شبکه پیشران طراحی و ساخت حسگرهای تشخیص سریع
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ز

راهنمای شرکت در دومین رویداد ملی

طراحی و ساخت نانوحسگر های زیستی
تشخیص سریع

تابستان 9911

رویـداد ملی طراحی و سـاخت

شبکه پیشران طراحی و ساخت

نانوحسگرهای زیستی تشخیص سریع

حسگرهای تشخیص ســریع

رویــداد مــلی طــراحی و ســاخت
نانوحسگرهایزیستی تشخیصسریع

راهنمای شرکت در دومین رویداد ملی طراحی و ساخت نانوحسگر های زیستی تشخیص سریع

مقدمه
تست های تشخیصی سریع ) (Rapid Diagnostic Testsیا به اختصار ،RDTیکی از روش های تشخیصی هستند که برای تشخیص
عوامل مختلف زیستی و یا شیمیایی در کاربردهای متنوعی مانند تشخیص پزشکی ،کشاورزی و امنیت غذایی ،دفاعی و امنیتی ،بهداشت
محیط ،دارو ،پزشکی قانونی ،دامپزشکی ،صنعت و سایر کاربردها در کوتاه ترین زمان ممکن ،و با حداقل نیاز به منابع و آموزش به منظور
تشخیص کمی و یا کیفی استفاده می شوند RDT .ارزان ،آسان و ساده از نظر عملکرد و خواندن نتایج ،حساس ،اختصاصی ،پایدار در
دمای باال و تشخیص در مدت زمان کم است.
این روش های تشخیص سریع ،مزایای زیر را دارد:

 این روش ها نیازمند نمونه سازی پیچیده نبوده و با صرف مقدار اندکی از نمونه ی واقعی پاسخ کمی یا کیفی مناسبی ارائه می دهند.
 این روش ها برای رسیدن به پاسخ قابل اعتماد نیازمند دستگاه های پیچیده ،آموزش های تخصصی و مراحل دشوار نیستند.
 وجود یا عدم وجود عامل تشخیصی با دقت کافی از طریق کاربر عمومی مورد بررسی قرار می گیرد.
 تشخیص سریع در زمان کم امکان کنترل آن عوامل تشخیصی را تقویت می کند.
به عنوان مثال در حوزه پزشکی:

 زمانی که تست بر سر بالینی انجام می گیرد دیگر نیاز به ویزیت های مختلف برای به دست اوردن نتایج کاهش می یابد در نتیجه
شانس درمان بیمار و جلوگیری از عود بیماری قبل از تشخیص صحیح را باالتر می برد.

 این تست ها در مراکز مختلفی -از خانه تا کلینیک ها و مراکز اورژانس -انجام می گیرد که علت آن عدم نیاز به وسائل آزمایشگاهی
و دانش تخصصی پزشکی است.
در برخی شرایط این تست ها دارای اهمیت زیادی هستند :بسترهای :RDT
از پلتفرم های (بستر) مختلفی برای این منظور استفاده می شود.
 شرایط محیطی بد مانند عدم دسترسی به برق و یخچال وسائل  ،فناوری ،تجهیزات برای انجام تست های تشخیصی در  تست هایLateral flow تست های Flow-through
دسترس نباشد.

 بیمارانی که توانایی مراجعه به آزمایشگاه را ندارند و زمان خیلی  آزمون آگلوتیناسیون تست های نواری یا Dipstick

زیادی را برای این کار صرف می کنند.

 میکروفلوییدیکس)(Microfluidics

امروزه انواع و اشکال مختلفی از تست های تشخیص سریع در جهان طراحی و تولید شده است .از انواع و اشکال گوناگون آن می توان به
تست های تشخیص سریع نواری ،تست های پایش مستمر ،تست های رنگ سنجی ،سنسورهای تشخیصی پوشیدنی ،سنسورهای بر

پایه تتو ،انواع کیت های تشخیص آزمایشگاهی ،تست های تشخیص بر پایه تلفن هوشمند و ...اشاره کرد.
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ما در دومین رویداد ملی طراحی و ساخت نانوحسگر های زیستی تشخیص سریع به دنبال شناسایی گروه های دانش
بنیان ،نوپا و حمایت از آن ها به منظور طراحی و ساخت «نانوحسگر زیستی تشخیص سریع» هستیم.
گروه های دانش بنیان خالق و نوآور ،دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و پژوهشگاهها ،و سایر پژوهشگران و فناوران از
داخل و خارج کشور میتوانند در این رویداد شرکت کنند و از جوایز و گرنت تحقیقاتی جمعا به مبلغ  011میلیون ریال و از
فرصت جذب تسهیالت ستاد توسعه زیست فناوری کشور ،صندوق حمایت از سرمایهگذاری زیست فناوری و سایر شتابدهنده ها
و صندوق های سرمایه گذاری همکار در رویداد تجاریسازی برای برندگان نهایی رویداد بهرهمند شوند.

آنچه پیش رو دارید ،راهنمای شرکت در این رویداد است که به توصیف مساله ،مالحظات فنی ،معیارهای ارزیابی طرحها ،و
فرایند و زمانبندی برگزاری رویداد میپردازد .اگر ایدهای در ذهن دارید ،همین حاال دست به کار شوید...

مساله اصلی
مساااله محوری این چالش« ،طراحی و ساااخت انواع نانوحسااگر های زیسااتی تشااخیص سااریع» در کاربرد های متنوعی مانند
تشاخیص پزشاکی ،کشااورزی و امنیت غذایی ،دفاعی و امنیتی ،بهداشات محیط ،دارو ،پزشاکی قانونی ،دامپزشااکی ،صنعت و
سایرکاربردها است.
نانوحسگرهای ارایهشده در این چالش باید امکان بهکارگیری عملیاتی و استفاده مستقیم توسط مصرفکننده را داشته باشند.
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فرآیند برگزاری رویداد

در این مرحله شرکتکنندگان میبایست ظرف  45روز طرح
اولیه پیشنهادی خود را در چارچوبی که از سوی دبیرخانه
رویداد اعالم شده است ،در سایت رویداد ثبت کنند .طرحهایی
که در قالب «فرم پیشنهاد طرح» ارایه نشوند ،مورد ارزیابی
قرار نخواهند گرفت .پس از اتمام مهلت دریافت طرحها در این
مرحله و غربال آنها (ارزیابی اولیه غیرحضوری) ،داوری
حضوری طرحها انجام خواهد شد و سرانجام طرحهای برگزیده
به مرحله بعد راه خواهند یافت.

 .1ارائه طرح پیشنهادی

(طرحهایی پذیرفته خواهد شد که حتما نمونه آزمایشگاهی
داشته باشد و مستنداتی مربوط به آن ارائه شود)

در این مرحله  05طرح برتر طی فرآیند مشااخصاای با یکدیگر
رقاابت خواهند کرد .در این مرحله شااارکت کنندگان با ارائه
طرح های تفضایلی ،ارائه حضوری و همچنین ارائه مستندات

 .2انتخاب  15طرح برتر جهت ارائه حضوری

از نمونه های آماده شااده (پروتوتای  ،فیلم و  )...از طرح خود
دفاع خواهند کرد .شاارکتکنندگان میبایساات ظرف  05روز
طرح تفصاایلی پیشاانهادی خود را در چارچوبی که از سااوی
دبیرخانه رویداد اعالم شده است ،در سایت رویداد ثبت کنند.
در این مرحلااه  5طرح برتر جهاات ارائااه طرح بااه صاااورت
سخنرانی و  01طرح برتر دیگر به صورت ارائه نمایشگاهی در

 .3حضور تیم های برتر جهت ارائه طرح ها به

روز رویداد حضاور خواهد داشت و با یکدیگر رقابت می کنند.

صورت ارائه حضوری و نمایشگاهی

تیم های برتر فرصاات بهره مندی از جوایز و الگو های حمایتی
و همچنین جذب ساارمایه از شااتابدهنده ها ،صااندوق های
سرمایه گذاری را خواهند داشت.

یادآوری مهم
طرحهای برتر که جهت حضور در روز رویداد تعیین میشوند الزم است جهت بهرهمندی از الگوهای حمایتی رویداد ،طی توافق نامه
دوطرفه  5تا  01درصد از مالکیت طرح را ( به تشخیص کارگروه تخصصی و ارزش گذاری) به دبیرخانه رویداد واگذار نمایند.
* ساخت نمونه آزمایشگاهی جهت ورود طرح به فرآیند داوری ضروری است.
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معیارهای ارزیابی
معیارهای ارزیابی هر کدام از مراحل به شرح زیر است:
 .1طرح پیشنهادی :معیارهای ارزیابی طرحها عبارتند از تطابق طرح پیشنهادی با موضوع رویداد ،امکانسنجی اجرا و بررسی
توانمندیها و ظرفیتهای ارایهدهنده طرح ،اصول فرآیند ساخت ،مقیاسپذیری و تکرارپذیری فرآیند ساخت ،توجیه اقتصادی،
تطابق با امکانات کشور از لحاظ تامین مواد اولیه و فرایند ساخت ،و امکان تهیه و ارائه نمونه آزمایشگاهی در بازه زمانی چالش.
 .2ساخت نمونه آزمایشگاهی :الزم است شرکتکنندگان نتایج عملکرد تشخیصی حسگر خود را به صورت تکرارپذیر ارایه نمایند.
معیارهای ارزیابی این مرحله عبارتند از:
 جنس و شکل حسگر زیستی
 میزان حساسیت :حسگر زیستی میبایست میزان آنالیت در محیط آزمایشگاهی را با دقت و صحت قابل قبول گزارش نماید
 تکرارپذیری :نتیجه آزمایش برای یک نمونه غلظتی مشخص الزم است حداقل  3بار تکرار شود.
 سطح نوآوری
 توجیه اقتصادی (قیمت تمامشده)

نحوه ثبت نام و ارسال طرح
 تمامی طرحها باید از طریق سایت رویداد به نشان  www.FAST-DIAGNOSTIC.IRارسال شوند .برای این منظور در
صورتیکه قبالً ثبت نام نکردهاید ،ابتدا در سایت ثبتنام نمایید .شرکت در رویداد برای افرادی که عضویت آن ها در شبکه پیشران
طراحی و ساخت حسگرهای تشخیص سریع مورد تایید قرار گرفته است ،با تخفیف همراه است.
 با ایجاد حساب کاربری و ورود به سایت میتوانید از طریق بخش ثبتنام و آپلود طرح نسبت به ارسال طرح خود اقدام نمایید.
طرح خود را حتماً باید در چارچوبی که در سایت آمده است تدوین نمایید .طرحهایی که در خارج از این چارچوب تدوین شوند،
مورد ارزیابی و داوری قرار نخواهند گرفت.
 ثبت نام و ارسال طرح مستلزم مطالعه و تایید توافق اخالقی و حقوقی رویداد ما است .بنابراین حتماً پیش از ثبت نام و ارسال
طرح ،توافق اخالقی و حقوقی را به دقت مطالعه فرمائید.
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هزینه ثبت نام
عضو شبکه

غیر عضو

نوع شرکت در رویداد
ارائه طرح اساتید

 0،511،111ریال

 0،751،111ریال

ارائه طرح دانشجویان

 0،111،111ریال

 0،551،111ریال

حضور دانشجویان در رویداد به صورت آزاد (بدون ارائه طرح)

 811،111ریال

حضور اساتید در رویداد به صورت آزاد (بدون ارائه طرح)

 0،111،111ریال

حضور شرکتها ،شتابدهندهها و صندوقهای سرمایهگذاری

 3،111،111ریال

* هزینه ثبت نام شامل تامین بخشی از هزینه های  .1حضور در رویداد و پذیرایی و  .2گواهینامه معتبر از ستاد توسعه
زیست فناوری و  .3دریافت بسته رویداد میباشد.
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تلفن

150-00104010
13550584035
تهران ،تیموری ،خیابان قاسمی ،نبش
گلستان ،پالک  ،00طبقه  ،5واحد 03

آدرس

شبکه پیشران طراحی و ساخت
حـسـگـرهای تـشـخــیص سـریع

6

