
1 
 

 

 انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور  

 معاونت تحقیقات و فن آوری  

 مجتمع پایلوت پلنت 

 معرفی پایلوت پلنت:

 مجتمع پایلوت پلنت صنایع غذایی 

سال   صنایع غذایی            ۰۹۳۱در  شکده علوم تغذیه و شور و ماموریت دان صنایع غذایی ک ستیتو تحقیقات تغذیه ای و سالت ان ساس ر بر ا

صنایع غذایی، از طریق           ضرورت احداث پایلوت پلنت  شتی،  شهید به شتی و درمانی  شکی و خدمات بهدا شگاه علوم پز   با نیرایز  دان

شد  مقامات صنایع غذایی، احداث و  ریز برنامه شورای  ارتنظ تحت سپس  و شد  تبیین متبوع وزارت ار ی و راه اندازی پایلوت پلنت 

فعالیت خود را ۰۹۳۱نهایتا با تدوین اساسنامه مجتمع پایلوت پلنت صنایع غذایی و ابالغ توسط مقام وزارت وقت، در مرداد ماه سال 

د.  نمایدر کنار تجهیزات تولید مواد غذایی، فعالیت می های مجهز تحقیق و توسگگعه گیری از آزمایشگگگاهآغاز نمود. این واحد با بهره

ساحتی بالغ بر           شکده ؛ درم ستیتو و دان شرقی ان ضلع جنوب  صنایع غذایی در  مترمربع و در مجاورت گروه های   ۰۱۱پایلوت پلنت 

ر طبقه همکف سالن   آموزشی و تحقیقاتی علوم و صنایع غذایی واقع شده است. فضای فوق الذکر در دو طبقه طراحی شده است. د        

 النس به مشرف راهروهای و پایلوت دفتر غذایی، مواد بافت آزمایشگاه اول طبقه در و سازی آماده آزمایشگاه تولید، انبار مواد اولیه و 

 .است شده  واقع تولید

 ارکان

 کمیته فن آوری مجموعه است. همان که یراهبر شورای .  ۰

سؤول  .  ۱ ضای  از یکی)  پلنت پایلوت اجرایی م سان    یا علمی هیات اع شنا   تایید و آوری فن و پژوهش معاون معرفی با خبره کار

 .(شود می منصوب و انتخاب شورا ریاست حکم با که یراهبر شورای

شورای راهبردی     ۹ ضای  ستیتو و         ۰۰. اع شورا، معا ون پژوهش و فن آوری ان شکده به عنوان رییس  ستیتو و دان شامل رییس ان نفر 

دانشکده به عنوان دبیر شورا، معاون آموزشی، معاون توسعه مدیریت و منابع، مدیر گروه آموزشی صنایع غذایی دانشکده، مدیر گروه       

ستیت    صنایع غذایی ان ضای حقوقی، و      تحقیقات  شکده به عنوان اع ستیتو و دان نفر از نخبگان  ۱و، یک نماینده از گروه های تغذیه ان

نفر از نخبگان دانشگگگگاه بنا به پیشگگگنهاد دبیر شگگگورای راهبری و ت یید رییس این شگگگورا به عنوان اعضگگگای حقیقی         ۱صگگگنعت  

 ل پیگیری مصوبات در جلسه شرکت می کند .بدون حق رای به عنوان مسؤو“ پایلوت پلنت ” اجرایی مسؤول هستند. 

 

http://nnftri.ac.ir/%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%aa%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c/
http://nnftri.ac.ir/%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%aa%d9%88-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%ba%d8%b0%db%8c%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d9%88-%d8%b5%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%b9-%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%db%8c/%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%aa-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%81%d9%86-%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c/
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 رسالت

بستر اجرایی و کاربردی برای گسترش ارتباط صنعت و دانشگاه در راستای توسعه تحقیقات کاربردی در موضوعات مرتبط  یک ایجاد

 ی.حصیالت تکمیلبا صنایع غذایی و نیز آموزش عملی دانشجویان و کمک به ارتقاء سطح دانش کاربردی آنان به ویژه در مقاطع ت

  

 اهداف

  

سوق دادن طرح هدفمند  . ۱ صوالت     ها و فعالیتکردن و  سوی فن آوری های کاربردی بمنظور طراحی و تولید مح شی به  های پژوه

غذایی مورد نیاز جامعه و صگگنعت در راسگگتای الویت ها و اهداف عالیه انسگگتیتو و دانشگگکده، اجرای برنامه های آموزشگگی و ارا ه ی  

فنی مشاوره ای به موسسات دولتی و غیر دولتی بویژه صنایع غذایی و هدایت آن ها در جهت نوآوری و رفع نیازهای کشور        خدمات

جمهوری اسالمی ایران و سند استراتزیک انستیتو و دانشکده و در       ۰۱۱۱با توجه به تاکیدات اسناد باالدستی بویژه سند چشم انداز     

 راستای رسالت های سازمانی.

صگگنایع غذایی بطور اخو و  آن به کلیه ذینفعان بطور اعم و یه و انتقالتغذ و غذا حوزه در آوری فن و دانش مرزهای توسگگعه .  ۲

 همچنین بومی سازی علوم مرتبط با غذا و تغذیه.

 .نوآورانه پژوهشی هایطرح و هافعالیت از گیریبهره با کشور در غذایی مواد تولید تنوع و کیفیت بهبود .  ۳

 یت و سالمت غذا و تغذیه در کشور ب جایگزین های مواد اولیه در جهت ارتقاء کیفانتخا و غذایی جدید هایفرموالسیون بررسی .  ۴

ستاورد  مطابق علمی معیارهای و روز دانش با آن انطباق و تغذیه و غذا حوزه در مهندسی  و فنی آموزش کیفی سطح  ارتقای .  ۵  د

 .دنیا روز علمی های

 .کشور خارج و داخل صنایع و تحقیقاتی مراکز ها،دانشگاه با فنی و علمی همکاری .  ۶

ستحکم  ارتباطات ایجاد .  ۷ ستیتو  بین م شکده  و ان سات    کلیه و صنعت  با دان س   از کی هر نیازهای رفع و غیردولتی و دولتی مؤ

 .طرفین

شی  هایطرح و هافعالیت سازی تجاری .  ۸ سب  و پژوه شتر از تحقیقات   ت مین و درآمد ک منابع مالی به منظور حمایت هر چه بی

 انستیتو و دانشکده.
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 چشم انداز

تولید غذای سالم و فراسودمند مبتنی بر فن آوری های نوین از طریق تعامل هر چه بیشتر صاحب نظران و نخبگان حوزه      .۰

 غذا و تغذیه با صاحبان صنعت غذا .

تکنولوژیکی و فنی بین انستیتو و دانشکده با سایر مؤسسات دولتی و غیر دولتی بویژه صاحبان ای، آزمایشگاهی، ارتباطات مشاوره. ۱

 صنعت غذا .

 .پژوهش مالی بنیه تقویت و پژوهشی هایطرح سازیتجاری  . ۹

ستی  و تحقیقاتی بازوی بعنوان حاکمیتی نهادهای با همکاری  . ۱ زارت و داروی و غذا معاونت مانند حاکمیتی نهادهای آزمایی را

 بهداشت ، اداره استاندارد، شیالت و غیره.

 تجهیزات پایلوت پلنت

 تجهیزات پایلوت فرآورده های لبنیات مستقر در سالن پایلوت پلنت .۰

 ساخت کشور فرانسه . elecrem مارک ساعت در لیتر  ۰۱ – ۰۱۰ ظرفیت با سپراتور ۰ – ۰ 

 ایران. ساخت اتوماتیک نیمه سپراتور دهنده شستشو  ۱ – ۰

 .ایران ساخت دیجیتال سنج فشار مجهزبه و لیتر ۰۱ ظرفیت با پنیر وت  ۹ – ۰

۰ – ۱ Water & oil bath ،۱۰  لیتر مارک Memmert  مدل WB/OB7 – 45     ستفاده از سیون با ا ستوریزا ) جهت انجام پا

 لیتری( ۰/۱بیدون های 

 ساخت کشور آلمان. T25 bacicمدل  IKA مارک  دقیقه، بر دور ۰۰۱۱ – ۱۱۱۱۱توراکس اولترا   ۰ – ۰

 ایتالیا. Soavi Niroساخت شرکت  Panda plusمدل  GEA  مارک ساعت در لیتر ۳ ظرفیت با  بار ۱۱۱۱ هموژنایزر  ۰ – ۰

سپری    ۷ – ۰ ساعت  ۰  ظرفیت حداکثر با  درایر ا   Buchi مارک  ،متفاوت خواهد بود( flow rate) ظرفیت بر مبنای  لیتر در 

 ساخت کشور سو یس. B – 290مدل 

 ران.ای گستر آزما فن شرکت ساخت ساده و دار یخچال های انکوباتور   ۸ – ۰

 پلنت پایلوت سالن در مستقر غالت های فراورده پایلوت تجهیزات  .  ۲
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سر   ۰ – ۱ سپیرال  میک مدل  Diosna  مارک کیلوگرم، ۰/۱و حداقل ظرفیت  آرد کیلوگرم ۷/  ۰و خمیر کیلوگرم ۰۱ ظرفیت با ا

SP12  آلمان کشور ساخت. 

شرفت  شرکت  ساخت  گرم،  ۰۱ – ۰۱۱۱ تنظیم قابلیت و ساعت  در قطعه ۰۱۱۱ ظرفیت با خمیر کن رول ۱ – ۱   سحر  پخت پی

 .ایران

( ، با قابلیت کنترل دما ، رطوبت ، cube fireو  cube air  ،cube stoneو سگگه اتاق پخت )  proof اتاق به مجهز فر ۹ – ۱ 

 ساخت کشور آلمان . Miweزمان و گردش هوای تازه، مارک 

 

 پلنت پایلوت سالن در مستقر تجهیزات سایر  . ۳

 ساخت کشور آلمان. Vaco_5 مدل  Zirbus   مارک اتصال، شیر ۸ به مجهز درایر فریز  ۰ – ۹

 ساخت کشور هلند.  T3(i۰۰۱) مدل  HENCOVAC مارک  MAP بندی بسته سیستم  ۱ – ۹

 سگگاخت ،N2و  O2 ،CO2با قابلیت اندازه گیری گازهای  OXYBABY   ۰.۱ مدل  Witt مارک پرتابل آنالیزور گاز ۹ – ۹

 کشور آلمان. WITTGAS شرکت

 .ایران ساخت لینگر، مارک هد، تک دربندی ۱ – ۹

 .ایران ساخت متعهد، سپاهان مارک خامه میکسر ۰ – ۹

 .سلسیوس درجه صفر تا برودت تامین قابلیت با پرتابل سردخانه ۰ – ۹

متر )مستقر در اتاقهای آماده سازی    Atomix   ،Ph میکسر  استیرر،  هیتر ترازو، قبیل از آزمایشگاهی  عمومی تجهیزات سایر  ۷– ۹

 مجاور سالن(.

 آزمایشگاه بافت مواد غذاییمستقر در. تجهیزات  ۴

سکو      MCR 301مدل  Anton Paar مارک ر ومتر ۰ – ۱ شور آلمان جهت انجام آزمون های مختلف ر ولوژی پایا، وی ساخت ک

 االستیک

با انواع پروب جهت آزمون های مختلف بافت، ساخت  TA.Xt plusمدل Stable Microsystems  مارک تکسچرآناالیزر ۱ – ۱

 کشور انگلستان

  میکرون۱۱/۱ –  ۰۱۱محدوده در ذرات سایز گیری اندازه قابلیت با  ۰۱۳۱مدل  CILAS پارتیکل سایزآناالیزر مارک  ۹ – ۱
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   ۰KPM5مدل kitchen AIDمیکسر خامه مارک  ۱ – ۱

    BC1600/B مدل  Brevilleبستنی ساز مارک   ۰ -۱

شر  اتوماتیک مدل   ۰ – ۱  Korea Techو گلوتن درایر مارک   KR-Index، گلوتن ایندکس مدل KR-Double Headگلوتن وا

 )جهت ارزیابی گلوتن مرطوب، گلوتن خشک و ایندکس گلوتن(  

  MA35مدل  sartoriusرطوبت سنج اتوماتیک مارک  ۷ – ۱

  ۱۰۱۸مدل GFL مارک تقطیر بار دو گیر مقطر آب ۸ – ۱

 (9۱۳9 جاری ) سال مورد نظر برای فعالیت ها ی 

تجهیزات ذکر شگگده در  با اسگگتفاده از داخلی و خارجیارا ه خدمات در راسگگتای انجام پروژه های تحقیقاتی متقاضگگیان   .۰

 ۳۳فهرست تجهیزات سال 

دانشکده تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم     دانشجویان دوره های تحصیالت تکمیلی  برای  کالس های آموزشی برگزاری  .۱

شتی،      شهید به شکی  صیالت تکمیلی  پز شجویان دوره های تح شده از   دان شگاه ها و م  معرفی  شی و       سایر دان سات آموز س و

 .کارشناسان معرفی شده از کارخانجات صنایع غذایی

 مقررات استفاده از خدمات پایلوت پلنت 

ستای اجرای طرح  شی،   ارا ه خدمات دررا شی، پایان نامه ها و فعالیت های پژوه ساس   های پژوه ستور  مفاد برا   نامه شیوه  و عمل د

 .شود می انجام غذایی صنایع پلنت پایلوت مجتمع خدمات از استفاده

 : خانم زهرا شریف زاده اکباتانی پلنت پایلوت سئول اجراییم

 دانشگاهدستورعمل و شیوه نامه پایلوت ابالغ شده از طرف ریاست 

 شیوه نامه  اصالحیه

 طرح تحقیقاتی( –فرم مجوز استفاده از خدمات پایلوت پلنت ) پایان نامه 

 درخواست استفاده از خدمات ۰فرم 

 درخواست استفاده از خدمات ۱فرم 

 بندی پیشنهادی توسط متقاضیانبرنامه زمان ۹فرم 

http://nnftri.ac.ir/wp-content/uploads/2017/06/دستورعمل-و-شیوه-نامه-پایلوت-ابلاغ-شده-از-طرف-ریاست-دانشگاه.pdf
http://nnftri.ac.ir/wp-content/uploads/2017/06/فرم-1درخواست-استفاده-از-خدمات-1.pdf
http://nnftri.ac.ir/wp-content/uploads/2017/06/فرم-2-درخواست-استفاده-از-خدمات.pdf
http://nnftri.ac.ir/wp-content/uploads/2017/06/فرم-3-برنامه-زمانبندی-پیشنهادی-توسط-متقاضیان.pdf
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 درخواست حضور درخارج از ساعات اداری درپایلت پلنت ۱فرم 

 پرداخت گواهی صدور درخواست فرم

 ۳۳در سال  پایلوت پلنت استفاده از خدماتهزینه فهرست  تجهیزات و 

 ۰فهرست هزینه

 ۱فهرست هزینه

 ۹فهرست هزینه

 ۱فهرست هزینه 

 ۰ فهرست هزینه

 ۰فهرست هزینه 

 ۷فهرست هزینه 

 

 

http://nnftri.ac.ir/wp-content/uploads/2017/06/فرم-4-درخواست-حضور-درخارج-از-ساعات-اداری-درپایلت-پلنت.pdf
http://nnftri.ac.ir/wp-content/uploads/2017/06/فهرست-هزینه-های-پایلوت.pdf
http://nnftri.ac.ir/wp-content/uploads/2019/02/Doc1.pdf
http://nnftri.ac.ir/wp-content/uploads/2019/02/Doc2.pdf
http://nnftri.ac.ir/wp-content/uploads/2019/02/Doc2.pdf
http://nnftri.ac.ir/wp-content/uploads/2019/02/Doc3.pdf
http://nnftri.ac.ir/wp-content/uploads/2019/03/فهرست-هزینه-5-.jpg
http://nnftri.ac.ir/wp-content/uploads/2019/03/فهرست-هزینه-5-.jpg

