
راهنمای شرکت در چالش نوآوری 
توسعه فرآورده ها یا روش های نانوانکپسوله کردن مواد 

مغذی و دارویی با کاربرد آرایشی
امروزه مصرف کنندگان لوازم آرایشی نسبت به ظاهر و سالمتی خود توجه بیشتری نشان می دهند و 
به دنبال افزایش کارایی و بهبود عملکرد لوازم آرایشی هستند. بسیاری از لوازم آرایشی و محصوالت 
مراقبت شخصی حاوی مواد فعال بیولوژیکی هستند که حفاظت از آن ها در برابر عوامل محیطی همواره 
یکی از چالش های سازندگان لوازم و مواد آرایشی بوده است.   بررسی ها نشان می دهد نانوانکپسوله کردن 
می تواند به کنترل و افزایش انتقال مواد مغذی و دارویی به پوست کمک کند که برگ برنده ای برای 

تولیدکنندگان لوازم آرایشی و امتیاز مهمی برای مصرف کنندگان این محصوالت محسوب می شود. 
از این رو ما در ستاد ویژه توسعه فناوری نانو با همکاری موسسه »سامان سرمایه نانو« به عنوان یکی 
از سرمایه گذاران خطرپذیر کشور در زمینه فناوری نانو، به دنبال راهکارهای عملیاتی برای »توسعه 
فرآورده ها و روش های نانوانکپسوله کردن مواد مغذی و دارویی با کاردبرد آرایشی« 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 تسهیالت 30 میلیون ریالی 
همراه با امکان استفاده از خدمات و تجهیزات آزمایشگاهی در مرحله اول چالش و جایزه نقدی 
۱00میلیون ریالی به همراه تسهیالت تجاری سازی در صورت انعقاد قرارداد با سرمایه گذار )موسسه 
سامان سرمایه نانو( بهره  مند شوند. این قرارداد شامل تجاری سازی فراورده تا مرحله تولید انبوه 

بصورت مشترک با موسسه سامان سرمایه نانو خواهد بود.
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.
 اگر ایده ای در ذهن دارید، همین حاال دست به کار شوید 
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مقدمه
ایران دومین مصرف کننده لوازم آرایشی در خاورمیانه و هفتمین مصرف کننده 
این محصوالت در سطح جهان است. امروزه مصرف کنندگان لوازم آرایشی 
در کشور ما و سایر کشورهای جهان نسبت به ظاهر و سالمتی خود توجه 

بیشتری نشان می دهند و به دنبال لوازم آرایشی کارآمدتری هستند. 
آرایشی و محصوالت مراقبت شخصی حاوی مواد فعال  لوازم  از  بسیاری 
بیولوژیکی هستند که حفاظت از آن ها در برابر عوامل محیطی مانند گرما، 
نور، رطوبت و اکسیژن همواره یکی از چالش های سازندگان لوازم و مواد 
آرایشی بوده است.  از این رو حفاظت از مواد تشکیل دهنده فعال در طول فرایند 
آماده سازی، ذخیره سازی و استفاده از محصول نهایی آرایشی ضروری است. 

بررسی ها نشان می دهد نانوانکپسوله کردن یکی از راه حل های اساسی برای 
بهبود حفاظت، انتقال و تاثیرگذاری مواد فعال و روش مطمئنی برای رسیدن به 
هدف مورد نظر در داخل پوست است. نانوانکپسوله کردن سیستم حامل ایده آل 
و منحصربه فردی برای مواد مغذی و دارویی است که مسئولیت حفاظت از این 
مواد را تا انجام هدف مورد نظر روی سطح پوست یا داخل آن بر عهده دارد. 
محصوالت نانوانکپسوله شده می توانند مواد فعال خود را توسط چند مکانیسم 
مختلف از قبیل تحریک مکانیکی، دما، pH، تجزیه ی بیولوژیکی و انحالل 
منتشر سازند. انتخاب روش نانوانکپسوله کردن و انواع مواد انکپسوله کننده 
به پایداری فیزیکی و شیمیایی، غلظت، اندازه ذرات مورد نیاز، مکانیسم ها و 

هزینه های تولید محصول نهایی بستگی دارد.
با توجه به آمار چشمگیر واردات و مصرف لوازم آرایشی در کشور، توسعه 
فناوری و بهبود کیفیت فرآورده های آرایشی در مقایسه با محصوالت مشابه 
خارجی به یک ضرورت جدی تبدیل شده است. عالوه بر تنوع »فرآورده های« 
نانوانکپسوله شده، »روش های« دستیابی به این فراورده ها نیز به طور جدی 
مورد توجه تولیدکنندگان لوازم آرایشی است. به این ترتیب دستیابی به انواع 
کاربرد  با  دارویی  و  مغذی  مواد  نانوانکپسوله کردن  روش های  و  فرآورده ها 

آرایشی یک چالش جدی است.
موسسه  درخواست  به  بنا  نانو  فناوری  توسعه  ویژه  ستاد  در  ما  بنابراین 
»سامان سرمایه نانو« به عنوان یکی از سرمایه گذاران برتر کشور در حوزه 
فناوری، به دنبال روش های عملیاتی برای توسعه »فرآورده ها و روش های 
نانوانکپسوله کردن مواد مغذی و دارویی با کاربرد آرایشی« توسط شرکت های 
فناوران، اعضای هیات علمی و  نوآور، پژوهشگران، مخترعان و  خالق 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 30 میلیون ریالی همراه با امکان استفاده از خدمات و تجهیزات 
آزمایشگاهی در مرحله اول چالش و جایزه نقدی ۱00 میلیون ریالی به همراه 
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تسهیالت تجاریسازی در صورت انعقاد قرارداد با سرمایه گذار )موسسه سامان 
سرمایه نانو( بهره  مند شوند. این قرارداد شامل تجاری سازی فراورده تا مرحله 

تولید انبوه بصورت مشترک با موسسه سامان سرمایه نانو خواهد بود.

1. مساله محوری چالش
نظیر  حامل هایی  )با  فرآورده ها  »توسعه  چالش،  این  محوری  مساله 
لیپوزوم ها، پلیمرها و مایسل ها( یا روش های نانوانکپسوله کردن مواد مغذی 
و دارویی با کاربرد آرایشی« است. بنابراین از شرکت کنندگان در این چالش 
دارویی  نانوکپسوالسیون مواد مغذی و  برای  خواسته می شود  راه حل  هایی 

متنوع مبتنی بر رویکرد آرایشی ارایه نمایند.
جز  به  روش هایی  از  مغذی  و  فعال  مواد  مقاومت  افزایش  برای  گرچه 
انکپسوالسیون نیز استفاده می شود، اما هدف این چالش معرفی فرآورده های 
انکپسوالسیون مواد مغذی و دارویی به کمک  جذاب و روش های متنوع 
فناوری نانو است، به  گونه ای که پایداری شیمیایی و فیزیکی مطلوبی به منظور 
کاربرد در محصوالت آرایشی مورد نظر را داشته باشد. بنابراین طرح هایی که 

مبتنی بر فناوری نانو نباشند، در این چالش شرکت داده نخواهند شد. 
انتخاب مواد مغذی و دارویی هیچ محدودیتی ندارد و طرح ها می توانند شامل 

نانوانکپسوله کردن هر نوع ماده مغذی یا دارویی با رویکرد آرایشی باشند. 

2. مالحظات فنی
مالحظات فنی فراورده های نانوانکپسوله کردن به شرح زیر است:

•  امکان پیاده سازی در مقیاس انبوه
 Encapsulation( انکپسوالسیون  بازده  منطقی بودن    •

)Efficiency
•  منطقی بودن میزان انباشت )Drug Loading( ماده یا مواد موثره 

•  پایداری فیزیکی و شیمیایی مطلوب، بسته به نوع فرآورده آرایشی
مالحظات فنی روش های نانوکپسوالسیون نیز به شرح زیر است:

•  توانایی کنترل پارامترهای تاثیرگذار از جمله اندازه ذره ای و مورفولوژی 
ساختارها

•  امکان پیاده سازی در مقیاس انبوه
•  افزایش راندمان بازده انکپسوالسیون 

3. معیارهای ارزیابی
معیارهای ارزیابی این چالش به شرح زیر است:

•  طرح یا نمونه آزمایشگاهی پیشنهادی با ماشین آالت موجود قابل 
تولید باشد.

•  توجیه اقتصادی: اجرای طرح نباید مستلزم سرمایه گذاری کالن برای 
ساخت یا واردات ماشین آالت بوده و منجر به افزایش چشمگیر قیمت 

تمام شده محصوالت آرایشی گردد. 
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یادآوری مهم: به منظور هماهنگی هرچه بیشتر نمونه آزمایشگاهی )خروجی های 
مورد انتظار مرحله دوم چالش( با فرایند و امکانات تولید موسسه سامان سرمایه نانو، 
مالحظات فنی و معیارهای ارزیابی دقیق تر و جامع تر پس از دریافت طرح های مفهومی 

به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید. 

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

1. ارائه طرح پیشنهادی: در این مرحله شرکت کنندگان می بایست طی مدت 30 
روز طرح پیشنهادی خود را به صورت کامل در چارچوبی که از سوی دبیرخانه چالش 
در اختیار آن ها قرار می گیرد، در سایت چالش ثبت کنند. طرح هایی که در قالب »فرم 
پیشنهاد طرح« ارایه نشوند، مورد ارزیابی قرار نخواهند گرفت. در پایان این مرحله، 
کلیه طرح ها مورد ارزیابی قرار گرفته و طرح های برگزیده به مرحله بعد راه خواهند 
یافت. به پذیرفته شدگان این مرحله  30 میلیون ریال تسهیالت حمایتی شامل استفاده 

از خدمات و تجهیزات آزمایشگاهی اعطا خواهد شد.
2. ساخت نمونه  آزمایشگاهی: برگزیدگان مرحله نخست، 2 ماه فرصت خواهند 
داشت تا ضمن تکمیل مستندات فنی و اقتصادی، یک »نمونه آزمایشگاهی« مطابق 
با طرح اولیه خود بسازند. در پایان این مرحله،  نمونه های آزمایشگاهی توسط هیات 
داوران ارزیابی خواهد شد و برنده نهایی جایزه ۱00 میلیون ریالی به همراه تسهیالت 
با سرمایه گذار )موسسه سامان  انعقاد قرارداد تجاری سازی  تجاری سازی در صورت 
سرمایه نانو( دریافت خواهد کرد. این قرارداد شامل تجاری سازی فراورده تا مرحله 

تولید انبوه بصورت مشترک با موسسه سامان سرمایه نانو خواهد بود.

فرآیند برگزاری چالش نوآوری 
توسعه فرآورده ها یا روش های نانوانکپسوله کردن 

مواد مغذی و دارویی با کاربرد آرایشی

10تیر 96
انتشار فراخوان چالش 
و آغاز ثبت طرح مفهویم

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

ارزیایب طرح های مفهویم

آذر 96
ارزیایب نهایی نمونه ها و مستندات 
آزمایشگاهی و طرح های تکمییل 

شرکت کنندگان

آذر 96
معرفی برنده نهایی چالش و اعطای 

جایزه 10 میلیون توماین

آبان 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



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 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 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.

88731362 ـ021

https://telegram.me/iChallenge

NanoChallenge.ir
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