
                                                                                                                   
                                                                                                              

                                                                                                                                            
                                                                                                             

 و دارو غذاسازمان 
 اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های غذایی،آرایشی و بهداشتی

داشتی در حوزه مواد مجاز برای تماس با کاربردهای غذایی، آرایشی و به نخستین نشست ملی و علمی  فراخوان

 

 

 

 

 فراخوان

 نخستین نشست ملی و علمی

 در حوزه مواد مجاز برای تماس با کاربردهای

 غذایی، آرایشی و بهداشتی

 

کیفیتت و ستالمت محصتوا دارد، بسته بندی محصوالت سالمت، عالوه بر اطالع رسانی به مصرف کننده، اهمیت و نقش مهمی در حفظ 

بردهتای باتوجه به لزوم بازنگری و ارتقاء ضوابط و دستورالعمل های مرتبط، نخستین نشست ملی و علمی در حوزه مواد مجاز برای تماس بتا کار

ن، تید و صتاح  نظتراغذایی، آرایشی و بهداشتی با مشارکت کارشناسان و متخصصین سازمان غذا و دارو ،دست اندرکاران صنایع مرتبط و اسا

 برگزار خواهد شد.

تر از کلیه عالقمندان پژوهشگران و متخصصین دعوت به عمل می آید تا نقطه نظرات علمی و تحقیقی خود را در قال  مقالته و یتا پوست

عتبر بین براساس منابع م به آدرس الکترونیکی دبیرخانه ارساا نمایند. الزم به ذکر است مطال  بایستی 20/5/96مطابق فرمت پیوست تا تاریخ 

 ارساا گردد. FDA , ECالمللی مانند 

 جهت کس  اطالعات بیشتر به معاونتهای غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور مراجعه فرمائید.

  Packagingcommittee@fda.gov.ir: دبیرخانه الکترونیکی آدرس

 

 علمی و ملی نشست نخستین دبیرخانه

 بهداشتی و آرایشی غذایی، کاربردهای با تماس برای مجاز مواد حوزه در

 

 

 نشست موضوع های گروه و ها بخش: 1 پیوست

 پوستر فرمت: 2 پیوست

 تمقاال فرمت: 3 پیوست
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 : بخش ها و گروه های موضوع نشست1پیوست 

 مفاهیم عمومی در تماس با غذا : -1

 

 محصوالت در تماس با غذا

 1935آشنایی با قانون 

 PRPs -2023آشنایی با قانون 

 1907آشنایی با قانون 

 کارگروه فلزی : -2

 

و  مبانی-قوانین مرتبط با فلزات و آلیاژهای در تماس با غذا 

 آزمون 

 فلزات پایه)ورق قلع اندود(

 فلزات پایه)ورق کروم اندود(

 بسته بندی فلزی ) قوطی و سروکف( 

 بسته بندی فلزی غذای کودک

 لزی پر شدهانواع بسته بندی ف

 نمونه های از قوطی و لفافهای آلومینیومی

 آلومینیوم هاردانایزر()  –ظروف آشپزخانه 

 تفلون()  –ظروف آشپزخانه 

 کارگروه پلیمری : -3

 

 ن مبانی و آزمو-قوانین مرتبط با پلیمرهای در تماس با غذا 

 پلی اتیلن

 پلی استایرن 

 پلی پروپیلن

 پلی اتیلن ترفتاالت

 سیلیکونهاالستیکها و 

 ظروف یکبار مصرف گیاهی 

 پلیمرهای چند الیه 

 پلیمرهای مورد مصرف جهت مادر و کودک

 خمیر و اسباب بازی کودک

 پوششها و درزگیرهای آلی

 گروه کاغذومقوا : -4

 

  مونمبانی و آز-قوانین مرتبط با کاغذ و مقوا در تماس با غذا 

 کاغذو مقوا در تماس با غذا –اظهارنامه انطباق 
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 2پیوست شماره 

 فرمت پوستر:

 درج شود: ریآنها به شکل ز لیمیو آدرس ا سندگانیموضوع ومشخصات نو دیابتدا با

 (Times New Roman 14, Bold)  موضوع

 (Times new Roman 11) سندگانینو

E-mail address (Times new Roman 11) 

 

 دهد. صیمطال  را تشخ  یترت یباشد که خواننده به راحت یمطال  به شکل نشینحوه چ 

 شود تا از مطال  الزم در پوستر استفاده شود. یسع

 هیلکاستفاده شود. لبه  یخال یتر کردن مطال ، از فضادرخشان  یشود تا برا یمختلف پوستر سع یهاقسمت   یهنگام ترک در

 باشند. كیمربوطه بهم نزد یها و مطال  با شکل رندیراستا قرار گ كیکادرها با هم در 

 با هم فاصله داشته باشند. یبائیو با نسبت مناس  و ز کسانیبه طور  مطال 

 ،یخالصه بودن،سادگ تیرعا نیفکر است بنابرا كی ایموضوع  كی عیانتقاا سر یدارید یرسانه  نیآنجا که هدف عمده ا از

 .ستیپوستر خوب الزام كی هیبداعت، رنگ و طرح در ته

 یمتر بصورت عمود یبر حس  سانت  100*  70و قطع پوستر:  ابعاد
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 3پیوست شماره 

 فرمت مقاالت :

 :ابتدا باید موضوع ومشخصات نویسندگان و آدرس ایمیل آنها به شکل زیر درج شود 

 موضوع  (Times New Roman 14, Bold) 

  نویسندگان(Times new Roman 11) 

 E-mail address (Times new Roman 11) 

 چکیده مقاالت بایستی محتوای پژوهشی داشته و مبتنی بر محور های کنفرانس باشد 

  2007 باشند  که باید به صورت فارسی و انگلیسی قالب  می تواند در مقاالت ارسالیWord و PDF گوی موجود که به مطابق با ال

 خواهد بود( مقاله نمطالب به عهده نویسنده یا نویسندگاپیوست می باشد  تنظیم و ارسال شوند. )الزم به ذکر است مسئولیت صحت 

  ه خواهند ارائ  چکیده پوستر و مقاالت پس از بررسی توسط اعضای محترم کمیته علمی در صورت پذیرش به صورت پوستر و مقاله

 شد. 

 ب. نحوه نگارش چکیده  پوستر   و مقاالت 

  مواد مجاز برای تماس  با کاربرد در اولین همایش مقاله در  فایل قالبچکیده پوستر و مقاالت ارسالی بایستی مطابق با 

 بر اساس دستور العمل زیر تهیه شود حوزه های خوراکی آشامیدنی آرایشی  و بهداشتی

 نرم افزار چکیده مقاالت با Word 2007 و همچنین به صورت PDF ارسال گردد 

 باشد  چکیده مقاله در یک صفحه به زبان فارسی یا انگلیسی 

 هرمقاله در یک فایل مجزا ارسال شود 

http://21sac-scu.ir/wp-content/uploads/2014/09/Templet.dot
http://21sac-scu.ir/wp-content/uploads/2014/09/Templet.dot
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  4 مقاله در سایزA سانتی متر  سانتی مترو از سمت راست و چپ دو و نیم 3  ، از پایینقالب مقاله مطابق با فرمت  و حاشیه آن از باال

 تنظیم گردد

 عنوان پوستر و مقاله با قلم    Times New Roman    اشدببا فاصله خطوط یک و نیم، وسط چین و پر رنگ  14سایز 

 نام نویسنده ها با قلم    Times New Roman    قاله خط کشیده شخص ارائه دهنده م  وسط چین نگاشته شود. زیر نام 11سایز

 شود و نویسنده مسئول مقاله با ستاره مشخص شود. 

 آدرس ایمیل نویسنده ها با قلم   Times New Roman    وسط چین و ایتالیک نگاشته شود. 11یزسا 

  تیتر ها ی پوستر و مقاله باTimes New Roman و پر رنگ باشد. 12سایز 

 متن  پوستر و مقاله با قلم Times New Roman 12سایز  ،justify   در نظر گرفته شود 1و فاصله خطوط 

 مراجع با فرمت ارائه شده در نمونه مقاله تنظیم گردند 

 ی ارسال مقاله وارد شده است .از فایل چکیده در قسمت راهنمانمونه ارسالی و یک  قالب مقاله 

 -.دبیر خانه کنفرانس از پذیرفتن مقاالتی که مطابق دستورالعمل ذکر شده تهیه نشده باشند معذور است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://21sac-scu.ir/wp-content/uploads/2014/09/Templet.dot
http://21sac-scu.ir/wp-content/uploads/2014/09/Templet.dot
http://21sac-scu.ir/wp-content/uploads/2014/09/Example.doc
http://21sac-scu.ir/wp-content/uploads/2014/09/Example.doc



