افزایش بهره  شیازپ شیب، اهمیت  یا مللنیب

اذای کشور تا چه میزان در    نیتأمدهد ساخاار  منابع اذایی کشور در اثر ضایعات )حای گندم( نشان می

 این حوزه است. در  هدررفت از  دنی دنیآس معرب
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 های تحقیقگام 

 های پیشین فرایند مطا عاتی با اساخراج مقاالت و پانت  •

 تحقیپا زامات  های ذکر شده درویژگی نمونه او یه با رعایت  تو ید •

 شده  تو یدآزمایش بر روی نمونه او یه  •

 او یه رفع ایرادات احاما ی نمونه •

 نهایی  فرمو به   دسایابیسازی فرموالسیون و بهینه •

 

 خروجی تحقیق     

ت بدون ای اد اخاال  در طعم و ظاهر محصوالو   پذیری اناصادی باالخوراکی محلو  در آ ، با صرفهپوشش    •

 .درصد کاهش دهد 40 تاکه میزان ضایعات را حدانب    (فرنایو گوجه  ایفلفب د مه)  کشاورزی

 

 الزامات تحقیق        

 و از مواد او یه م از تشویب شده باشد.   ی داشاهماهیت خوراک  ،بر روی سطح محصو  پوشش اعما  شده •

 .نداشاه باشد یمحصو  اثرو ظاهر طعم بر پوشش مذکور  •

 .و در تما  با آ  شساه شود یراحا به موردنظرپوشش  •

 و نابب پرداخت توسق مشاری باشد. اناصادی کامالً موردنظرنیمت پوشش  •

 باشد.  ن یتأماز بازار داخب نابب  حاًیترجو  ی راحابه پوششمواد او یه   •

 و بدون نیاز به نیروی ماهر باشد.  نهیهزکمآسان،    موردنظر( اسافاده از پوشش  روش   )شامب ت هیزات و   فرایند  •

به شرکای   ون،ی فرموالس افشاء  از  یناران بدون باوان آن را  کهینحوبهفرمو  دارای حد باالی پیچیدگی باشد،  •

 . نمودخارج از کشور صادر 
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  مراحب تمام در  یینها محصو که  یطور به تا مصرف دیمحصو  از تو  یریفسادپذتمام مراحب  دادنپوشش  •

  ی ریفسادپذ  عوامب  از  ی برخ  به  محدود   نآ  کارکرد   و  داشاه   مثبت  ریتاث   عات یضا  کاهش   بر  مصرف  تا   د یتو   چرخه

 . نباشد محصوالت

پیشنهادی   • فرموالسیون  از  طوراسافاده  روی    به  بر  حدانب    یفرناگوجهو    یاد مهفلفبویژه  کاهش    40به 

 د. ضایعات من ر گرد  در کنار  نمونه به شرایق نسبت درصدی 

 .باشد  داشاه را مربوطه  یم وزها  تمام  افتیدر  بیپاانس  یینها  ونیفرموالس •

 

 ی احتمالی: هاگلوگاه 

 مواد او یه  نیتأم •

 محصو  در شرایق گوناگون مصرف ثبات  باعملورد  •

 دریافت کلیه م وزها  •

 انطباق با سالیپ مشاریان  •

 

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

به   • م ری  نیاز  صورت  اموان    رساختیز در  ساخت  نیتأممشخص،  زیر  برخی    صورتبهها  این  در  اعاباری 

 های علم و فناوری فراهم خواهد بود.پارک  ها ودانشااه

 فراهم خواهد بود. ،کاهش هزینه در صورت های عمومی  اموانات او یه برای ان ام تست •
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 معیارهای ارزیابی و انتخاب مجری

 مسئله تحصیالت و سوابپ تیم تحقیقاتی و تناسن آن با  •

 مسئله رویورد فنی تیم تحقیقاتی به  •

 دسارسی به ت هیزات آزمایشااهی و مواد او یه و سایر ا زامات اجرای تحقیپ  •

 هزینه اجرای تحقیپ  زمان و  •

 

 تسهیم مالکیت 

خواهد بود و اناشار مقا ه مشارک  : م ری در ما ویت معنوی ناشی از اجرای تحقیپ سهیم  معنویمالکیت   •

ها و سمینارها با موافقت و  های داخلی و خارجی، اراهه مقا ه در کنفرانستوسق م ری و ماقاضی در ژورنا 

 اندرکاران م از خواهد بود.اشاره به نام همه دست

کسن  به  باتوجه:  مالکیت منافع مادی • شاا مد   از    35ماقاضی،    دهندهوکار  ناشی  ما ی  منافع  از  درصد 

درصد از منافع ما ی نیز به م ری تعلپ خواهد    65ماقاضی بوده و    دهندهتوسعه این فناوری ماعلپ به شاا 

 گرفت.

 

 ارسال پروپوزال 

باید در چارچو   پروپوزا  تا    موردنظرها صرفاً  نوآوری و شووفایی، تدوین و حداکثر    ماه مرداد  22تاریخ  صندوق 

، یا  رازآنیا  هایی که در چارچوبیپروپوزا   .ارسا  شوند  ir/grant.inif.https://ghazalدر سامانه ازا  به آدر     1401

 . برسند، وارد فرایند ارزیابی نخواهند شدهای دیار به دست صندوق به روش

 

  

https://ghazal.inif.ir/grant
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