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 هدف  -1

بنی بر بهه کهارریری مرژیمی  –دستور العمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و مکمل های غذایی  21در راستای اجرای ماده 

 2/6/1393مهور   1005/3کت های وارد کننده اقالم مشمول قانون و براساس رای کمیته فنی و قانونی شهماره فرد واجد شرایط به عنوان مسئول فنی توسط شر

رح وظهای  اشتی مطابق شهو به منظور نحوه بررسی، صدور و تمدید پروانه مسئول فنی برای افراد واجد شرایط جهت نظارت بر واردات فرآورده های آرایشی و بهد

 لعمل تدوین شده است. تعیین شده این دستور ا

 

 دامنه کاربرد-2

ارد کننهده این دستور العمل اجرایی در خصوص شرح وظای  محوله مسئولین فنی و نحوه بررسی مدارک، صدور و تمدیهد پروانهه مسهئول فنهی شهرکت ههای و

ولیهه شهتی و مهواد ایدکننهده محصهوالت آرایشهی و بهدافرآورده های آرایشی و بهداشتی و مواد اولیه مورد مصرف در صنعت آرایشی و بهداشتی کارخانجهات تول

 کاربرد دارد. 

 

 مسئولیت اجرایی  -3

پزشکی بهوده  نشگاههای علوماجرای این دستور العمل برعهده کارشناسان اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی و یا معاونت های غذا و دارو دامسئولیت 

 . دو نظارت برحسن انجام آن برعهده مدیر کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی و یا معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی می باش

 

 : منظور از اداره کل همان اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی می باشد.  تعاریف  -2

م انجهاام وقت در ی می رردد که به صورت تممسئول فنی فردی است واجد شرایط که توسط مدیر عامل شرکت، به طور کتبی به اداره کل معرفمسئول فنی :   

د شهد و وی صهادر خواهه پروانه مسئول فنی برای که پس از بررسی و تایید مدارک وظای  مسئول فنی انجام وظیفه نماید. ، امور وارذار شده به وی مطابق شرح

 باید دارای شرایط زیر باشد: 

تابعیت جمهوری اسالمی ایران 

 نداشتن سوء پیشینه کیفری 

( 1پیوست شماره )ت محصوالت فراینده شده و مواد اولیه آرایشی و بهداشتی دارا بودن یکی از مدارک تحصیلی مندرج در چارت مسئولین فنی جهت واردا 

 دارا بودن اطالعات علمی الزم در خصوص اصول شرایط خوب ساخت، انبار داری و توزیع(GMP,GSP,GDP)  سهتور دمحصوالت آرایشهی و بهداشهتی و

 العمل های مربوط به واردات محصوالت فرآیند شده آرایشی و بهداشتی 

  رذراندن دوره های آموزشی مرتبط با صنعت آرایشی و بهداشتی و مورد تایید اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی 

 

 شرح وظایف مسئول فنی شرکت های وارد کننده -5

 ز : ال فنی عبارتند رژیمی شرح وظای  مسئو -دستور العمل اجرایی ساخت و ورود مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و مکملهای غذایی 22طبق ماده 
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 نظارت بر شرایط فنی و بهداشتی کارخانجات تولیدی خارج از کشور به منظور واردات -5-1

کیفهی  وشتی، سالمتی ان تاریخ انقضاء و پاسخگویی در برابر مراجع بهداشتی و قانون در صورت بروز مشکالت بهداتضمین سالمت و کیفیت محصول تا پای -5-2

 محصول 

تولیهد و  د استفاده دراعمال نظارتهای پیش بینی شده در آیین نامه های مربوطه جهت حصول اطمینان از تطابق روشهای به کار رفته شده و تجهیزات مور -5-3

 ه باشد. صول به نحوی که محصوالت وارد شده از نظر ایمنی، ماهیت و کیفیت با استانداردهای مربوطه و الزامات قانونی مطابقت داشتکنترل مح

 نظارت بر شرایط فنی و بهداشتی انبار و کنترل روشهای انبار داری  -5-4

 سیب دیدری محصوالت نظارت بر کنترل شرایط حمل و نقل و اطمینان از عدم فساد، آلودری و آ -5-5

د اشهکاالتی ، برای جمع آوری محصوالت توزیع شده مرجوعی یا معیوب و یا محصوالتی که این اداره کهل بهه دلیهل وجهو Recallمسئول اجرای سیستم  -5-6

نهاظر بهر شهرکت  ت غهذا و دارواره کهل و معاونهدستور به جمع آوری آنها از سطح بازار را نموده است و نظارت بر امحاء یا مرجوع نمودن آنها و ارائه رزارش به اد

 )دفتر مرکزی شرکت( 

 نظارت بر عملیات برچسب رذاری بر اساس ضوابط مربوطه قبل از عرضه  -5-7

 رسیدری به شکایات واصله و پیگیری آنها تا حصول نتیجه و پاسخگویی الزم -5-8

 حصوالت فرایند شده آرایشی و بهداشتی بررسی و تایید کلیه مدارک مندرج در دستورالعمل واردات م -5-9

 تایید مصرف و عرضه اقالم وارداتی بر اساس ضوابط و مستندات سازمان غذا و دارو  -5-10

ههای اعمهال نظارت ثبت سوابق واردات و مستند سازی پرونده واردات برای هر محموله و در صورت لزوم برای هر محصول که شامل مهدارکی بهرای اثبهات -5-11

 الزم و انجام وظای  محوله به مسئول فنی می باشد. 

 بهداشت به طور مستمر  و ارائه رزارش آن به وزارت (PMS)انجام کنترل کیفیت محصول در سطح عرضه  -5-12

از تهاریخ انقضهاء جههت  مهاه پهس 6مسئول فنی باید اطمینان یابد کارخانه تولید کننده از هر سری ساخت محصوالت وارداتی به ایران به تعداد کافی تها  -5-13

 یرد. راختیار این اداره کل قرار استفاده در موارد لزوم نگهداری می نماید و در صورت نیاز به بررسی یک سری ساخت از محصول، نمونه در 

 ننده ارائه رزارش شش ماهه از کلیه اقدامات فوق بر اساس شرح وظای  به معاونت غذا و دارو دانشگاه ناظر به عملکرد شرکت وارد ک -5-14

 )اعم از رشایش و ترخیص و سایر امور مرتبط ( TTACانجام امور مرتبط وظای  مسئولین فنی در سامانه  -5-15

داشهت، درمهان و دستور العمل اجرایی و ورود مواد غذایی در هر صورت مسهئولیت کامهل اجهرای ضهوابط ابالغهی وزارت به 22ماده  1بر اساس تبصره -1بصرهت

رد فهوری مهوا زارشرآموزش پزشکی )سازمان غذا و دارو( در خصوص ایمنی و کیفیت فرآورده های وارداتی به عهده وارد کننده بوده و مسئول فنی موظ  است 

 عدم رعایت ضوابط فنی و بهداشتی را به این اداره کل یا معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مربوطه اعالم نماید. 

 د. هر رونه اقدام کنترلی و نظارتی در خصوص پایش و کنترل محصوالت شرکت بنا به درخواست و تصویب سازمان غذا و دارو می باش -2تبصره

  ید الزامی است.امتیاز ساالنه برای تمد 25مرتبط با صنعت آرایشی و بهداشتی  برای صدور و اخذ  زم به ذکر است شرکت در کالس آموزشی ال -3تبصره 

 

  مراحل اجرایی-6
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 مدارک مورد نیاز صدور پروانه مسئول فنی -1-6

 جهت بررسی و انجام اقدامات الزم مدارک زیر ارائه رردد: 

 مسئول فنی توسط شرکت وارد کننده به امضای مدیر عامل با درج زمینه فعالیت شرکت نامه معرفی  -6-1-1

ه تی )پیوست شمارپروانه های مسئولین فنی شرکتهای وارد کننده مواد اولیه و محصوالت فراینده شده آرایشی و بهداشصدور چک لیست تکمیل شده  -2-1-6

2) 

 وزنامه رسمی(شرکت در روزنامه رسمی و آرهی آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی )آخرین تغییرات رتصاویر اساسنامه شرکت و آرهی تاسیس -6-1-3

 )جهت داروسازان(  ارائه اصل یا کپی برابر اصل شده محضری مدرک تحصیلی یا پروانه دائم داروسازی  -6-1-4

 اصل پروانه پس از رویت عودت می رردد. 

  ر صورت وجود(داشتن مسئول فنی قبلی آرایشی و اعالم شماره استعفاء و ارائه اصل پروانه مسئولیت فنی قبلی )د اعالم وضعیت شرکت از نظر -6-1-5

 اعالم سابقه فرد معرفی شده از نظر داشتن پروانه قبلی مسئولیت فنی آرایشی واردات از این اداره کل  -6-1-6

 اصل رواهی عدم سوء پیشینه کیفری معتبر  -6-1-7

 در صورت وجود سوابق فعالیت مرتبط )ارائه رزومه کاری( -6-1-8

 تصویر شناسنامه و کارت ملی  -6-1-9

 پشت نویسی شده  3*4یک قطعه عکس  -6-1-10

 مدیر عامهل و وتعهد نامه مسئول فنی و شرح وظای  محوله مسئول فنی )در ظهر آن( تایپ شده در سر برگ شرکت و امضاء شده توسط مسئول فنی  -6-1-11

 ( 3ممهور به مهر شرکت به صورت محضری )پیوست شماره 

مکهان اام وقت و بها ول فنی و ممهور به مهر شرکت ) حداقل یک ساله تمتصویر قرارداد مسئول فنی با شرکت در سر برگ شرکت با امضاء مدیر و مسئ -6-1-12

 تمدید برای سنوات بعدی( 

 در صورت وجود  برای همان شرکت ارائه اصل پروانه مسئولیت فنی از سایر ادارات کل -6-1-13

 اصل پروانه پس از رویت عودت می رردد. 

کبهار و ازطریهق یدفتر محترم برنامه ریزی،بودجه و مهدیریت عملکهرد پرداخهت هزینهه  19/12/97ر  د مو/119034/658ضمنا با توجه به نامه صادره -6-1-14

 صورت میپذیرد . ttacسامانه 

 جهت صدور پروانه آموزشی مورد تایید و اعالمی از طرف اداره کل ارائه اصل رواهی -6-1-15

ا شهرکت وارد یهمسئول فنی معرفی شده نباید مدیر عامل شرکت و یا یکی از اعضای هیات مدیره بوده و همچنهین مسهئول فنهی کارخانهه تولیهدی و  -16-1-6

و  ده آرایشهیینهد شهدر اختیار شرکت جهت انجام امور محوله باشد. ضمناً،  مسئول فنی شهرکتهای وارداتهی محصهوالت فرآ باید تمام وقتکننده دیگر باشد و 

 .مسئول فنی واحدهای کارخانجات تولیدی باشد همزمانبهداشتی نمی تواند به طور 

 

 فاده نماید.در صورتی که کارخانه تولیدی متقاضی واردات مواد اولیه باشد از مسئول فنی تولید می تواند به عنوان مسئول فنی واردات مواد اولیه است -4تبصره 
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رو  عاونهت غهذا و دامکلیه امور مربوط به واردات از جمله مسائل فنی، و..... مطابق شهرح وظهای  مهرتبط بها شهرکت در اداره کهل/  مسئولیت پیگیری -5تبصره 

 برعهده شخص مسئول فنی می باشد و باید مسئول فنی در ارتباط مستمر با سازمان غذا و دارو / معاونت غذا و دارو باشد.

و  اسهتکمیتهه فنهی موضهوع قابهل بررسهی  وطهرح در یا با هیت مدیره مشابه اداره می شوند  HOLDINGصورت در خصوص شرکتهایی که به  -6تبصره 

 مطابق با نظر کمیته فنی اقدام می رردد.

د در در صورتیکه مسئول فنی معرفی شده دارای پروانه مسئول فنی از یکی از ادارات کل سازمان غذا و دارو برای همان شررکت باشر -7تبصره 

 شد.)گواهی عدم سوءپیشینه ( نمی با 6-1-8صورتی که از نظر مدرک تحصیلی و سایر شرایط انطباق داشته باشد لزومی به ارائه مدارک بند 

د فهرسهبت بهه معرفهی نسه ماه به دلیل مرخصی و ... با هماهنگی جهت انجام امور محوله فعالیت ندارد باید  درصورتیکه مسئول فنی در مدت کمتراز-8تبصره 

نی )پیوسهت نشین مسئول فجانشین  واجد شرایط جهت تقبل انجام امور محوله مسئول فنی در مدت مذکور به عنوان قائم مقام با تایید شرکت و با ارائه تعهد جا

ول فنهی به معرفی مسهئ باید نسبت(و اخذ تاییدیه ازاین سازمان اقدام نماید و در صورتی که زمان عدم حضور مسئول فنی بیش از مدت فوق الذکر باشد 5شماره 

 واجد شرایط جدید ازطرف شرکت اقدام الزم به عمل آید .

 نحوه صدور پروانه مسئول فنی   -2-6

 تناسهب بها رشهتهشده توسط کارشناس در خصوص متقاضیان  با  رشته های تحصیلی مرتبط و  پس از رذراندن دوره های آموزشی مئه اپس از بررسی مدارک ار

سهال پروانهه صهادره  با اعتبار یکسال صادر می شود و بعد از آن الزم اسهت ههر 5ایشان و به تشخیص اداره کل پروانه مسئول فنی طبق پیوست شماره تحصیلی 

 توسط وزارت بهداشت تمدید رردد.

ی متقاضهی و مدرک تحصیلی و سهوابق کهاربا توجه به در خصوص متقاضیان با رشته تحصیلی که در چارت مصوب و پیوست موجود نمی باشند شایان ذکراست 

 یری خواهد شد موضوع در کمیته فنی و قانونی مطرح  و در این خصوص تصمیم ردروس رذرانده شده دوره های آموزشی رذرانده شده مرتبط و سر فصل های 

ی معرفهی مسهئول فنه رهردد و در صهورت عهدمارائهه ره کل در صورت استعفا مسئول فنی باید استعفا نامه مسئول فنی و اصل پروانه ایشان به این ادا -9تبصره

ط دیگری ظهرف  مسول فنی واجد الشرایتوسط این اداره کل صورت میگیرد شرکت موظ  به معرفی دیگری به صورت همزمان  توسط شرکت پیرو مکاتبه ای که 

 روز میباشد . 30مدت 

 مدارک مورد نیاز تمدید پروانه مسئول فنی  -3-6

 جهت بررسی و انجام اقدامات الزم مدارک زیر ارائه رردد: 

 نامه معرفی مسئول فنی جهت تمدید پروانه توسط شرکت وارد کننده  -6-3-1

 ارائه آرهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی در روزنامه رسمی  -6-3-2

ت و کساله تمهام وقهیرکت با امضاء مدیر عامل و مسئول فنی و ممهور به مهر شرکت )حداقل تصویر قرار داد معتبر مسئول فنی با شرکت در سر برگ ش -6-3-3

 با امکان تمدید برای سنوات بعدی(

 اصل پروانه مسئولیت فنی جهت تمدید اعتبار-6-3-4

فنهی و مهدیر  امضاء شهده توسهط مسهئول ارائه تعهد نامه مسئول فنی و شرح وظای  محوله مسئول فنی )در ظهر آن( تایپ شده در سر برگ شرکت و -6-3-5

 (4عامل و ممهور به مهر شرکت به صورت محضری )در صورت تغییر مدیر عامل( )پیوست شماره 

 امتیاز )کپی برابر اصل شود( 25رواهی های آموزشی/ بازآموزی متناسب با رشته تحصیلی ، متوسط سالیانه  -6-3-6
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 رفه مصوبه هیات وزیران با تایید امور مالیتصویر فیش واریزی بر اساس آخرین تع -6-3-7

 پروانه مسئول فنی نحوه تمدید  -4-6

 مهان تمدیهد بایهدصورت می ریرد که مسئول فنی در ز شرکت ناظر بر دفتر مرکزیتمدید پروانه مسئول فنی توسط معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 

اونهت غهذا ر باید به معی نموده باشد و همچنین در زمان تمدیدکلیه مدارک آموزشی و بازآموزی فوق الذکدوره های آموزشی الزم متناسب با رشته تحصیلی را ط

ر صهورت نفهی باشهد و دمو دارو دانشگاه مربوطه تحویل رردد. قابل ذکر است در زمان تمدید فرد متقاضی )مسئول فنی( باید در مسئولیت یاد شده فاقد سهوابق 

نهی روانهه مسهئول فداشتن صالحیت مسئول فنی پروانه مذکور می تواند به مدت یکسال تمدید رردد. به منظور تمدید جدول ظهر پتکمیل بودن کلیه مدارک و 

 باید تکمیل رردد. 

 اشد. فرآورده های آرایشی و بهداشتی الزامی می بامورارسال رونوشت پروانه تمدید شده توسط معاونت غذا و دارو به اداره کل  -10تبصره 

د ه نهاظر بهر عملکهردر زمان تمدید رزارشات شش ماهه عملکرد مسئول فنی در راستای شرح وظای  تعری  شده باید به معاونت غهذا و دارو دانشهگا -11تبصره 

 د. ام خواهد نمودشرکت ارائه شده باشد و معاونت غذا و دارو بر اساس بررسی رزارش عملکرد شش ماهه و تایید آن نسبت به تمدید پروانه مسئول فنی اق

 

 رسیدگی به تخلفات مسئول فنی  -7

یم ههت اتخهاذ تصهمجدر صورت احراز هر رونه کوتاهی در انجام وظای  محوله توسط مسئول فنی و عدم ارائه پاسخ غیر قابل قبهول از سهوی نهامبرده ، موضهوع 

 ارجاع خواهد شد. معاونت/ اداره کل مقتضی به کمیته فنی و قانونی 

  پیوست ها -8

 چارت مسئولین فنی شرکتهای وارد کننده مواد اولیه ومحصوالت فرآیند شده آرایشی و بهداشتی  -1پیوست شماره  -8-1

رایشهی و چک لیست مدارک الزم برای صدورپروانه مسئول فنی شرکت ههای وارد کننهده مهواد اولیهه و محصهوالت فرآینهد شهده آ- 2پیوست شماره  -8-2 

 بهداشتی 

 تعهد نامه محضری و شرح وظای  مسئول فنی ) در سر برگ شرکت و با امضای محضری مدیر عامل و مسئول فنی ( -3اره پیوست شم -8-3

 تعهد نامه جانشین مسئول فنی -4پیوست شماره  -8-4

 فرم صدور پروانه مسئول فنی شرکت های وارد کننده محصوالت فرآیند شده آرایشی و بهداشتی -5پیوست شماره  -8-5

رایشهی و آچک لیست مدارک الزم برای تمدید پروانه مسئول فنی شرکت های وارد کننهده مهواد اولیهه و محصهوالت فرآینهد شهده  -6پیوست شماره  -8-6

 بهداشتی 
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 محصوالت فرآیند شده آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و  مسئولین فنی شرکتهای وارد کننده رشته های تحصیلی چارت  -1پیوست شماره 

 

 ضد عفونی کننده های خانگی و شوینده ها  انواع محصوالت آرایشی و بهداشتی  رروه محصوالت 

 رشته تحصیلی 

   دکترای داروسازی 

  ------                  دکترای دامپزشکی 

   دکترای پزشکی 

کارشناسی شیمی و باالتر )کلیه ررایش 

 ها( 

  

 معاونت آموزشی وزارت بهداشرت  13/6/96د مورخ /59038/666تبصره : در خصوص ارگان صادر کننده مدرک تحصیلی با توجه به نامه صادره 

 . درمان و آموزش پزشکی دانشگاههای علمی و کاربردی از نظر وزارت بهداشت مورد تایید نمی باشد
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 شتی محصوالت فرآیند شده آرایشی و بهدامواد اولیه و مسئول فنی شرکت های وارد کننده  صدور پروانهمدارک  چک لیست  -2پیوست شماره 

  هداشتیآرایشی و بچک لیست مدارک صدور پروانه مسئول فنی شرکت های وارد کننده مواد اولیه و محصوالت فرآیند شده  -1پیوست شماره                    

 نام و نام خانوادری مدیر عامل:  نام شرکت:  (مشخصات درخواست کننده : 1

 آدرس پستی انبار/انبارهای شرکت:  آدرس پستی شرکت:  شماره تلفن / نمابر: 

 رشته و مدرک تحصیلی :  نام و نام خانوادری:  مشخصات مسئول فنی :

                                         :E-mail آدرس :  شماره تماس : 

 توضیحات بررسی کارشناس متقاضی (مدارک ضمیمه : 2

  خیر بلی    خیر  بلی    نامه معرفی مسئول فنی )اشاره به زمینه واردات شرکت( 

نامه  ر روزتصاویر اساسنامه و آرهی تاسیس در روزنامه رسمی و آرهی آخرین تغییرات شرکت د

 رسمی

   بلی خیر    بلی خیر  

  خیر بلی    خیر بلی     اصل یا کپی برابر اصل شده محضری مدرک تحصیلی )در دفتر اسناد رسمی جهت اسکن(

 ائه اصلو ار اعالم وضعیت شرکت از نظر داشتن مسئول فنی قبلی آرایشی و اعالم شماره استعفا

 پروانه مسئول قبلی )در صورت وجود( 

   بلی خیر    بلی خیر  

  خیر بلی    خیر بلی    رایشیآاعالم سابقه فرد معرفی شده از نظر داشتن پروانه مسئول فنی واردات از اداره 

  خیر بلی    خیر بلی    اصل رواهی عدم سوء پیشینه کیفری با تاریخ معتبر 

  خیر بلی    خیر بلی    تصویر شناسنامه و کارت ملی 

  خیر بلی    خیر بلی    پشت نویسی شده  3*4یک قطعه عکس 

  خیر بلی    خیر بلی    تعهد نامه و شرح وظای  تکمیل شده )محضری( طبق دستور العمل

و  ل فنیتصویر قرارداد مسئول فنی با شرکت در سر برگ شرکت با امضای مدیر عامل و مسئو

ت توافق شرط حداقل یک ساله تمام وقت و قابل تمدید در صور 3ممهور به مهر شرکت دارای 

 طرفین برای سنوات آتی

   بلی خیر    بلی خیر  

  خیر بلی    خیر بلی    ارائه اصل رواهی آموزشی

  خیر بلی    خیر بلی    ودارائه اصل پروانه مسئولیت فنی از سایر ادارات کل برای همان شرکت در صورت وج

  خیر بلی    خیر بلی    ارائه سوابق فعالیت مرتبط در صورت وجود

را  رائه اطالعات و مدارک ناقص و غلطقوقی ناشی از احو تبعات  بوده و تمام مسئولیتکلیه موارد مطابق دستور العمل .........در ....... برگ تحویل و مورد تایید اینجانب ...... مدیر عامل/ مسئول فنی شرکت............ 

 به صورت کامل می پذیرم. 

 مهر و امضاء:                                         تاریخ :                      

 

 

 

 ی باشد.حویل ریرنده مدارک مکلیه موارد مطابق دستور العمل .........در ....... برگ تحویل و مورد تایید اینجانب ..................................  کارشناس ت

 

 تاریخ :                                                                  امضاء : 
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 تعهد محضری و شرح وظای  مسئول فنی -3پیوست شماره 

 

. / پروانهه .........................دارای مهدرک  .............. سهاکن ................ز ..........ااینجانب ..........................فرزند ............................ به شماره شناسنامه ..........................صادره 

عالیهت در ...... جهت ف............سئولیت فنی شرکت .......یرش/ تمدید م... مور  ................... که از تاریخ ............................ متقاضی پذداروسازی به شماره ......................

 زمینه ................................... می باشم. 

ارد کننهده وبه اطالع کامل از شرح وظای  تعیین شده در ظهر این صفحه جهت مسئولین فنی، ضمن اعالم اینکه در حال حاضهر مسهئولیت فنهی ههیک شهرکت 

 دیگر و یا تولید کننده محصوالت آرایشی و بهداشتی، مکملهای غذایی و یا دارویی را عهده دار نمی باشم متعهد می رردم: 

 و مقررات جاری مربوط به واردات کاالهای فرآیند شده آرایشی و بهداشتی را به طور کامل رعایت نمایم. قوانین و ضوابط  -1

اجهد مسهئول فنهی و در صورت انصراف از مسئولیت فنی ضمن اعالم مراتب به اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های آرایشی و بهداشهتی تها تاییهد -2

 ط اداره کل وظای  خود را انجام دهم. شرایط معرفی شده از طرف آن شرکت توس

 تمام وظای  مسئول فنی را مطابق با دستور العمل های مربوطه به نحو احسن انجام دهم.  -3

 یت مسهئول فنهیبدیهی است در صورتی که خالف اظهارات فوق ثابت شود مسئولیت قانوین آن به عهده اینجانب بوده و کمیته فنی و قانونی حهق سهلب صهالح

 را خواهد داشت. اینجانب 

 هررونه مغایرت و عدم مطابقت با ضوابط و مقررات جاری را به اطالع معاونت غذا و دارو / اداره کل در اسرع وقت برساند.  -4

 

 

 

 نام و نام خانوادری و امضاء محضری  متعهد )مسئول فنی( 

 نام و نام خانوادری و امضاء  محضری مدیر عامل 
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 شرح وظایف مسئول فنی 

 :  رژیمی شرح وظای  مسئول فنی عبارتند از -دستور العمل اجرایی ساخت و ورود مواد آرایشی و بهداشتی و مکمل های غذایی 22طبق ماده 

 نظارت بر شرایط فنی و بهداشتی کارخانجات تولیدی خارج از کشور به منظور واردات  -1

تی و هداشهتی، سهالمیی در برابر مراجع بهداشتی و قانون در صورت بروز مشکالت بتضمین سالمت و کیفیت محصول تا پایان تاریخ انقضاء و پاسخگو -2

 کیفی محصول. 

ه در مهورد اسهتفاد اعمال نظارتهای پیش بینی شده در آیین نامه های مربوطه جهت حصول اطمینان از تطابق روشهای به کار ررفته شده و تجهیزات -3

داشهته  انونی مطابقهتشده از نظر ایمنی، ماهیت و کیفیت با استاندارد های مربوطه و الزامات قه تولید و کنترل محصول به نحوی که محصوالت وارد

 باشد. 

 نظارت بر شرایط فنی و بهداشتی انبار و کنترل روشهای انبار داری.  -4

 نظارت برکنترل شرایط حمل و نقل و اطمینان از عدم فساد، آلودری و آسیب دیدری محصوالت.  -5

اشهکاالتی ،  برای جمع آوری محصوالت توزیع شده مرجوعی یا معیوب و یا محصوالتی که اداره کل به دلیهل وجهود Recallم مسئول اجرای سیست -6

ی فهرآورده ههای ارت و ارزیابدستور به جمع آوری آنها از سطح بازار نموده است و نظارت بر امحاء یا مرجوع نمودن آنها و ارائه رزارش به اداره کل نظ

 اشتی. آرایشی و بهد

 نظارت بر عملیات برچسب رذاری بر اساس ضوابط مربوطه قبل از عرضه -7

 رسیدری به شکایات واصله و پیگیری آنها تا حصول نتیجه و پاسخگویی الزم.  -8

 بررسی و تایید کلیه مدارک مندرج در دستور العمل واردات محصوالت فرآیند شده آرایشی و بهداشتی  -9

 تی بر اساس ضوابط و مستندات سازمان غذا و دارو تایید مصرف و عرضه اقالم واردا -10

رتههای ات اعمال نظاثبت سوابق واردات و مستند سازی پرونده واردات برای هر محموله و در صورت لزوم برای هر محصول که شامل مدارکی برای اثب -11

 الزم و انجام وظای  محوله به مسئول فنی می باشد. 

 و ارائه رزارش آن به وزارت بهداشت به طور مستمر  (pms)ضه انجام کنترل کیفیت محصول در سطح عر -12

س از تاریخ انقضهاء جههت پماه  6مسئول فنی باید اطمینان یابد کارخانه تولید کننده از هر سری ساخت محصوالت وارداتی به ایران به تعداد کافی تا  -13

 ل قرار ریرد.کسری ساخت از محصول، نمونه در اختیار این اداره استفاده در موارد لزوم نگهداری می نماید و در صورت نیاز به بررسی یک 

 کننده  ارائه رزارش شش ماهه از کلیه اقدامات فوق بر اساس شرح وظای  به معاونت غذا و دارو دانشگاه ناظر به عملکرد شرکت وارد -14

هداشهت، درمهان و دستورالعمل اجرایی و ورود مواد آرایشی در هر صورت مسئولیت کامهل اجهرای ضهوابط ابالغهی وزارت ب 22ماده  1بر اساس تبصره  -1تبصره

وارد مه رزارش فوری آموزش پزشکی ) سازمان غذا و دارو( در خصوص ایمنی و کیفیت فرآورده های وارداتی به عهده وارد کننده بوده و مسئول فنی موظ  است

مربوطهه اعهالم  ه علوم پزشهکیعدم رعایت ضوابط فنی و بهداشتی را به اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های آرایشی و بهداشتی و یا معاونت غذا و دارو دانشگا

 نماید. 

 شد. سازمان غذا و دارو می باهر رونه اقدام کنترلی و نظارتی در خصوص پایش و کنترل محصوالت شرکت بنا به درخواست و تصویب  -2تبصره 
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زشهی ر کهالس ههای آموواردات و شهرکت د -قابل ذکر است آشنایی با قانون مواد آرایشی و بهداشتی و سایر قوانین موضوعه از جمله قوانین صادرات -3تبصره 

 که از طرف سازمان غذا و دارو اعالم می شود الزامی است. 

 

 

 

 

 نام و نام خانوادری و امضاء محضری متعهد )مسئول فنی ( 

 نام و نام خانوادری و امضاء محضری مدیر عامل 

 

 

 

 امه تعهد ن ظهر                                                                                                              
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 فرم تعهد نامه جانشین مسئول فنی  – 4پیوست شماره 

 

 محل الصاق

 عکس

                          رکار خهانم/ جنهاب آقهای   سهظای  محوله، واینجانب                     مسئول فنی شرکت                    از تاریخ                  می باشم و با اطالع کامل از شرح 

ه عنهوان جانشهین خهود ب  دت               م       را از تاریخ                   به             با کد ملی                       ساکن                   دارای مدرک نحصیلی  

 جهت فعالیت در زمینه                            معرفی می نمایم. 

 

 همچنین وظای  و حدود اختیارات محول شده به نامبرده به شرح زیر می باشد: 

1) 

2 ) 

3 ) 

که خهالف د و در صهورتیخواههد بهو "جانشین و اینجانب "ست کلیه مسئولیتهای ناشی از اقدامات ایشان در این سمت به طور تضامنی به عهده بدیهی ا           

فنهی ول ب صهالحیت مسهئاظهارات فوق ثابت شود مسئولیت قانونی آن به عهده هر دو بوده و اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های آرایشی و بهداشتی حق سل

 اینجانب را خواهد داشت. 

 شماره تلفن همراه مسئول فنی                                 شماره تلفن همراه جانشین مسئول فنی                      

 

   .جانشین مسئول فنی متعهد می رردد که هر رونه اقدام با اطالع ، آراهی و هماهنگی مسئول فنی انجام ریرد 

 نام و نام خانوادری و امضاء مدیر عامل شرکت 

 

 ی شرکتنام و نام خانوادری و امضاء جانشین مسئول فنی شرکت                              نام و نام خانوادری و امضاء مسئول فن

 

 

 



                                                                                                                 
                                                                                                              

                                                                                                                                 
 

 وسازمان غذا و دار
محصوالت فرآیند شده آرایشی و بهداشتی و صدور و تمدید پروانه مسئولین فنی شرکتهای وارد کننده مواد اولیهنحوه دستور العمل اجرایی  

 

 

 

 

 فرم صدور پروانه مسئول فنی شرکت های وارد کننده محصوالت فرآیند شده آرایشی و بهداشتی -5پیوست شماره 

                                                                                                                              

 محل الصاق

 عکس

 پروانه مسئول فنی 

 آرایشی و بهداشتی ه شده محصوالت فرآیندمواد اولیه و شرکت های وارد کننده 

 شماره پروانه مسئول فنی  

و با  17/11/87مصوب مور   دستور العمل اجرایی ساخت و ورود مواد اولیه و محصوالت فرآیند شده آرایشی و بهداشتی 22و  21به ماده  با استناد

د نزر.......... ف................................. خانمآقای/صالحیت  توجه به درخواست شماره ..................... مور  ................... شرکت ...............................

.... از حصیالن رشته ...........................تلا ....... فارغ......................... صادره از ................................ به شماره شناسنامه ........................... و کد ملی ..................

... با موفقیت به شماره ............................ واهی دوره آموزشی مربوطهاخذ ر ا........ و ب........................ در مقطع ............................................دانشگاه ....................

..........   .................. موره ..........امه شماروظای  منعقد شده طی نو مور  ......................... برای مسئولیت فنی جهت انجام وظای  محوله مطابق با شرح 

ر داص........... ... مور  ...............و با  رعایت کامل مقررات و ضوابط مربوط تایید رردید.. این پروانه به جای پروانه مسئول فنی قبلی به شماره ....

ت بهداشت هر سال وزار زم استالساقط می باشد. اعتبار این پروانه از تاریخ صدور به مدت یکسال می باشد و  رردیده و پروانه قبلی از درجه اعتبار

 درمان و آموزش پزشکی تمدید رردد. 

 این پروانه در زمینه واردات مواد اولیه و محصوالت فرآیند شده آرایشی و بهداشتی معتبر است. 

 

 هداشتی مدیر کل امور فرآورده های آرایشی و ب

 ظهر اصل پروانه مسئول فنی 
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نام معاونت غذا و دارو  ردیف

 دانشگاه علوم پزشکی 

نام 

 شرکت 

امتیاز کسب 

شده آموزشی ) 

 25هرساله 

 امتیاز( 

تاریخ 

تمدید 

 پروانه

تاریخ اعتبار 

مراجعه 

برای تمدید 

 اعتبار

مهر و امضاء 

معاونت/ معاونت 

غذا و دارو یا 

دانشگاه علوم 

 پزشکی

آدرس 

 شرکت

آدرس انبار/ 

انبار های 

 شرکت  

1  

 

       

2  

 

       

3  

 

       

4  

 

       

5  

 

       

6  

 

       

7 

 

        

8 
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 ظهر رونوشت پروانه مسئول فنی 

 نظارت بر شرایط فنی و بهداشتی کارخانجات تولیدی خارج از کشور به منظور واردات -1

و  اشهتی، سهالمتیتضمین سالمت و کیفیت محصول تا پایان تاریخ انقضاء و پاسخگویی در برابر مراجع بهداشتی و قانون در صهورت بهروز مشهکالت بهد-2

 کیفی محصول. 

ر رد اسهتفاده دمهو اعمال نظارتهای پیش بینی شده در آیین نامه های مربوطه جهت حصول اطمینان از تطابق روشهای به کار ررفتهه شهده و تجهیهزات-3

 ته باشد. ی مطابقت داشتولید و کنترل محصول به نحوی که محصوالت وارد شده از نظر ایمنی، ماهیت و کیفیت با استاندارد های مربوطه و الزامات قانون

 نظارت بر شرایط فنی و بهداشتی انبار و کنترل روشهای انبار داری. -4

 ینان از عدم فساد، آلودری و آسیب دیدری محصوالت. نظارت برکنترل شرایط حمل و نقل و اطم-5

شهکاالتی ، برای جمع آوری محصوالت توزیع شده مرجوعی یا معیوب و یا محصوالتی کهه اداره کهل بهه دلیهل وجهود ا Recallمسئول اجرای سیستم -6

رده ههای ارزیهابی فهرآو وو ارائهه رهزارش بهه اداره کهل نظهارت دستور به جمع آوری آنها از سطح بازار نموده است و نظارت بر امحاء یا مرجوع نمودن آنها 

 آرایشی و بهداشتی. 

 نظارت بر عملیات برچسب رذاری بر اساس ضوابط مربوطه قبل از عرضه-7

 رسیدری به شکایات واصله و پیگیری آنها تا حصول نتیجه و پاسخگویی الزم. -8

 اردات محصوالت فرآیند شده آرایشی و بهداشتی بررسی و تایید کلیه مدارک مندرج در دستور العمل و-9

 تایید مصرف و عرضه اقالم وارداتی بر اساس ضوابط و مستندات سازمان غذا و دارو -10

تههای ت اعمهال نظارثبت سوابق واردات و مستند سازی پرونده واردات برای هر محموله و در صورت لزوم برای هر محصول که شامل مدارکی برای اثبها-11

 م و انجام وظای  محوله به مسئول فنی می باشد. الز

 و ارائه رزارش آن به وزارت بهداشت به طور مستمر  (pms)انجام کنترل کیفیت محصول در سطح عرضه -12

تهاریخ انقضهاء جههت  س ازماه پ 6مسئول فنی باید اطمینان یابد کارخانه تولید کننده از هر سری ساخت محصوالت وارداتی به ایران به تعداد کافی تا -13

 رار ریرد.استفاده در موارد لزوم نگهداری می نماید و در صورت نیاز به بررسی یک سری ساخت از محصول، نمونه در اختیار این اداره کل ق

ت وارد ه عملکهرد شهرکر بهارائه رزارش شش ماهه از کلیه اقدامات فوق بر اساس شرح وظای  به سازمان غذا و دارو و معاونت غذا و دارو دانشهگاه نهاظ-14

 کننده 

 

 امضاء مسئول فنی 

 پشت پروانه
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 محصوالت فرآیند شده آرایشی و بهداشتی مواد اولیه و شرکت های وارد کننده  مسئولین فنی   تمدیدپروانهمدارک  چک لیست  -6پیوست شماره 

 

 

 

 نام و نام خانوادری مدیر عامل:  نام شرکت:   ( مشخصات درخواست کننده:  1

 آدرس پستی انبار / انبارهای شرکت:  آدرس پستی شرکت:  شماره تلفن / نمابر: 

 رشته و مدرک تحصیلی:  نام و نام خانوادری:   مشخصات مسئول فنی:  

  :E-mail آدرس:  شماره تماس: 

                       بررسی کارشناس                                تقاضیم                                                                                                                               (مدارک ضمیمه 2

  خیر بلی            خیر بلی            نامه درخواست تمدید پروانه معرفی مسئول فنی 

  خیر بلی            خیر بلی            تصاویر آرهی تاسیس و آرهی آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی

  خیر بلی            خیر بلی            ارائه اصل پروانه مسئولیت فنی 

  خیر بلی            خیر بلی            تعهد نامه و شرح وظای  تکمیل شده )محضری( طبق دستور العمل در صورت تغییر مدیر عامل 

ههور بهه تصویر قرارداد مسئول فنی با شرکت در سر برگ شرکت با امضای مدیر عامل و مسئول فنی و مم

نوات ست و قابل تمدید در صورت توافق طرفین برای شرط حداقل یک ساله تمام وق 3مهر شرکت دارای 

 آتی

           بلی خیر            بلی خیر  

  خیر بلی            خیر بلی            تصویر فیش واریزی بر اساس آخرین مصوبه هیات وزیران با تایید امور مالی

  خیر بلی            خیر بلی            امتیاز 25ارائه رواهی های بازآموزی مرتبط سالیانه 

دارک قوقی ناشی از ارائه اطالعات و محولیت و تبعات تمام مسئ .... بوده وکلیه موارد مطابق دستور العمل ......... در ........ برگ تحویل و مورد تایید اینجانب ............ مدیر عامل/مسئول فنی شرکت......

 ناقص و غلط را به صورت کامل می پذیرم. 

 مهر و امضاء :                                                   تاریخ:                  

 باشد. مدارک می حویل ریرندهکلیه موارد مطابق دستور العمل .........در ....... برگ تحویل و مورد تایید اینجانب ..................................  کارشناس ت

 

 تاریخ :                                                                  امضاء : 
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