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 سازمان پژوهشهاي علمی و صنعتی ايران
 

 

 

 با سالم واحترام،      

 

آرايشي، بهداشتي و شوينده وزارت بهداشت، درمان و آمـوز    رساند فراخوان توليد موادبه استحضار مي    

بـرداري اضضـاي محتـرم تيـلت ضآمـي آن      پيوست(، بمنظـور االـالع و بهـره    ) فايل 1394پزشكي در سال 

پژوتشكده در پايگاه الكترونيكي دفتر توسعه فناوري سالمت، معاونت تحقيقات و فنـاوري وزارت بهداشـت،   

منتشر گرديده است. ضالقمنـدان جهـت بسـط االالضـات       www.hbi.irآدرس درمان و آموز  پزشكي به 

توانند با دفتر توسعه فناوري سالمت، بميته مواد آرايشي و بهداشتي تماس حاصل نموده و نسبت بيشتر مي

واله اقدام نمايند. گروه توسعه ارتباالات پژوتشي و فناوري اين دفتر آمـادگي دارد  به تكميل باربرگهاي مرب

تاي تهيه شده حاصل از اولويتهـاي تحقيقـاتي معرفـي شـده را     با برگزاري جآسات با دفتر مذبور، پروپوزال

 پيگيري نمايد.    

 

 

 با آرزوي توفيق الهی

 

 شروين اميري

 اه ها و صنعتمدير كل دفتر مركزي ارتباط با دانشگ

 

موضوع: فراخوان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی 



 مواد آرایشی بهداشتی وشوینده فراخوان تولید اولین  

بدینوسیله معاونت تحقیقات وفناوری وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی از کلیه محققین حوزه آرایشی بهداشتی وشوینده در 

وخصوصی دعوت به عمل کارخانجات بخش دولتی ، دانشگاه ها ومراکز رشد ، پارک های علم وفناوری ، شرکت های دانش بنیان 

می آورد که در اولین فراخوان کسب دانش فنی تولید محصوالت  آرایشی بهداشتی وشوینده بر اساس اولویت های اعالم شده در 

کمیته  –ای تخصصی گروه فناوری ه –دفتر توسعه فناوری سالمت  – www.hbi.irوبگاه دفتر توسعه فناوری سالمت به نشانی: 

 .اقدام نمایندآرایشی بهداشتی ومواد شوینده 

 

 اولویت های مورد نظر :  

( بر Cosmeticsفرآورده های آرایشی و بهداشتی )به  مربوط ماشین آالت ساخت و کنترل و فرموالسیون، تکنولوژی، مواد اولیه

 شامل:  FDAاساس تعریف 

Cosmeceuticals، 

 Hygienic  

 Decorative cosmetics  

  Detergents) همواد شویند

 مشخصات طرح ها : 

 اولویت با طرحهایی است که یکی یا چند شرط از موارد زیر را داشته باشند:

 .مورد نیاز کشور بوده و بازار مناسب داشته باشد 

  ،کارآیی، راحتی کاربرد، نمونه داخلی مشابه نداشته یا نسبت به نمونه های موجود دارای برتری نسبی )اقتصادی، ایمنی

 کاهش عوارض، صرفه جویی در انرژی و ...( باشد.

 .در جهت باال بردن سالمت کاربرد فرآورده های آرایشی و بهداشتی و شوینده باشد 

  از تکنولوژی های نوین )نانوذرات، فرموالسیونهای جدید و ...( و مواد مؤثر جدید )فرآورده های بیوتکنولوژی و ...( در آنها

 ستفاده شده باشد.ا

  منجر به تولید مواد اولیه جدید )سورفکتانت ها و ...(، پایه های فرموالسیون جدید )پایه های نیمه جامد و ...(، روش کاربرد

 جدید، شوینده های جدید و ... در داخل کشور گردد.

 .منجر به ایجاد تکنولوژی جدید تولید یا دستگاههای جدید گردد 

 

و مطالعه امکان سنجی اولیه  کامل ((Feasibility study; FS، مطالعه امکان سنجی )کاربرگ ( ها در قالب پروپوزال طرح -3

 به شرح زیر به کمیته ارائه شوند:مندرج در بخش کمیته آرایشی بهداشتی  ( و طبق فرم FS)پیش 

http://www.hbi.ir/


 میلیون تومان: فقط پروپوزال کافی است. 333تا سقف  -الف

 یون تومان تا یک میلیارد تومان: پروپوزال بهمراه مطالعه امکان سنجی اولیه.میل 333از  -ب

 بیش از یک میلیارد تومان: پروپوزال بهمراه مطالعه امکان سنجی کامل -ج

 ارسال نمایند.  fanavarimedical@gmail.comمتقاضیان محترم کاربرگ تکمیل شده را به پست الکترونیکی 
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