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 «  نانو  یفناور   بر یمبتن  و لایباکتر  یآنت  یژگ یو با رن یاستا یپل جنس  از یفوم  مصرف بارک ی ظروف د یتول  »

 

 بسمه تعالی
 

بنیان با رویارد نوآوری باز و های دانشتقویت توان توسنننفه فناوری شنننرکت منظوربهوق نوآوری و شننناوفایی  صنننند

هماناری فنناوراننهد تندمنت جندیندی را  راضی و در نننه کردر اسنننت کنه در انالنق آند نینازهنای ت قیقناتی و فنناوراننه  

و توسنننفنه هنای ت قیقناتی  هنای پژوهینننی و فنناور توانمنند برای اجرای  ر بنینان و متفناابناگد گرورهنای دانششنننرکنت

 .نمایدها را شناسایی میاین شرکت  موردنیازهای  فناوری

بنیان متقا نی اسنت که توسنن صنندوق نوآوری و های دانشآنچه پیش رو داریدد نیاز ت قیقاتی/فناورانه یای از شنرکت

 :فرماییدلطفاگ به موارد زیر توجه  .شاوفایی شناسایی و در االق فراتوان منتیر شدر است

همه   .ن فراتوان ت قیقاتی و ارائه پروپوزال در االق انفرادید گروهید شنرکتی یا سنازمانی مزاز اسنتشنرکت در ای (1

های  ها و مراکز ت قیقاتید شننرکتی دانیننااردلمئتیهآموتتاان و ادضننای  پژوهینناراند دانیننزویاند دانش

 .در این فراتوان شرکت کنند  توانند با تدوین و ارسال پروپوزالمی  منداندالاهبنیان و فناور و سایر دانش

 شهریورماا   31  خیتار تا  ضداکثر و  ییشنناوفا و ینوآور  صننندوق شنندرنیتدو  چارچوب  در  دیبا  صننرفاگ  هاپروپوزال (2

هایی که در چارچوبی پروپوزال .ارسننال شننوند https://ghazal.inif.ir  در سننامانه ازال به آدر   Wordاالق  در    1401

 .های دیار به دست صندوق برسندد وارد فرایند ارزیابی نخواهند شدد یا به روشرازآنیا

 .توسنن صنندوق نوآوری و شناوفایی آااز تواهد شند  هاآنهاد فرایند ارزیابی  پس از اتمام مهلت ارسنال پروپوزال (3

»مزری« برای  دنوانبهاز ت قیقاتی داشننته باشنندد انتخاب و پروپوزالی که بییننترین تناسننق را با الزامان این نی

 .بنیان متقا ی مفرفی تواهد شدمذاکران تامیلی به شرکت دانش

بنینان جمتقنا نننی ت قیر(د ارارداد  دهنندر منتخنق جمزری ت قیر( و شنننرکنت دانشدر صنننورن توافر پروپوزال (4

در االق این اراردادد صنندوق نوآوری تا   .شندای مابین »صنندوق«د »متقا نی« و »مزری« منفقد تواهد جانبه3

ای و مرضله   وربهدرصنند هزینه اجرای  ر  ت قیقاتی را به شنناع بالدو  به متقا ننی تواهد پرداتت تا   50

 .متناسق با پییرفت اجرای  ر د در اتتیار مزری ارار گیرد

گنام (5 فراتواند  این  برای اجرای ت قیر  گرچنه در  کلی  امنا  بینی  پیش  موردنظرهنای  اسننننتد  و مفرفی شنننندر 

تواننند افزون بر برننامنه مفرفی شننندرد از هر روش ینا فنناوری دلخوار و در انالنق ینک برننامنه پییننننهناددهنندگنان می

 .ت قیقاتی و دستیابی به اهداف آن استفادر کنند  مسئلهت قیقاتی متفاون برای ضع این  

های صننندوق نوآوری و شنناوفایی  مندی از ضمایتبهرر  منزلهبهتدوین و ارسننال پروپوزال در االق این فراتواند  (6

صنندوق نوآوری و شناوفایی تود را ملزم به ردایت م رمانای    .کندنخواهد بود و برای فرسنتندر ضقی ایزاد نمی

 .های ارسالی م رمانه نزد صندوق باای تواهد مانددانسته و مفاد کلیه  ر 

کارگزار صننندوق در میان باذارید    دنوانبهبا شننرکت بومرن    یا ابهام در تصننوا این فرایند را سننلالهرگونه  (7

 (021-66539734 و 66533864جشمارر تما :  

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

 

  و   دیتول   نهیزم  در  1383از سال    که  تدوین شدر است  2تولیدی نوع  بنیان  این فراتوان به سفارش یک شرکت دانش

 . نمود کار به آااز یمری پل  هایفوم انواع در ه

 به  مقرون  و  نینو  م صوالن  در ه  ضوزر  در  مدرند  زانیتزه  و  آالن  نیماش  به  مزهز  و  ی صنفت  می دظ  مزتمع  نیا

  توسفه  و   ریت ق  واضد   . است  ت یففال  به   میغول  ی بند  بسته   صنفت   در  مصرف  بار   کی  ظروف   دی تول  ن یهمچن  و  صرفه 

  ی سازمان  نشی چ  شرکتد  نیا  بارز  هاییژگیو  از.  است  صمت  سازمان   از  ت یففال  پروانه  یدارا  دانی بندانش  شرکت  نیا

  بازرگانان   و  تزار  با  یبازرگان  و   یتزار  مداوم  ارتباط.  باشدمی  کیور  سطح  در  کاال  کامع عیتوز  شباه   داشتن  و  استاندارد 

  یکیورها   ژریوهب  یینایآس  یکننیورها  یتننزار  یشرکنا  یبنرا  کارتانه  نیا  م صوالن  صادران  آن  یپ   در  و  یتارج

 . باشدیم  شرکت نیا  ی دسنتاوردها ارید  از ه یهمسا
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 له ئضرورت مس
 

  که   هستند   ی فاسدشدناز م صوالن    تازر   مرغ  و  ی ماه   وشتدم صوالن اذایی مانند گ        

با    امروزر.  دارند  یبندبستهظروف    در (  ترش انج  ع یما  دفع   به  ع یتما  دتود  د یمف   دمر   ول  در

فزایندر   تقا ای  به    از  یای سالمد    و  یفی ب   ییاذا  م صوالن  یبرا  کنندگان مصرفتوجه 

ظروف    س یماتر  در (  یباکتر   دج   ال یباکتریآنت  مادر   که  است  ن یا  د دوارکنندریام   یهایفناور 

. کند  م افظت  ییاذا  م صوالناین    ازمیخصی    زمانمدن  در   تا  گردد  زریآم  بارمصرفیک 

  را  بازار  ی مرزهاد کند تر والنی  را  م صوالن   یماندگار  تواندمی یی اذا مواد  فساد   از  یریجلوگ

 .باشد  داشته  همرار به را  ییتریب سود  درنتیزه و  دهد  گسترش

  مانند   مختلفد  یبند بسته  یپدها  توسن   تاکنون  ظروف  ن یا  در  گوشت  جاگزودا( 1تراور  ی جداساز

 .دارد همرار به را  ند یفرآ  یدگ ی چیپ  و ی ا اف  نهیهز که  است  شدر انزام  جاذب  پد

  و  نه یآم  ی دهایاس   از  ی مخلو   با   م لول   یها نیپروتئ  ی ضاو  م لول  کی  دگوشت  تراورد  دروااع

  د مرگ  از   پس یندیفرآ ی    در یاچهیماه   یهانیپروتئ  2شت جدناتورر( رِواسِ  با   که  است  هامیآنز

 ی برا  و  است  گوشت  اطفه  ک ی  ی وزن  درصد  3  تا  1شدر مفادل  دفع  ترش ان.  شودیم   عیتیا

 گوشت   سالمت و تیفیک . بیش از این باشد واندتیم  شدرد منزمد ای  ترد دیفرآور  که  یگوشت

  یگوشت  م صوالن   یماندگار   کاهش  به  منزر   و   گیرد می  ارار   تراور  ریتأث  ت ت   ینامطلوب   وربه

 یتریب  ریتاث   درنتیزه  و  آب  تیففال  شیافزا  به  مسئلهد  نیا.  شودمی  بندیبسته

  در  آزاد   و  مت رک  تراور.  شودیم   دادر  نسبت  گوشت  فساد   مسئول  یهاسمیاروارگانیم

  تواندمی  ضتی  و  کند می  فراهم  کنندگانمصرف  یبرا  را  ینامناسب   ظاهر  زین  گوشت  بندیبسته

  ی جداساز   یبرا  دیجد  بندیبسته  ک ی  توسفه  ندیبنابرا؛  کند  نیت  شدربندیبسته  م صول  از

 .است برتوردار یی باال تیاهم از  شدربندیبسته یگوشت  م صوالن از آزادشدر تراور

 

 
 
 
 
 
 

 اصلی تحقیق مسئله
 )نیاز تحقیقاتی(: 

 اون تحقیق عبامت است از اسئله

 یفرا  باماصیفوک  ظیوف  دیترل»

 ی ژگوو  با   ینو استایپل  جنس  از

 « نانر  یفناوم  بی  یابتن  و   الوباکتییآنت

 

 
 

 
1 Exudate 
2 Dénaturation 
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 تحقیقاتی  مسئله مشروح 

  کاهش   یبراضع شرکت متقا ید  رار  .شوندمی  بندیبسته  یمری پل  ظروف  در   ورمفمولبه  دتازر  یگوشت  هایفرآوردر

  که  است  ن یازیجادوالیه    ظرف   کی  دنوانبه  ی مریپل   باز  سلول   فوم د استفادر از  یبندبسته  صنفت گوشت در    ترش ان

 . کندیم دمع   گوشت تراور ذباج دنوانبه هم و  ظرف دنوانبه هم

در  .  گرددمی  دی تول  یمختلف   هایرن    و  ها ر   در  استایرناز جنس پلی  یفوم  بارمصرفیک   ظروف  دمتقا ی  شرکت  در

  زاد یا  با   توانمیکه    شودمی  جذب   زودر    فساد   از   یر یجلوگ  یبرا  ی گوشت   م صوالن  بهآتون  د جاذب  ظروفاین  

  ظروف   ند یا  بر  دالور.  کرد  دایپ   دست   نیز  ی گوشت   م صوالن  ترباال  ت یف ی ک  و   بییتر  یماندگار  به  باکتریال آنتی  ت یتاص

  د پروپیلنپلی  مانند   یفوم  ریا  بارمصرفیک   ظروف  یبرا  ی مناسب  ینیازیجا   دنتوانمی  باکتریال آنتی  تیتاص   با   یفوم

 .دنباش ترفتاالن اتیلنپلی و اتیلن پلی

  م صوالن   مانند  ضسا  یی اذا  مواد   از   یبرت  برای   الیباکتریآنت   ی ژگیو  با   ی فوم بارمصرفییک   ظروف  ی کاربردها  دمدر 

  رشد  از  یریجلوگ  یبرا.  باشدمی  مرغ  و  یماه  گوشتد  زاندیسبز  و  هامیور  مانند  تازر  م صوالن  د (ریپنج  ان یلبن   دیینانوا

  کش اارچ  و   کش باکتری  د کشجلبک   مانند   ی گوناگون  باکتریال آنتی  مواد   توان می  ظروفد  ن یا  داتع   در   هامیاروارگانیسم

  و   ییاذا  مواد  نوع  به  توجه  با  ی فوم  بارمصرفی یک   ظروف  در  هاآن  از  استفادر  دضالبااین.  کرد  ا افه   ظروف پلیمری  به  را

 . شودمی ی تلق  ت قیقاتی چالش کی دنوان به تاا ی هامیاروارگانیسم ضذف

  شامع   اول  مرضله  دو.  گیردصورن می  افتیباز  مرضله  ک ی   و  ایدومرضلهفرایند     ی  یفوم  بارمصرفیک   ظروف  دیتول

  دستاار   درمازاد    رول  افتد یباز   مرضله  در.  باشدمی  4ن یترموفرم  دستاار  در  ظرف  ساتت  و  3اکسترودر   در  رول  دیتول

  در   مزدد  استفادر  یبرا  تا   گرددمی  گرانول  به  عیتبد  اکسترودر  در  سپس  و  ترد  د5تردکن   دستاار  توسن  دن  یترموفرم

  ی افزودن  توسفه   یبرافومی است که    بارمصرف یک چالش دیار این پژوهشد فرایند تولید ظروف    .شود  گرفته   کار هب  ند یفرآ

  .نمود توجه ها آن به دی با رنیاستایپل  س یماتر در باکتریالآنتی

 
3 Extruder 
4 Thermo-forming 
5 Crusher 
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 های تحقیقگام 

 ر یت ق  نهییی پ ی بررس و ه یاول مطالفان   •

 د ی تول ندیفرآ  در  کارگیریبه و  باکتریالآنتی مواد  ونیفرموالس سنزی اماان •

 ی یااهی آزما مراضع ی  و سازی نمونه  •

 ی صنفتنیمه ابفاد در م صول ساتت  و ج ینتا یسنز ص ت •

 

 خروجی تحقیق 

 جاذب   و سادر   یفوم  بارمصرفیک  ظروفدر  مورداستفادر باکتریال آنتی مواد ونیفرموالس  به یاب یدست •

 باکتریالآنتی هیپا  بر جاذب و سادر  ی فوم  بارمصرفیک  ظروف دیتول ندیفرآپارامترهای  به یاب یدست •

 

 الزامات تحقیق        

 مدنظر شرکت متقا ی؛  رن یاستایپل  س یماتر در باکتریالآنتی یافزودن  توسفهمطابقت با شراین  •

o   ی افزودن  تا   باشد میضائز اهمیت    گرادسانتی  درجه   250  ی ال  200  گسترر   در   ند یفرآ  ی دماضفظ  

 تخریق نیود.  باکتریالآنتی

o د ی تول ونیفرموالس در  مورداستفادر  هایافزودنی با ی جانب های واکنش عیتیا  ددم 

o د ی تول ونیفرموالس  در  مناسق الظت ادالم  و کامپاند  ا ی مستربچ االق  در  ی افزودن کارگیری به 

o زمان  گذشت با یی نها  م صول رن   ضفظ ثبان 

o شدر میخص ی هامیاروارگانیسم بر باکتریال آنتی ی افزودن ی اثربخی نییتف 

o باشد 6یی اذا   دیگر  دباکتریالآنتی یافزودن. 

 
6 Food-grade 
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 ایران پاستور  انستیتو ت قیقاتی  مرکز از  باکتریالآنتی تاصیت تأییدیه •

 دارو  و  اذا مفاونت استانداردهای  بر تولیدشدر ظروف ضفظ گرید اذایی •

 ران یا یم یپتروش و مری پل پژوهیاار  از ت یسم ددم یگواه •

 از ستاد نانو  نانومقیا  تأییدیهاتذ  •

 بازار  در  راابت تیاابل و شدرتمام م صول مناسق مت یا  •

 

 تواند در اختیار مجری قرار دهدهایی که متقاضی تحقیق میو زیرساخت تجهیزات 

 تمش های کیش و د تست DSCد MFI آزماییاار کنترل کیفیت مزهز به دستاار  •

 

 های احتمالی:گلوگاه 

 ی اروبیم  هایآزمون یبررس جهت یولوژیاروبیم  یااری آزما وجود  ددم •

 لونیپا تست جهت باکتریالآنتی مستربچ ا ی کامپاند د یتول یبرا ییااهیآزما اکسترودر وجود  ددم •

 بازار  در  موجود مواد از  استفادر با موردنظر م صول به ی ابیدست   ددم •

 ی ا یماان - یا یزیف   تواا با  مطابر موردنظر م صول به ی ابیدست   ددم •
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 معیارهای ارزیابی و انتخاب مجری

 مسئله ت صیالن و سوابر تیم ت قیقاتی و تناسق آن با  •

 مسئله رویارد فنی تیم ت قیقاتی به  •

 دسترسی به تزهیزان آزماییااهی و مواد اولیه و سایر الزامان اجرای ت قیر  •

 هزینه اجرای ت قیر  زمان و  •

 

 تسهیم مالکیت فکری

: مزری در مالایت مفنوی ناشی از اجرای ت قیر سهیم تواهد بود و انتیار مقاله میترک  اعنریاالکیت   •

ها و سمینارها با موافقت و اشارر  مقاله در کنفرانس  ارائههای داتلی و تارجید  توسن مزری و متقا ی در ژورنال

 .اندرکاران مزاز تواهد بودبه نام همه دست

وکار شرکت متقا ید منافع مالی ناشی از توسفه این فناوری تماماگ  کسق  : با توجه به مدلاالکیت انافع اادی •

 . الزضمه اجرای پروژر ت قیقاتی را دریافت تواهد کردمتفلر به شرکت متقا ی بودر و مزری صرفاگ ضر

 

 ارسال پروپوزال 

  شهریورمار 31صندوق نوآوری و شاوفایید تدوین و ضداکثر تا تاریخ   موردنظرها صرفاگ باید در چارچوب پروپوزال

د یا به  رازآنیاهایی که در چارچوبی  پروپوزال  .ارسال شوند  https://ghazal.inif.irدر سامانه ازال به آدر     1401

 . فرایند ارزیابی نخواهند شدهای دیار به دست صندوق برسندد وارد  روش

  

https://ghazal.inif.ir/
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 «  نانو  یفناور   بر یمبتن  و لایباکتر  یآنت  یژگ یو با رن یاستا یپل جنس  از یفوم  مصرف بارک ی ظروف د یتول  »

 


