
راهنمای شرکت در چالش نوآوری 
طراحی و ساخت سامانه فیلتر تهیه آب سالم 

بر پایه نانوالیاف
یکی از مهم ترین چالش های ملی ما تامین آب سالم برای شهروندان ایرانی در گوشه و کنار 
کشور است. این چالش سال هاست که در بسیاری از کشورهای دیگر جهان پررنگ شده است 
و بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی )WHO( هم اکنون حدود ۱ میلیارد نفر در سراسر 
جهان به آب سالم دسترسی ندارند. از این  رو دستیابی به روش های مناسب برای تولید آب 
شیرین )بدون امالح و با سختی کم( و سالم )عاری از آلودگی های شیمیایی و میکروبی( به یک 
ضرورت جدی تبدیل شده است. یکی از رویکردهای اساسی برای تأمین آب سالم، روش های 
تصفیه ی مبتنی بر غشا است که با استفاده از فناوری های نوظهوری مانند ساختارهای فیلتری 

مبتنی بر نانوالیاف، آلودگی های شیمیایی و میکروبی منابع آبی را تصفیه می کند. 
در این راستا ما در ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به دنبال »طراحی و ساخت سامانه فیلتر 
پژوهشگران،  نوآور،  و  توسط شرکت های خالق  سالم«  تهیه آب  برای  نانوالیاف  پایه  بر 
مخترعان و فناوران، اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه ها و پژوهشگاه ها از داخل و 
خارج کشور هستیم. کلیه عالقمندان می توانند به طور رایگان در این چالش شرکت کنند و 
از  تسهیالت 3۰ میلیون ریالی شامل کمک هزینه نقدی و همراه با امکان استفاده از خدمات و 
تجهیزات آزمایشگاهی برای ساخت نمونه آزمایشگاهی در مرحله دوم چالش و جایزه نقدی 
۱۰۰میلیون ریالی به همراه تسهیالت تجاری سازی برای طرح برگزیده نهایی بهره  مند شوند. 
همچنین طرح های برتر این چالش نوآوری در نخستین همایش بین المللی نانوالیاف ایران 
)ICNF 2017( که مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد، به منظور جلب حمایت و سرمایه نزد 

حامیان و سرمایه گذاران بالقوه معرفی و ارائه می شوند. 
آن چه پیش رو دارید، راهنمای شرکت در چالش است که به توصیف مساله، مالحظات فنی، 

معیارهای ارزیابی طرح ها، و فرایند و زمان بندی برگزاری چالش می پردازد.

بسمه تعالی
معاونت علمی و فناوری

ستاد وژیه توسعه فناوری اننو

حایم:



مقدمه
یکی از معضالت پیش روی بشر در سده حاضر، دسترسی به آب سالم 
و تأمین این ماده ی حیاتی برای جمعیت روبه رشد جهان است. بر اساس 
گزارش  سازمان بهداشت جهانی )WHO( هم اکنون حدود ۱ میلیارد نفر 
در سراسر جهان به آب سالم دسترسی ندارند و تا سال ۲۰۵۰ کمبود منابع 
آبی زندگی نزدیک به ۴ میلیارد نفر را دچار اختالل خواهد کرد. در نقاط 
مختلف دنیا از جمله ایران به دالیل متفاوتی مانند عدم مدیریت استحصال 
و توزیع آب، الگوهای سنتی کشاورزی، توسعه ی بی رویه شهرنشینی و 
عدم مدیریت مصرف، منابع آب شیرین موجود به تدریج رو به کاهش 
گذاشته است یا دیگر پاسخگوی نیاز شهروندان نیست. همچنین بخش 
زیادی از منابع آب شیرین به علت آلودگی های شیمیایی و میکروبی، غیر 

قابل مصرف  و موجب آلودگی خاک نیز شده است. 
به طور  سنتی برای تصفیه ی منابع آب آشامیدنی از روش های مختلفی 
مانند گندزدایی با کلر، رسوب دهی، استفاده از گاز ازن، جذب سطحی، 
فیلتراسیون یا روش های چند مرحله ای استفاده می شود که روش های اخیر 
اغلب وقت گیر بوده و در برخی موارد غیر قابل بازیافت هستند. همچنین 
استفاده از این روش ها گاهی اوقات ترکیبات ثانویه ای را وارد منابع آبی 
می کند. برای مثال ترکیبات ضدعفونی کننده مانند کلر، قادر به واکنش 
با مواد آلی محلول در آب بوده و حتی می تواند منجر به تولید ترکیبات 

سرطان زا شود. 
از این رو در سال های اخیر، روش های تصفیه ی آب مبتنی بر غشا مورد 
توجه زیادی قرار گرفته است. این فناوری ها به علت انتخاب پذیری باال، 
فراهم ساختن حاالت  نیز  و  مناسب  پایداری  عالی،  بازدهی جداسازی 
مختلف جداسازی برای ترکیبات و مواد مختلف یکی از بهترین گزینه های 
تأمین آب سالم در سال های آینده هستند. یکی از نکات قابل توجه در 
استفاده از این فناوری، بازدهی باالی آن در حذف آلودگی های ناشی از 
میکروارگانیسم ها و نیز ترکیبات آلی بدون تولید ترکیبات جانبی خطرناک 

است. 
یکی از فناوری های نوظهور برای تهیه ی ساختارهای فیلتری جهت 
تصفیه ی آلودگی های شیمیایی و میکروبی منابع آبی، نانوالیاف است. لذا 
با توجه به نیاز روزافزون به توسعه روش های مناسب برای پیش تصفیه 
سیستم های تولید اب شیرین)به معنای حذف امالح آب( و سالم )به 
معنای حذف آلودگی های شیمیایی و میکروبی آب(، ما در ستاد ویژه توسعه 
فناوری نانو به دنبال روش های عملیاتی برای »طراحی و ساخت سامانه 
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فیلتر بر پایه نانوالیاف برای تهیه آب سالم« توسط شرکت های خالق و 
نوآور، پژوهشگران، مخترعان و فناوران، اعضای هیات علمی و دانشجویان 

دانشگاه ها و پژوهشگاه ها از داخل و خارج کشور هستیم.
کلیه عالقمندان می توانند به طور رایگان در این چالش شرکت کنند و از 
کمک نقدی۲۰ میلیون ریالی همراه با امکان استفاده از خدمات و تجهیزات 
آزمایشگاهی برای ساخت نمونه اولیه در مرحله دوم چالش، و جایزه نقدی 
۱۰۰ میلیون ریالی به همراه تسهیالت تجاری سازی، و همچنین فرصت 
ارائه طرح خود نزد سرمایه گذاران و حامیان بالقوه در حاشیه اولین همایش 

بین المللی نانوالیاف ایران )ICNF  2017( بهره  مند شوند. 
1. مساله محوری چالش

مساله محوری این چالش، »طراحی و ساخت سامانه فیلتر تهیه آب سالم 
بر پایه نانوالیاف« است. این پوشش باید مانع عبور مواد و ترکیبات شیمیایی 
موجود در آب شده و از عبور عوامل میکروبی عفونت زا ممانعت به عمل 

آورد.
۲. مالحظات فنی 

مالحظات فنی این چالش به شرح زیر است:
* مقیاس پذیری و تکرارپذیری )روش پیشنهادی باید امکان تکرار و 
افزایش مقیاس داشته باشد، زیرا هدف نهایی ما ساخت فیلتر در مقیاس 

انبوه و صنعتی است(
*  قابلیت تجاری سازی و توجیه فنی و اقتصادی

* طراحی مناسب  فیلتر به منظور بکارگیری عملیاتی آن در مصارف 
خانگی یا صنعتی، یا استفاده مستقیم توسط مصرف کننده نهایی 

3. معیارهای ارزیابی
معیارهای ارزیابی این چالش در مراحل اول و دوم به شرح زیر است:

3-1. مرحله اول: طرح پیشنهادی: معیارهای ارزیابی طرح ها عبارتند 
از تطابق ایده پیشنهادی با موضوع چالش، رعایت اصول فرآیند ساخت 
صنعتی، مقیاس پذیری و تکرارپذیری فرآیند ساخت، توجیه اقتصادی، در 
دسترس بودن و سهولت تامین مواد اولیه و ملزومات فرایند ساخت و به ویژه 

امکان ارائه نمونه آزمایشگاهی در بازه زمانی تعیین شده. 
با توجه به فرصت محدود برای ساخت نمونه )آزمایشگاهی(، دارابودن نمونه 
اولیه یا ارائه برنامه اجرایی دقیق برای ساخت نمونه اولیه )آزمایشگاهی( در 

ضرب االجل چالش امتیاز محسوب خواهد شد.  
پایان این  اولیه )آزمایشگاهی(: در  3-۲. مرحله دوم: ساخت نمونه 
مرحله شرکت کنندگان پس از ساخت نمونه اولیه )آزمایشگاهی( می بایست 
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نتایج کمی عملکرد جداسازی فیلتر خود را ارایه نمایند. معیارهای ارزیابی نمونه های 
آزمایشگاهی این مرحله عبارتند از:

* جنس و نوع طراحی به کار گرفته شده در ساخت فیلتر: در ساختار فیلتر حتماً باید 
از نانوالیاف استفاده شود و فیلتر نیز از استحکام کافی برای بکارگیری در فرایندهای 

صنعتی برخوردار باشد.
* عملکرد جداسازی: فیلتر طراحی شده باید قابلیت جداسازی آلودگی های شیمیایی 

و میکروبی را داشته باشد.
* تکرارپذیری: نتیجه آزمایش برای یک نمونه غلظتی مشخص باید تکرارپذیر باشد. 

 ارائه مستندات زیر به همراه نمونه اولیه )آزمایشگاهی( الزامی است:
       - اندازه حفرات به طور میانگین )تست MWCO یا تست حباب در صورت 

امکان(
     - تست تراوش پذیری و افت فشار پایین

      - قابلیت بازیابی و روش احیاء فیلتر
      - ظرفیت جذب فیلتر برای مواد شیمیایی یا فیزیکی

۴. فرایند برگزاری چالش
این چالش در ۴ مرحله برگزار می شود:

۴-۱. طرح مفهومی: در این مرحله شرکت کنندگان می بایست حداکثر تا ۲۰ مردادماه 
سال جاری طرح پیشنهادی خود را به صورت کامل در چارچوبی که از سوی دبیرخانه 
چالش در اختیار آن ها قرار می گیرد، در سایت چالش)nanochallenge.ir( ثبت 
کنند. پس از اتمام مهلت دریافت طرح ها و غربال آن ها )ارزیابی اولیه غیرحضوری(، 
داوری حضوری طرح ها انجام خواهد شد و سرانجام طرح های برگزیده به مرحله بعد 

راه خواهند یافت. 
۴-۲. ساخت نمونه آزمایشگاهی: در این مرحله، شرکت کنندگان یک ماه فرصت 
خواهند داشت تا ضمن تکمیل مستندات فنی و اقتصادی یک »نمونه آزمایشگاهی« 
مطابق با طرح اولیه خود بسازند. بنابراین در ابتدای این مرحله به پذیرفته شدگان 
مرحله اول ۲۰ میلیون ریال کمک هزینه نقدی اختصاص داده خواهد شد. همچنین 
پذیرفته شدگان می توانند برای ساخت نمونه آزمایشگاه خود ۱۰ میلیون ریال اعتبار 
شبکه آزمایشگاهی از خدمات و تجهیزات شبکه آزمایشگاهی نانو در سراسر کشور 
استفاده کنند. تایید فنی نمونه های آزمایشگاهی در این مرحله منوط به تکمیل 

مستندات آزمایشگاهی و ارائه نتایج آزمون های تعیین شده )بند 3-۲( است. 
۴-3. برگزاری کارگاه آموزشی تجاری سازی: برگزیدگان مرحله نخست پس از 
ساخت یا توسعه نمونه آزمایشگاهی خود در یک سمینار/کارگاه آموزشی یک روزه 
شرکت خواهند کرد تا ضمن آشنایی بیشتر با اصول و فنون تجاری سازی فناوری، 
برای ارایه طرح های خود نزد سرمایه گذاران و حامیان بالقوه آماده شوند. شرکت در 

این کارگاه برای شرکت کنندگان رایگان، اما الزامی است. 
فرآیند برگزاری چالش نوآوری 

طراحی و ساخت سامانه فیلتر سامانه فیلتر تهیه 
آب سالم بر پایه نانوالیاف

20تیر 96
انتشار فراخوان چالش 
و آغاز ثبت طرح مفهویم

20 مرداد 96
پایان مهلت ثبت نام و ارسال طرح، و 

ارزیایب طرح های مفهویم

مهرماه 96
ارائه طرح های نزد سرمایه گذاران و 
حامیان وارزیایب طرح های نهایی و 

نمونه ها آزمایشگاهی

آبان 96
معرفی برنده نهایی چالش و اعطای 

جایزه 10 میلیون توماین

مهرماه 96
پایان مهلت ساخت محصول نهایی و 

ارزیایب توسط هیات داوران 

ارزیابی نمونه های
 آزمایشگاهی

ثبت نام در سایت و 
ارسال طرح

ارزیابی
 طرح های مفهومی 

ساخت نمونه آزمایشگاهی
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شهریور 96
اعالم طرح های برگزیده و اعطای 

تسهیالت 30 میلیون ریایل با آغاز فرآیند 
مرحله دوم

اولین  با  بالقوه: همزمان  ارائه نزد سرمایه گذاران و حامیان   .۴-۴
صاحبان  از   ،)ICNF  2017( ایران  نانوالیاف  بین المللی  همایش 
طرح های برتر مرحله دوم چالش دعوت می شود تا در یک رویداد 
نیم روزه، طرح های خود را در حضور جمعی از سرمایه گذاران و حامیان 
بالقوه )مانند صندوق های توسعه فناوری، سرمایه گذاران خطرپذیر، 
شتابدهنده های مرتبط، نمایندگان مراکز رشد یا پارک های فناوری، 
شرکت ها و دیگر افراد یا نهادهای حمایتگر و عالقمند( ارائه نمایند. 
در پایان به طرح های برگزیده از نگاه متقاضیان یا سرمایه گذاران، 
تسهیالت حمایتی ویژه ای از سوی ستاد توسعه فناوری نانو در جهت 
تجاری سازی آن ها تعلق خواهد گرفت و طرح برترنهایی نیز از جایزه 

نقدی ۱۰۰ میلیون ریالی بهره مند خواهد شد.



نحوه ثبت نام و ارسال طرح

1

2

3

4

تمامی طرح ها باید از طریق سایت چالش های فناوری و 
نوآوری نانو به نشانی nanochallenge.ir ثبت شوند. 

برای این منظور در صورتی که قبالً ثبت نام نکرده اید، ابتدا 
در سایت ثبت نام نمایید. ثبت نام در سایت و شرکت در 

چالش رایگان است و هیچ محدودیتی ندارد.

ثبت نام و ارسال طرح مستلزم مطالعه و تایید منشور 
حقوقی ما است. بنابراین حتماً پیش از ثبت نام و ارسال 

طرح، منشور حقوقی را به دقت مطالعه فرمائید. 

با ایجاد حساب کاربری و ورود به سایت می توانید از طریق بخش ثبت نام 
و آپلود طرح نسبت به ثبت طرح خود اقدام نمایید. ثبت طرح در سامانه 
به صورت آنالین است. بدین منظور ابتدا پیش نویس قرار گرفته بر روی 

سایت را مطالعه و تکمیل کنید و سپس پاسخ های خود را در زمان ثبت نام 
آنالین از درون پیش نویس کپی و وارد نمایید. 

شرکت در چالش های فناوری و نوآوری نانو برای همه عالقمندان 
آزاد است. کلیه دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه ها و 
پژوهشگاه ها، شرکت ها خالق و نوآور )اعم از دانش بنیان و غیر 

آن( و سایر نخبگان، پژوهشگران، مخترعان و فناوران می توانند به 
صورت انفرادی یا گروهی در چالش شرکت کنند.

معاونت علمی و فناوری

ستاد وژیه توسعه فناوری اننو
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https://telegram.me/iChallenge

NanoChallenge.ir

nanochallenge@nano.ir

تماس با دبیرخانه

88731362 ـ021 




