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«یابیی توال  از استفاده  با 19-د یکوو  روس یو  به  ابتال زان یم ی ابیارز منظور به  کی ژنوم یغربالگر  پنل توسعه  »  

 

 بسمه تعالی
 

رویارد نوآوری باز و بنیان با های دانشمنظور تقویت توان توسنننعه یناوری شنننرکتوق نوآوری و شننناویایی بهصنننند

هماناری ینناوراننهد تندمنت  ندیندی را  راضی و در نننه کرده اسنننت کنه در انالنق آند نینازهنای ت قیقناتی و ینناوراننه  

هنای ت قیقناتی و توسنننعنه هنای پووهینننی و ینناور توانمنند برای ا رای  ر بنینان و متعنااًناگد هروههنای دانششنننرکنت

 نماید.ایی میها را شناسهای مورد نیاز این شرکتیناوری

بنیان متقا ننی اسننت که توسننق صننندوق  های دانشدهندهآنچه پیش رو داریدد نیاز ت قیقاتی/یناورانه یای از شننتا 

 نوآوری و شاویایی شناسایی و در االق یراتوان منتیر شده است. لطفاگ به موارد زیر تو ه یرمائید:

پروپوزال در االق انفرادید هروهید شنرکتی یا سنازمانی مزاز اسنت. همه  شنرکت در این یراتوان ت قیقاتی و ارائه  (1

های  ها و مراکز ت قیقاتید شننرکتدلمی دانیننگاهآموتتگان و ادضننای هی تپووهیننگراند دانیننزویاند دانش

 توانند با تدوین و ارسال پروپوزال در این یراتوان شرکت کنند.بنیان و یناور و سایر دالامندان میدانش

ماه  فروردین  25شنده صنندوق نوآوری و شناویایی و ضداکتر تا تاری   ها صنریاگ باید در ااراو  تدوینوپوزالپر (2

هایی  ارسنال شنوند. پروپوزال https://ghazal.inif.ir/grantدر سنامانه غزال به آدرس    Wordاالق  در    1400

 های دیگر به دست صندوق برسندد وارد یرایند ارزیابی نخواهند شد.که در ااراوبی غیرازآند یا به روش

ها توسنق صنندوق نوآوری و شناویایی آغاز تواهد شند. هاد یرایند ارزیابی آنپس از اتمام مهلت ارسنال پروپوزال (3

دنوان »مزری« برای الزامات این نیاز ت قیقاتی داشننته باشنندد انتخا  و بهپروپوزالی که بییننترین تناسننق را با 

 بنیان متقا ی معریی تواهد شد.دانش  دهندهمذاکرات تامیلی به شتا 

بنیان )متقا ننی ت قیپ(د ارارداد  دانش  دهندهدهنده منتخق )مزری ت قیپ( و شننتا در صننورت توایپ پروپوزال (4

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

ای و  ور مرضلهدرصنند هزینه ا رای  ر  ت قیقاتی را به شننال بالدو  به متقا ننی تواهد پرداتت تا به 70

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

این یراتواند هنام (5 برای اهرانه در  امنا   رای ت قیپ مورد نظر پیشهنای کلی  و معریی شننننده اسننننتد  بینی 

تواننند از هر روش یا ینناوری دلخواه و در االق یک برنامه ت قیقناتی متفناوت برای ضل این پییننننهناددهنندهان می

 مس له ت قیقاتی و دستیابی به اهداف آن استفاده کنند.

های صننندوق نوآوری و شنناویایی  مندی از ضمایترهمنزله بهتدوین و ارسننال پروپوزال در االق این یراتواند به (6

کند. صنندوق نوآوری و شناویایی تود را ملزم به ردایت م رمانگی  نخواهد بود و برای یرسنتنده ضقی ایزاد نمی

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

دنوان کارهزار صننندوق در میان بگذارید  شننرکت بومرنب به هرهونه سننلال یا ابهام در تصننون این یرایند را با (7

 (021-88398563و  88398543)شماره تماس:  

https://ghazal.inif.ir/grant


                      

2 

 

«یابیی توال  از استفاده  با 19-د یکوو  روس یو  به  ابتال زان یم ی ابیارز منظور به  کی ژنوم یغربالگر  پنل توسعه  »  

 

بنیان متقاضیدانش  دهندهشتابدرباره     

 

  با هدف   97در سال    دهندهشتا   ین ا  تدوین شده است.  2نوع    نوپا بنیان  دانش  دهنده شتا   این یراتوان به سفارش یک

  و   بلندمدت  و   مدتکوتاه  یهادوره  برهزاری  اًیل  از  نوپا  ی وکارهاکسق  یدهشتا   تدمات  د یسازیتزار  تدمات ارائه  

 . شده استتود  انیبندانشمویپ به اتذ هواهی   1398در سال   وشده  سیتأس هریمربی

  با   دارد   اصد  و است    وکار کسق  به  شدن   ل یتًد  یبرا  یدانیگاه   یناوران   ی دهشتا   و  آموزش د  دهندهشتا هدف این  

  ایته ی رشد  ی هاشرکت  به  تا   کند  کمک  نوآورانه  یهاییناور  دهندهان توسعه  به   ضوزهد  نی ا  در   دار ی پا بومستیز ک ی   زاد یا

  است   ایه نوآوران  یهاییناور  بر  یمًتن   هاآن  م صول  که  است  یی کارهاوکسق  بر  دهندهشتا   ن یا  تمرکز.  شوند  لیتًد

  شامل دهندهشتا  ن یا یاصل  یهامللفه. هستند ارشد یکارشناس  ا ی ی دکتر سطح  در  یدانیگاه   پیت ق  کی  ضاصل که

 :شودمی موارد نیا

 هااز آن یادهیرینوآورانه و  هایییعال در ضوزه یناور ینان ها و کارآیرتعامل و ارتًاط با شرکت ( 1

 وکارو مدل کسق یینهادیارزش پ یاندمیتر یمختلف ادتًارسنز  یهابه دوره یدسترس ( 2

 کوتاه  یند یرآ  یک در  یم دهی به ساتتار شرکت و تشال ( 3

 ی بر یناور ی مًتن  یوکارهااندازی کسقملثر در راه ییینهپ  ی دارا ی و تار  یرانیا یانبه مرب یدسترس ( 4

 ی توسعه م صول با نگاه یروش  هان ( 5

 یبر یناور ی مًتن ی وکارهاکسق هاییوهیآشنا به و یو تار   یرانیا هذارانیهبه سرما ی( دسترس6

  د یدهشتا   دیادتًارسنز   از مله  مختلف  مراضل  که  است  استارتاپ   اهارده  ی دارا  دهندهشتا   نیا  است   ذکر  انیشا

  .اندنموده ل یتام  را ال یس  دیدهشتا  و ی توانمندساز دوره  هذراندن با  و اند تیم هذرانند یم  را...  و دار یپا رشد
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 لهئضرورت مس
  که   است  آن  از  یضاک  کرونا  یدم یاپ  در  ریدره   یکیورها  به  مربوط  هزارش  و  آمار     

میزان باالی    لیاً   از  یمختلف  میاالت  و  موانع  و ود  با  ی ماریب  نیا  کنترل شیوع

  تیمویق   ددم  درماند   و   بهداشت  یرسانتدمت  ستم ی س  تیظری  اشًاع  ایرادد  یابتال

  درمان  بخش در  ریوممرگ زان یم شیایزا و روسیو هسترش  کنترل   نهی زم در   کامل

 .است  شده  موا ه ی  د یها االش با

  یین  دانش  و  هارساتتیز  و ود  رغمیدل  19-کووید  روس یو  یدم یاپ  یتصادد  یالگو

  د است  شده  یرسانتتدم   تیظری  اشًاع  به  منزر  راندیا  سالمت   نظام  در  مناسق

غربالگری    پنل   راضید  19-اضتمال ابتال به ویروس کووید  یبررسبه منظور    نیبنابرا

  در سطح کیور  زبانی م  ایراد   یا ی ژنت  نهی زم  لیت ل  و ی ابییتوال   با استفاده ازژنومیک  

 .بود تواهد کارآمد  اریبس

ارتًاط    یبررس»  پی ر  از   د یانسان  کیژنوم  ی توال  یها داده  از  استفاده   با   پنل  ن یا   

  در  پرتطر  ایراد  هروه  در   « 19-کووید  روسیو  به  تیضساس   زانیم »  با  « یا یژنت  نهیزم

دو کاربرد مهم    تالصه   وربهو    سازد را آهاه می  ایراد  تطردکم  ایراد  هروه  با  سهی مقا

 : دارد

 در دوران کرونا   یبهتر منابع انسان یریتمد یشناسایی ایراد پرتطر برا -1

 واکسن یعبندی توزاولویت یو پرتطر برا یازمندایراد ن ییشناسا -2

 

 
 
 
 
 
 

 اصلی تحقیق مسئله
 )نیاز تحقیقاتی(: 

 این تحقیق عبارت است از  مسئله

 کی ژنوم   یغربالگر  پنل  توسعه  »

 روس یو  به   ابتال زانی م    یابیارز  منظوربه

 «یابی یتوال   از  استفاده  با   19- دیکوو

 

 
 

  .هستند  ت ییعال ضال  در کرونا یریه شیپ   و  درمان   صدیتیخ   یهاضوزه  در  کیور  در   ی مختلف   ی هامیت   ضا ر  ضال  در     

این    به  درمان  کادر  از  نفر  هزار  31  از  شیب  درماند  و  بهداشت  وزارت  یسو  از  منتیرشده  آمار  نیآتر  اساس  بر  راندیا  در

  ابتال   دلت  به  پرستار  هزار  6  تا  5  ضدود  دیپرستار  نظام  سازمان   هزارش  اساس  بر  انیم  ن یا  از  که  اندشده  مًتال  ویروس

  ماه آبان)  اندشده  تارج  تدمت  ارته  از  یمار یب  شدت بروز دالئم  دلت  به  و  هستند  یاستعال   یمرتص  در  یماریب  نیا  به

   .ارار دارند 19-کووید روسیو  به در اولویت تیخیص میزان ضساسیت  د لذا این ایراد (1399
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 تحقیقاتی  مسئله مشروح 

شدت بروز    و  ابتال  تطر  اضتمال   ل یپتانس  یی شناسا  تصون  در   ی ق ی دا   مطالعات  ت قیقاتی الزم استدر این پروژه        

  ی هانمونه و ودد 19-به ویروس کوید ابتال سک ی ر ینیبشی پبه منظور   .انزام شود ک یژنوم یهاپنل از استفاده با دالئم

از اهمیت باالیی برتوردار    (کیژنوم  ی هاداده  بر  ی مًتن )  مختلف  یهاهروه  از   ییهانمونه  ای(  Case-control)  مار ی ب-شاهد

 .  اندپذیری آن را اثًات نمودهاماان ی ای ژنت ی هایماریب از  یار یبس تصون  در  شده انزام مطالعات  است که

  زانیم   با  مرتًق  یا یژنت  نه یزم  لیت ل  و   یابی یتوال  نهیزم  در    انًههمه  یهایبررس  یبرا  پنل  هیته د  هدفدر این راستاد  

  کیور   از   تارج  در   از ین  مورد  ی هاداده  صریهبهمقرون  دیتول  و  یابی توالی  دپیت ق   ن یا  االشو    است   زبانیم  ایراد   ت یضساس

  کیور   داتل  در  داده  دی تول  دپنل  مناسق   توسعه   و  شده  یریهنمونه  ایراد   ژنوم   پیدا  لی ت ل  و   یبررس  صورت   در.  است

 .پذیر تواهد بوداماان هسترده  سطح  در  پرتطر ایراد  یی شناسا  هت

 

  یابی توالی  از  استفاده  با 19-کووید روسیو  بهایراد    یابتال  اضتمال   زانیم   هییر    الزم است   این پروژه ت قیقاتی  اول  یاز در  

  ی ن یبال  دالئم  یدارا  و  شدهیوت  ایراد)  پرتطر  ایراد  شامل  د م دود  هروه  دو  در  پنل شناسایی ژنومیک   از  ریپ  ژنوم  کل

نتایج سپس    .شود  ی بررسنی(  ی بال  دالئم   بدون  و  متًت PCR با  مًتال  یراد)ا   تطر کم  ایراد  و(  دیشد به    مقاالت   با تو ه 

  ی ابیارز  نیا  ج ینتا  دروسیو   ن یا  به  ابتال  در   دالئم   بروز  شدت  بر  ملثر  یهاانتیوار  و ود  مًنی بر  ی الملل نیب  منتیرشده 

  ش یایزا  به   ازی ن  یوقد  پنل  ی سازیتزار  و   توسعه  یبرا  هریته   صورت   ی زیربرنامه  به  تو ه  با  بازار   به   ورود  یبرا.  شوند  ت لیل

  اتذ   و   یااتصاد   و   یتزار  پنل  ارائه  ی راستا  در   نیماش  ی ریادهی  بر   یمًتن   ی هاتمیالگور  ی سازنهیبه  و   نمونه  تعداد

 .است صال  یذ مرا ع از الزم یمزوزها  و هاهیدییتأ

  دات د سپس   راضی شود  19-کووید  ی ماریب شدت  و ابتال سک یر  ارزیابی ی برایایژنوم پنل رودد دوم انتظار می یاز در  

  یی شناسا  یهانهیهز  کاهش  منظوربهشود و    یادتًارسنز   ی اضتمال  ی ماریب  میزان بروز دالئم  تصون  در  پنل  ص ت  و

بتوان  رود  توسعه یابند. در انتهای این پروژه ت قیقاتی انتظار می  مناسق  ک یژنوم  ینیانگرها  دی ابتالباال  با اضتمال  ایراد

  . دادارائه به ایراد مختلف با هزینه مناسق را  19-کووید مربوط به کیژنوم تدمات 
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 های مورد انتظار تحقیقخروجی       

 19- کووید   یمار یب   شدت  و  ابتال   سک ی ر یی شناسا   ک یژنوم  پنل   توسعه   •

 یاضتمال   ی ماری ب   شدت  تصون  در ایراد   ی آهاهش ی پ  در پنل ص ت   و  دات یادتًارسنز  •

 

 گلوگاه تحقیقاتی پروژه   

 ارائه   هدف   با   کیور   داتل   در  یاب ی  ی توال  دستگاه   و   ی یناور  به   ی دسترس  ددم   و  ی ابی   یتوال   ی باال   نه ی هز  •

  هسترده   تدمات

 اتتصاصی بودن  و  دات   ش یایزا   منظور به    ر   در  شده ف ی تعر   یها هروه   از  نمونه  تعداد  شی ایزا  به  از ی ن   •

 پنل

 تعداد  ش یایزا   با   ی نیماش   یر ی اده ی   بر  ی مًتن  ک یژنوم  یها داده   هدیمند   لی ت ل   تمیالگور   ی سازنه ی به  •

   داده ضزم   و   نمونه 

 

 جذابریغو پیشنهادهای  هاحلراه  

 :  نیست یرشپذاابلزیر  ذا  و  ضلبه دالیل مختلفد راه                     

o  سنگر  ی ابی ی توال و هیزآرایر ه یپا بر نبیپیژنوتا یهاروش و ی تزار ی هاپیا استفاده از 

  
 الزامات تحقیق                   

 یابی کل ژنوم استفاده از روش توالی  •

یابی تطر مًتنی بر توالی یرد از دو هروه پرتطر و کم   20ارزیابی اولیه تهیه پنل ژنومیک با استفاده از   •

 ( و ارائه نتایج ضاصل از ارزیابی اولیهWGSکل ژنوم ) 

 مرکز   به  ین یبال   و  ی یرد  ا الدات   هرهونه  ارائه  ددم  و   ناشناس  ی کدها   وهی ش   به   هانمونه   یکدهذار  •

 هانمونه   کننده یاب یی توال 

 یاب ی ی توال  درتواست   م یرمستق ی غ  ی ستریر    و   پروژه   انزام   هدف   و   ت یماه  با  مرتًق   ا الدات  ارائه   ددم  •

 یاب یی توال  مرکز  سرور  در  یاب یی توال  یها داده   ی سازره ی ذت   بدون  ا الدات   می مستق   ایتی در   ماانا  •

 کننده
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 و   ایراد   از  یپووهی   نامهت ی ر ا   یرم   اساس  بر   موردنظر  ی هانمونه   کامل   ین یبال   ا الداتآوری   مع  •

 صال ی ذ  مراکز 

 دیوی ر  دیمن ی ا  ستمیس   عف  ی ها ی ماریب   مانندد  یا نه یزم   یها ی مار یب   هرهونه  انتخا  میزبان یااد •

  تان   ی هایماریب  وهیو  درمان   هونهچیه  ت ت   که   سر ان   و  یویکل   ابتدی د  د یکًد  د یدروا -ی الً

  ی هادرمان  گرید  ز ین  و  یدرمان یمیش  و  ی درمانپرتو  دیادیبن  یهاسلول  ا ی  استخوان  مغز  وندیپ  مانند

 . باشند نگریته ارار  ی منیا  ستمی س ادرت  کاهش به منزر

 

 معیارهای ارزیابی و انتخاب مجری  

 مس له ت صیالت و سوابپ تیم ت قیقاتی و تناسق آن با  •

 مس له رویارد ینی تیم ت قیقاتی به  •

 دسترسی به تزهیزات آزماییگاهی و مواد اولیه و سایر الزامات ا رای ت قیپ  •

   هزینه ا رای ت قیپزمان و  •

 

 تسهیم مالکیت فکری

: مزری در مالایت معنوی ناشی از ا رای ت قیپ سهیم تواهد بود و انتیار مقاله میترک  معنویمالکیت   •

ها و سمینارها با موایقت و  مقاله در کنفرانس  ارائههای داتلی و تار ید  توسق مزری و متقا ی در ژورنال

 اندرکاران مزاز تواهد بود.اشاره به نام همه دست

درصد از منایع مالی ناشی از توسعه    35متقا ید    دهندهشتا وکار  ل کسق: با تو ه به مدمالکیت منافع مادی  •

 درصد از منایع مالی نیز به مزری تعلپ تواهد هریت. 65متقا ی بوده و  دهندهشتا این یناوری متعلپ به 

 

 ارسال پروپوزال                       

  ماه فروردین  25د تدوین و ضداکتر تا تاری   نوآوری و شاویایی   صندوق   موردنظرها صریاگ باید در ااراو   پروپوزال

د یا به  آن  از   ر یغهایی که در ااراوبی  ارسال شوند. پروپوزال  https://ghazal.inif.ir/grantدر سامانه غزال به آدرس    1400

  های دیگر به دست صندوق برسندد وارد یرایند ارزیابی نخواهند شد. روش

https://ghazal.inif.ir/grant
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«یابیی توال  از استفاده  با 19-د یکوو  روس یو  به  ابتال زان یم ی ابیارز منظور به  کی ژنوم یغربالگر  پنل توسعه  »  

 


