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معاون محترم غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

سرکار خانم مهندس نانوایی

مدیر محترم غذا، دارو و استاندارد منطقه آزاد قشم

جناب آقای مهندس آهنگر

رئیس محترم اداره نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد کاال کیش

جناب آقای دکتر بزرگ زاده

مدیر محترم ضوابط بهداشتی انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار

جناب آقای دکتر یادگاری

مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ماکو

جناب آقای دکتر آزادمرد دمیرچی

مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی ارس

جناب آقای مهندس کوچکی کورکاء

مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی انزلی

جناب آقای دکتر موسوی سندونی

مدیر محترم ضوابط بهداشت انسانی حوزه غذا و دارو منطقه آزاد تجاری، صنعتی اروند

موضوع: انجام اصالحات در چارت بازبینی شده مسئولین فنی کارخانجات تولید کننده محصوالت آرایشی و بهداشتی 

با سالم و احترام ؛

    پیرو بخشنامه ۶۷۵/۵۲۹۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۰در خصوص چارت بازبینی شده مسئولین فنی کارخانجات تولید کننده مواد 
اولیه و بالک و محصوالت آرایشی و بهداشتی و بررسی نظرات کارشناسی معاونتهای غذا و دارو به استحضار میرساند مطابق رای 

شماره ۶۷۶/۷۰۱۹/د مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۳ کمیته فنی و قانونی مقرر گردید:
۱- تبصره ۱ به شرح ذیل اصالح می گردد: 

از : بر اساس ماده ۴ آئین نامه اجرایی ماده ۷ قانون مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۷/۴/۱۱وزیر، فصل اول قوانین و 

مقررات دارویی ایران، مسئول فنی باید دارای یک سال سابقه کاری در صنعت تولید آرایشی و بهداشتی داشته باشد.

 به:  بر اساس ماده ۴ آئین نامه اجرایی ماده ۷ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۷/۴/۱۱وزیر بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی، فصل اول قوانین و مقررات دارویی ایران، مسئول فنی باید دارای یک سال سابقه کار و تجربه در یکی از موسسات 

علمی،تحقیقاتی، صنعتی یا آزمایشگاهی در رشته مربوطه باشد و در غیر اینصورت تعهد نماید که ضمن انجام کار دوره یکساله تعلیماتی را که به 

این منظور از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دایر خواهد شد با موفقیت بگذراند. 

۲-تبصره ۵ به شرح ذیل اصالح می گردد:
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 از: بکارگیری مسئول فنی با اولویت دوم و سوم صرفاً جهت استانهای محروم و مناطق دور افتاده و مناطق آزاد با حداقل دوبار آگهی در روزنامه 

کثیر االنتشار و اطمینان بر عدم بکارگیری مسئول فنی مطابق با چارت امکان پذیر است.

به: بکارگیری مسئول فنی با اولویت دوم، درصورت اطمینان معاونت غذا و دارو دانشگاه بر عدم امکان بکارگیری مسئول فنی مطابق با اولویت 

اول در چارت مصوب و با تصمیم گیری در کمیته فنی معاونت غذا و دارو امکان پذیر است. 

۳- در ردیف بند  ۱۷جدول از ماسک و دستمال مرطوب به ماسک مرطوب مراقبت از پوست و دستمال مرطوب تغییر یافت.

۴- در ردیف بند ۳۰ جدول، فرآورده های گندزدا سطوح خانگی از سطح سه به سطح چهار تغییر یافت و رشته تحصیلی پذیرش مسئول فنی 

برای سطح چهار به شرح ذیل تعیین و اضافه گردید. سطح چهار: دکترا داروسازی یا دکترا،کارشناسی ارشد،کارشناسی میکروبیولوژی (با طی 

دوره های عملی شیمی ) 

۵- اولویت های سطح سه از:

الف: اولویت اول: دکتری داروسازی یا دکترا،کارشناسی ارشد،کارشناسی میکروبیولوژی (با طی دوره های شیمی)

ب: اولویت دوم: دکترا،کارشناسی ارشد شیمی، کارشناسی شیمی (با طی دوره های میکروبیولوژی )

ج: اولویت سوم: مهندسی شیمی یا تکنولوژی صنایع شیمیایی(با طی دوره های میکروبیولوژی )

به:

 الف: اولویت اول: دکتری داروسازی یا دکترا،کارشناسی ارشد،کارشناسی میکروبیولوژی (با طی دوره های عملی شیمی) یا دکترا،کارشناسی 
ارشد شیمی، کارشناسی شیمی (با طی دوره های عملی میکروبی) 

ب: اولویت دوم: مهندسی شیمی یا تکنولوژی صنایع شیمیایی (با طی دوره های عملی میکروبی) تغییر کرد. 

۶- منظور از طی دوره های آموزشی شیمی و میکروبیولوژی در چارت مصوب، دوره های عملی میکروبی و دوره های عملی شیمی میباشد که 
در این خصوص، نوع دوره ها و مراکز برگزار کننده متعاقباً اعالم خواهد گردید.

۷- در سطح دو بند ب، اولویت دوم از  مهندسی شیمیایی تکنولوژی صنایع شیمیایی (با طی دوره های میکروبیولوژی )، به مهندسی شیمی یا 
تکنولوژی صنایع شیمیایی (با طی دوره های عملی میکروبی) اصالح شد.

۸- تبصره ۹ به شرح ذیل در خصوص رشته های مسئولین فنی شرکتهای پخش و انبارهای نگهداری مواد و فرآورده های آرایشی و بهداشتی 

اضافه گردید: افراد داری مدرک کارشناسی به باالتر با رشته های تحصیلی اعالم شده در چارت فوق الذکر و همچنین افراد دارای مدرک 

کارشناسی و باالتر در رشته های تحصیلی شیمی و مهندسی شیمی (کلیه گرایش ها) و بهداشت عمومی و بهداشت محیط می توانند مسئولیت 

فنی شرکتهای پخش و توزیع فرآورده های آرایشی و بهداشتی یا انبارهای نگهداری مواد و فرآورده های آرایشی و بهداشتی را بر عهده بگیرند.
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ضمناً در خصوص توضیحات دوره های آموزشی عملی شیمی و میکروبی و مراکز برگزار کننده، مندرج در ردیف ۶  به پیوست پاسخ 
دریافت شده از اداره کل آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی ارسال می گردد.  

در خصوص شرکتهای دارای مجوز متعاقباً اعالم نظر می گردد.

ضمناً با توجه به مفاد تبصره ۴ بخشنامه صادره ۶۷۵/۵۲۹۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۰ صدور پروانه های مسئولین فنی شرکتهای تولید 
قراردادی آرایشی و بهداشتی با عنوان پروانه مسئول فنی تولید قراردادی با رعایت ضوابط و مقررات صورت پذیرد.

رونوشت :
جناب آقای دکتر انصاری دوگاهه مدیرکل محترم آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا، دارو و تجهیزات پزشکی 

جناب آقای مهندس کاظمی سرپرست محترم دفتر فناوری اطالعات و سامانه های سالمت:پیرو نامه شماره ۶۷۵/۱۶۰۵۳۴/د مورخ 
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ جهت اطالع 

سرکار خانم دکتر مرجانیان معاون محترم اجرایی اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی 
جناب آقای دکتر رضوی افضل معاون محترم برنامه ریزی اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی

جناب آقای دکتر اسمعیلی سرپرست محترم اداره صدور مجوز تولید، واردات و صادرات فرآورده های آرایشی و بهداشتی و سلولزی
سرکار خانم دکتر حسینی فیروزابادی سرپرست محترم اداره نظارت و ارزیابی بر عوارض فراورده های آرایشی و بهداشتی

سرکار خانم دکتر منصوری دارا سرپرست محترم اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های آرایشی پوست و مو
سرکار خانم مهندس حسینی اشپال رئیس محترم اداره اسناد و مکاتبات اداری:جهت اطالع دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

سرکار خانم عبادی کارشناس محترم اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های آرایشی پوست و مو
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