
راهنمای شرکت در چالش نوآوری 
تهیه مواد موثره و فرآورده های آرایشی، بهداشتی، 

دارویی وشوینده با استفاده از فناوری نانو
ــک  ــا ت ــان کیمی ــی آری ــروه صنعت ــن کام( و گ ــر )ف ــعه فناوری های نوین کیان الماس مه ــرکت توس ش
ــا  ــای« ب ــام تجــاری »م ــا ن ــی ب ــدگان نام آشــنای محصــوالت آرایشــی، بهداشــتی و داروی از تولیدکنن
همــکاری ســتاد ویــژه توســعه فنــاوری نانــو بــه دنبــال توســعه فناوری هــا و روش هــای »تهیــه مــواد 
ــت.  ــو اس ــاوری نان ــر فن ــی ب ــوینده« مبتن ــی و ش ــتی، داروی ــی، بهداش ــای آرایش ــره و فرآورده ه موث
محصــول و فرآورده هایــی نهایــی می توانــد شــامل انــواع مــواد موثــره طبیعــی یــا مصنوعــی ســنتزی، 
نانوانکپســوله ها، نانوامولســیون ها، نانــوذرات و نظایــر آن باشــد کــه قابلیــت اســتفاده در کاربردهــای 
چهارگانــه دارویــی، شــوینده، آرایشــی و بهداشــتی را مطابــق بــا مالحظــات تعریــف شــده دارنــد و از 
قابلیــت مقیاس پذیــری و تکرارپذیــری بــه منظــور توســعه در مقیــاس صنعتــی برخــوردار هســتند.

برگزیــدگان نهایــی ایــن چالــش بــه منظــور توســعه فنــاوری و تجاری ســازی طــرح و نمونه هــای اولیه 
خــود تــا مرحلــه تولیــد انبــوه، مــورد حمایــت شــرکت دانــش بنیــان فــن کام  قــرار خواهنــد گرفــت 
و فرصــت همــکاری در قالــب دسترســی و اســتفاده از زیرســاخت آزمایشــگاهی، فــروش محصــول 
ــدان  ــه عالقمن ــت. کلی ــد داش ــرکت خواهن ــن ش ــا ای ــترک را ب ــرمایه گذاری مش ــی و س ــا دانش فن ی
می تواننــد بــه طــور رایــگان در ایــن چالــش شــرکت کننــد و از تســهیالت حمایتــی 80 میلیــون ریالــی 
شــامل کمک هزینــه نقــدی و اعتبــار شــبکه آزمایشــگاهی در مرحلــه اول و جوایــز نقــدی 200، 150 

و 100 میلیــون ریالــی ویــژه برگزیــدگان اول تــا ســوم در مرحلــه نهایــی چالــش بهره منــد شــوند.

اگر ایده ای در ذهن دارید همین حاال دست به کار شوید...

 

بسمه تعالی
ریاست جمهوری

معاونت علمی و فناوری

ستاد وژیه توسعه فناوری اننو

حامی و متقاضی چالش: 



1. مقدمه
با رشد روزافزون جمعیت و افزایش آگاهی های عمومی و ارتقا سطح کیفی 
زندگی در خصوص توجه بیشتر به حوزه سالمت، آرایشی و شوینده ها و به 
دنبال آن افزایش تقاضا برای محصوالت صنایع این بخش و رقابت چشمگیر 
برای بهبود این محصوالت، زمینه بسیار مساعدی برای ورود نانوفناوری به این 
عرصه فراهم آمده است. به گونه ای که امروزه در سطح جهان صدها شرکت 
فعال در این حوزه، محصوالت متنوعی را بویژه در حوزه های دارویی، آرایشی 
و بهداشتی و شوینده ها به کمک فناوری نانو توسعه داده و روانه بازار کرده اند و 
در میان محصوالت تجاری مبتنی بر فناوری نانو این گروه از محصوالت سهم 

بسیار بزرگی را به خود اختصاص داده اند.
تمام  برآورد  که  و سالمت  بهداشت  حوزه   در  نانو  فناوری  بکارگیری  البته 
گزارش ها و مطالعات بازاری صورت گرفته در سال های اخیر، از روند نمایی 
رو به رشد آن حکایت دارند، موضوع کامال جدید و منحصر به سال های اخیر 
نیست. چنان که لیپوزوم ها در دهه هشتاد به بازار معرفی شدند و برخی شرکت ها 
در تجاری سازی محصوالت نانو چندان مطرح نبودند با تولید نانوکپسول ها و 
استفاده از آن ها در فرموالسیون محصوالت خود پا به عرصه نانوتکنولوژی 
گذاشته اند و به موفقیت های بزرگی نیز دست یافتند. به طوری که این شرکت 
در حال حاضر یکی از بزرگترین پیشگامان استفاده از این فناوری در سطح بین 
المللی محسوب می شود. در سال های اخیر اما اقبال شرکت ها به بکارگیری از 
فناوری نانو به منظور تولید محصوالت جدید و یا بهبود کارایی محصوالت خود 
بسیار شدت یافته است. بر طبق آمار پایگاه statnano.com هم اکنون بیش 
از 800 محصول تجاری مبتنی بر فناوری نانو در حوزه آرایشی و بهداشتی 
 L’Oreal, Estee Lauder, مانند  جهان  مختلف  شرکت های  از سوی 
 Procter & Gamble, Shiseido, Beiersdorf AG, Unilever

etc.  ارائه شده اند.
با توسعه فناوري نانو میتوان محصوالتي تولید کرد که به طور مستقیم و 
غیرمستقیم بر ارتقاي سالمت انسان، بهداشت جامعه و سالمت محیط زیست 
تاثیر گذارند. در مقیاس نانو خواص فیزیکی، شیمیایی، و زیست شناختی مواد با 
خواص آن ها در دیگر مقیاس ها متفاوت است که از جمله دالیل اصلی آن اندازه  
کوانتومی و افزایش نسبت سطح به حجم آن هاست.                                                 بکارگیری فناوری نانو در 
این حوزه در قالب سنتز و تهیه مواد موثره طبیعی یا مصنوعی و نانوساختارهایی 
نظیر لیپوزوم ها، نانوزوم، نیوزوم، نانوذرات لیپیدی جامد و حامل های لیپیدی 
کربنی،  نانومواد  نانوکریستال،  نانوامولسیون،  نانوانکپسوالسیون،  نانوساختار، 
دندریمرها و نانو ذرات اکسید فلزی و نظایر آن و تولید فرآوردهای نهایی با 
استفاده از این نانوساختارها در بخش های دارویی، شوینده، آرایشی و بهداشتی 
مختلف  است. هر یک از این مواد موثره و فرآورده ها نیز در کاربردهای متنوعی 
مورد استفاده قرار می گیرند، نظیر نانوامولسیون ها که  به عنوان سیستم های 
ضد میکروب، سیستم های حامل برای انتقال هدفمند دارو به بافت آسیب 
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دیده، افزایش نفوذ پوستی مواد آرایشی بهداشتی، استفاده در فناوری کشت سلول 
و کاربرد آنها به عنوان مواد ضدعفونی کننده بی خطر، نانوکپسول ها در انتقال و 
رهایش دارو و حفاظت از مواد فعال بیولوژیکی در برابر عوامل محیطی و نیز 
نانوذرات فلزی و اکسیدفلزی و نیز سایر مواد موثره به عنوان رنگدانه، محافظت در 
برابر اشعه فرابنفش، ضدعفونی کننده و ضدباکتری، کنترل دمایی و شفاف کننده 
که در محصوالت دارویی و آرایشی و بهداشتی به شکل دارو، شوینده و محلول، 

کرم، لوسیون، پودر، سرم، ماسک، ژل و ... ارائه می شوند. 
کاربردهای تجاری فناوری نانو به وضوح توانایی پیشبرد و حتی تحول در جنبه های 
مختلف محصوالت و فرآورده های حوزه آرایشی را دارد. چنان که ذکر شد فناوری 
نانو در حال حاضر در بسیاری از کاربردها وارد شده و تاثیرگذار بوده است. هم اکنون 
نیز بسیاری از این محصوالت در بازار موجودند یا در آستانه ی تولید هستند و 
حرکت پیوسته ای برای توسعه و گسترش موفقیت آمیز محصوالت جدید فناوری 
نانو در این حوزه وجود دارد؛ در این میان شاید بتوان گفت بخش های دارویی، 
شوینده ها و محصوالت آرایشی و بهداشتی از مستعدترین زمینه های توسعه  و ارائه 

محصول به حساب می آیند.

2. مساله محوری چالش
مساله محوری این چالش توسعه فناوری ها و روش هایی برای »تهیه مواد موثره و 
فرآورده های آرایشی، بهداشتی، دارویی و شوینده« با استفاده از فناوری نانو است. 
محصول و فرآورده هایی نهایی می تواند شامل انواع مواد موثره طبیعی یا مصنوعی 
سنتزی، نانوانکپسوله ها، نانوامولسیون ها، نانوذرات و نظایر آن باشد که قابلیت استفاده 
در کاربردهای چهارگانه دارویی، شوینده، آرایشی و بهداشتی را مطابق با مالحظات 
تعریف شده دارند و از قابلیت مقیاس پذیری و تکرارپذیری به منظور توسعه در مقیاس 

صنعتی برخوردار هستند.

3. مالحظات فنی
• ارائه بهبودی موثر یا نوآورانه در روش و فرآیندهای تولیدی پیشنهادی یا نوع مواد 
موثره و فرآورده پیشنهادی و یا خواص و کاربرد آن نسبت به روش های متداول 

موجود
• تعریف کاربرد نهایی مشخص برای ماده موثره یا فرآورده پیشنهادی
• پایداری فیزیکی و شیمیایی مطلوب متناسب با نوع فرآورده و کاربرد

•  توجیه اقتصادی طرح تولیدی مطرح شده
• روش انتخابی باید تکرارپذیر، مقیاس پذیر و از نظر قیمت تمام شده از قابلیت 

صنعتی شدن )تولید انبوه( برخوردار باشد.
• ماده موثره یا فرآورده پیشنهادی بسته به نوع کاربرد نباید دارای سمیت پوستی، 

خوراکی، تنفسی و مانند آن باشد. 
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• ماده یا مواد اولیه مورد استفاده و همچین فرایند تولید نباید مخاطره جدی زیست 
محیطی داشته باشد.

• ارزان بودن و سهولت دسترسي و تأمین مواد اولیه مصرفي و فرآیند تولید، از معیارهاي 
اصلي این چالش است.

• همچنین شاخص هایی نظیر توانایی کنترل پارامترهای تاثیرگذار از جمله اندازه ذره و 
مورفلوژی ساختارها، توجه به منطقی بودن بازه انکپسوالسیون در خصوص روش های 
کپسوله کردن ویا منطقی بودن میزان انباشت ماده یا مواد موثره و سایر شاخص های 

مشابه بسته به طرح پیشنهادی از جمله معیارهای ارزیابی طرح ها خواهد بود.

4. فرایند برگزاری چالش
این چالش در 2 مرحله برگزار می شود:

مرحله اول- ارائه طرح مفهومی: در این مرحله شرکت کنندگان می بایست حداکثر 
تا 12 شهریورماه سال جاری طرح پیشنهادی خود را به صورت کامل در چارچوبی 
که از سوی دبیرخانه چالش در اختیار آنها قرار می گیرد، در سایت چالش به نشانی 
)ichallenge.ir( ثبت کنند. پس از اتمام مهلت ثبت طرحها و غربال آن ها )ارزیابی 
اولیه غیرحضوری(، داوری حضوری طرحها انجام خواهد شد و سرانجام طرحهای 

برگزیده به مرحله دوم راه خواهند یافت.
مرحله دوم-توسعه محصول و تجاری سازی: برگزیدگان مرحله نخست، 3 ماه فرصت 
خواهند داشت تا ضمن تکمیل مستندات فنی و اقتصادی، یک »نمونه آزمایشگاهی« 
مطابق با طرح اولیه خود بسازند یا نمونه اولیه خود را تکمیل نمایند. شرکت کنندگان 
برگزیده در مرحله اول، در جریان مرحله دوم چالش )ساخت نمونه آزمایشگاهی( به 
صورت گام به گام با پیشبرد طرح خود تا سقف 80 میلیون ریال تسهیالت حمایتی 
شامل کمک هزینه نقدی و اعتبار استفاده از خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو را 
طی مرحله دوم دریافت خواهند نمود. دریافت تایید فنی نمونه های اولیه در این مرحله 
منوط به تکمیل مستندات آزمایشگاهی و ارائه نتایج آزمون های تعیین شده خواهد بود. 
برگزیدگان نهایی چالش عالوه بر جوایز نقدی 200، 150 و 100 میلیون ریالی ویژه 
برگزیدگان اول تا سوم، به منظور توسعه فناوری و تجاری سازی طرح و نمونه های 
اولیه خود تا مرحله تولید انبوه مورد حمایت شرکت فن کام خواهند گرفت و فرصت 
همکاری در قالب دسترسی و استفاده از زیرساخت آزمایشگاهی، فروش محصول یا 

دانش فنی و سرمایه گذاری مشترک را با این شرکت خواهند داشت.

معرفی برگزیدگان نهایی چالش و اعطای 
جوایز 200، 150 و 100 میلیون ریالی

داوری نهایی و اعالم 
طرح برتر

ساخت نمونه اولیه و تکمیل 
مستندات آزمایشگاهی

ارزیابی طرح ها و 
داوری مرحله اول

ثبت نام در سایت و 
ارسال طرح

تسهیالت حمایتی تا  سقف 80 
میلیون  ریال

اعطای تسهیالت حامیتی شامل کمک هزینه نقدی 

و اعتبار شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو همگام با 

پیشربد طرح و ساخت منونه طی مرحله دوم

آبان  98
اعالم طرح های برگزیده مرحله اول و رشوع 

مرحله دوم  و تکمیل مستندات آزمایشگاهی  

توسط ارائه کنندگان  طرح ها

12 شهریور 98
پایان مهلت ثبت نام و ارسال طرح ها

انتشار فراخوان و آغاز فرایند ثبت طرح

فرآیند برگزاری چالش نوآوری 
تهیه مواد موثره و فرآورده های آرایشی، بهداشتی، دارویی وشوینده 

با استفاده از فناوری نانو

بهمن 98
پایان مهلت ارسال طرح تکمیلی 

مرحله دوم



نحوه ثبت نام و ارسال طرح

1

2

3

4

تمامی طرح ها باید از طریق سایت چالش های فناوری و 
نوآوری ایران به نشانی iChallenge.ir ارسال 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 مطابق پیش نویس دریافتی وارد نمایید. 

جهت ثبت و ارسال طرح در سایت، الزم است تا فرم طرح پیشنهادی به 
همراه سایر مستندات همراه )نظیر تصاویر آزمون، نمونه یا ثبت اختراع( 
در یک پوشه به نام فرد ارائه دهنده طرح قرار داده شوند. همچنین در 

صورت ارسال دو یا چند طرح، همانند فوق، تمامی طرح ها باید در یک 
پوشه قرار گیرند و در یک نوبت ثبت شوند.

چالش نوآوری نانو: تهیه مواد موثره و فرآورده های آرایشی، بهداشتی، دارویی وشوینده با استفاده از فناوری نانو
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