
 
 
 
 

 RFP-400-103 2از  1برگ 

 چالش فناورانه

 RFP-400-103شماره: 

 پسابشیرین سازی آب بدون 
 قرارداد توسعه محصول، لیسانس و ثبت دارایی فکری، مشارکت در تولید محصول های فناورانه/کسب و کار:فرصت

زمان بندی کلی و مراحل 

 کار:اصلی 

 ماه 1    فناوریمفهومی ارزیابی تخصصی اثبات  : 1گام 

 ماه 2     سازی نمونه آزمایشیبکارگیری فناوری و پیاده : 2گام 

 ماه ۴     عملیاتی  سازی نمونهبکارگیری فناوری و پیاده : ۳گام 

 شد. پیشنهاد فنی مشخص خواهدجزئیات تامین مالی و پشتیبانی فنی بر اساس  حمایت مالی و پشتیبانی فنی:

 استان سمنان یپارک علم و فناورمرکز نوآوری هیدروتک،   حامیان چالش:

 مقدمه

صنایع  و هاانهکارخدر پساب  دیتولاز منابع آب شور و لب شور از یک طرف و مشکالت ناشی از  ینیدر مناطق داخل سرزم تامین آب شیرین

جدی مواجه کرده های چالشنوآوران و فناوران را با شیرین سازی و عوارض زیست محیطی آن از طرف دیگر،  یفرآیندهاو  کشاورزی

های کردیرو کمه کب .نمایدیم شتریبرا پساب  تیریمد یاقتصاد تیاهمهستند که  مندیها حامل مواد ارزشپساباز سوی دیگر برخی . است

 یاارزش افزوده هاپسابقابل استحصال جامد مند مواد ارزشتولید همزمان آب شیرین و از  توان یم ZLDپساب صفر با رویکرد  ویژه مهندسی

 .کندیها کمک مبه توجیه فنی و اقتصادی طرح کهکرد  جادای

 های کلیدی موفقیتمعیار
مکان شود اگر ااستقبال می در چالش حاضرخاص های کریستال گیری از پسابترکیبی شیرین سازی و  یهاو روش هاهی، روهااز ایده

 .پساب مورد نظر میسر باشدهای شور و لب شود یا آباجرای آن برای 

 ها:پیشنیاز
 توجه به شرایط عملیاتی: 

o  آندر موجود به لحاظ ترکیبات  ورودیب آآنالیز شرایط و 

o الزامات زیست محیطی و بهداشتی 

  در محل اجراتوجه به مالحظات اجرایی طرح 

o  برای اجرای طرحفضای مورد نیاز 

o دسترسی به منابع انرژی 

 توجه به مالحظات اقتصادی طرح: 

o های ساخت و تولیدهزینه 

o های نصب و اجراهزینه 

o های تعمیر و نگهداری هزینه 

o مواد و مصالح مهندسی 

 ات فناورانه:ظنیازها و مالح
  استفاده و یز نبا این ترجیح که بتوان از پسماندهای جامد تولیدی شیرین سازی و کریستال گیری مناسب برای ترکیبی عملکرد

 ایجاد نمود.اضافی ارزش افزوده 

 :یتبدارای جذاهای راهکار

  تصادیهای با صرفه اقها و هزینهب با روشآترکیبات محلول در همزمان آب شیرین و پسماند جامد از امکان تولید تفکیکی 

 :ذابنا جهای راهکار

 های متعارف مهندسی موجود در بازار بدون نوآوریروش استفاده از 
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 پیشنهادات فنیی محوراجزای 
 لحاظ شود: اول گامموضوعات محوری زیر باید در تنظیم پیشنهاد 

  کیشمات ریتصاوطرحواره و  یا اگرامیبه همراه بلوک د اجمالی از فناوری پیشنهاد شدهشرح 

  المللیدر سطح ملی یا بین در فناوری پیشنهاد شدهنوآوری 

  مرحله فعلی توسعه و سطح بلوغ فناوری طرح پیشنهاد شده(TRL) 

 رو و برنامه توسعه طرحپیش هایچالش  

 ارزیابی و تحویل گیری طرح در مقیاس نمونه پیشنهادی برای شرایط 

 در مقیاس نمونه بودجه بندی و زمانبندی طرح 

  صنعتیظرفیت توسعه و تولید در مقیاس 

 رزومه علمی، فنی و اجرایی پیشنهاد دهنده 

د. شوبت و شماره آن برای شما ارسال می در دبیرخانه هیدروتک ث techchal@hydrotechie.comهای فنی ارسال شده به آدرس پیشنهاد

 های زیر استفاده نمایید:جهت کسب اطالعات بیشتر از روش
 
Phone: 021-77240012-13 
Email:  techchal@hydrotechie.com 

 
 

 :توجه
 .پیشنهادات فنی باید حاوی اطالعات و شرح روشن برای انتقال مفاهیم باشد ولی نباید حاوی اطالعات محرمانه باشد 

 تواند به پیشنهاد ضمیمه شود.یمهای کمکی نیز در صورت نیاز فایل 

   :یفن شنهاداتیپ ارزیابی
 شود:یارها و در مراحل زیر ارزیابی میپیشنهادات فنی دریافتی بر اساس مع

 های کلی علمی و فنیشایستگی 

 و بازار های اقتصادیپتانسیل 

 امکان پذیری فنی و اقتصادی 

 های عملیاتی و اجرایی پیشنهاد دهندگانتوانمندی 

 :چالش تقویم و برگزیده یفن شنهاداتیپ خابتان و ارزیابی اجرایی فرایند

 چالش های فصل تقویم چالش های چالشگام
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 1۴11 / 12 / 18 اعالم فراخوان چالش 

 بهار 18/12/1۴11
  1۴11 / 12 / 18 هاایدهنام و ارسال  ثبتشروع 

 1۴11 / 12 / 11 یفناورمفهومی اثبات تخصصی  یابیارز :1گام  یا و داورهایده یابیارز 

 1۴11 / 12 / 21 چالش 1 طرح برتر فصل یمعرفو  دهیبرگز یهادهیا اعالم 
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  1۴11 / 12 / 21 یشینمونه آزما یسازادهیو پ یفناور یریگبکارچالش:   2گام  دهیبرگزی هامستندات طرحتهیه 

 1۴11 / 1۴ / 10 چالش 2گام  یحضور یجلسات داور یها و برگزارطرح یابیارز  تابستان 21/12/1۴11

 1۴11 / 1۴ / 10 چالش 2برتر گام  هایطرح یمعرف 
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 1۴11 / 1۴ / 11 نمونه یسازادهیو پ یفناور یریگبکارچالش:    ۳ گام دهیبرگزی هامستندات طرح لیتکم 

 1۴11 / 18 / 11 نمونه یسازادهیو پ یفناور یریگبکارتخصصی  یابیارز : ۳ گام یها و داورطرح یابیارز  پاییز 11/1۴/1۴11

 1۴11 / 18 / 11 چالش  ۳ برتر گام هایطرح یمعرف 
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 زمستان ----- ---- / -- / -- ورود به فصل بازار یابی، تجاری سازی و عملیات اجرایی طرح 
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