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چارت مسئولین فنی کارخانجات تولید کننده مواد اولیه، 
بالک و محصوالت فرآیند شده آرایشی و بهداشتی

اداره کل امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی

سطح/ رشته های 
تحصیلی

گروه دسته ردیف

سطح یک  پودرهای آرایشی، بهداشتی و پایه های رنگی پودرهای آرایشی  ١
سطح یک  پودرهای آرایشی، بهداشتی و پایه های رنگی پودرهای پوستی بزرگساالن و کودکان  ٢
سطح یک  کرم پودر و پایه های آرایشی ٣

سطح دو خوشبو کننده های بدن و ضد عرق ها  دئودورانت و اسپری بدن  ٤
سطح دو خوشبو کننده های بدن و ضد عرق ها رولهای ضد عرق و خوشبو کننده بدن  ٥

سطح دو  خوشبو کننده های بدن و ضد عرق ها عطر و ادکلن  ٦
سطح دو  بوگیر و خوشبو کننده هوا  بوگیر و خوشبو کننده های هوا  ٧
سطح سه  بوگیر و خوشبو کننده هوا بوگیر کفش ٨
سطح سه  بوگیر و خوشبو کننده هوا بوگیریخچال  ٩
سطح سه سلولزی انواع پدهای بهداشتی ١٠
سطح سه سلولزی انواع پنبه هیدروفیل بهداشتی ١١
سطح سه سلولزی انواع پوشک ١٢
سطح سه سلولزی انواع دستمال کاغذی ١٣
سطح سه سلولزی انواع گوش پاک کن  ١٤
سطح سه سلولزی انواع محافظ بهداشتی  ١٥
سطح سه سلولزی انواع نوار بهداشتی  ١٦
سطح سه سلولزی ماسک و دستمال مرطوب ١٧
سطح یک سلولزی تامپون ١٨
سطح دو  فرآورده های پاک کننده و براق کننده  فرآورده های پاک کننده اسیدی ١٩
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سطح دو  فرآورده های پاک کننده و براق کننده فرآورده های پاک کننده سطوح و 
شیشه 

٢٠

سطح دو فرآورده های پاک کننده و براق کننده فرآورده های پاک کننده قلیایی  ٢١
سطح دو شوینده ها  انواع سفید کننده و لکه بر لباس ٢٢
سطح دو شوینده ها  فرآورده های شوینده ظروف  ٢٣
سطح دو شوینده ها فرآورده های شوینده منسوجات و 

کمک کننده شستشوی منسوجات 
٢٤

سطح دو شوینده ها فرآورده های کمک کننده شستشوی 
ظروف 

٢٥

سطح دو شوینده ها فرآورده های پاک کننده فرش ٢٦
سطح دو شوینده ها فرآورده های کمک کننده شستشوی 

منسوجات 
٢٧

سطح دو شوینده ها فرآورده های پاک کننده تجهیزات 
تولید فرآورده های آرایشی و بهداشتی 

٢٨

سطح سه گندزدا فرآورده ها گندزدا سطوح در تماس با 
تجهیزات تولید فرآورده های آرایشی و 

بهداشتی

٢٩

سطح سه  گندزدا فرآورده های گندزدای سطوح خانگی  ٣٠
سطح یک  فرآورده های آرایشی و مراقبت ازچشم و ابرو لب  آرایشی لب  ٣١
سطح یک فرآورده های آرایشی و مراقبت ازچشم و ابرو لب آرایشی چشم  ٣٢
سطح یک فرآورده های آرایشی و مراقبت ازچشم و ابرو لب آرایشی و مراقبت چشم و لب  ٣٣
سطح یک فرآورده های آرایشی و مراقبت ازچشم و ابرو لب انواع مداد آرایشی ٣٤
سطح یک فرآورده های آرایشی و مراقبت ازچشم و ابرو لب مژه مصنوعی  ٣٥
سطح یک فرآورده های آرایشی و مراقبت ازمو  فرآورده های آرایشی و مراقبت از مو  ٣٦
سطح یک فرآورده های آرایشی و مراقبت ازمو فرآورده های اصالح مو  ٣٧
سطح یک فرآورده های آرایشی و مراقبت ازمو فرآورده های بی رنگ کننده مو  ٣٨
سطح یک فرآورده های آرایشی و مراقبت ازمو فرآورده های پاک کننده مو  ٣٩
سطح یک فرآورده های آرایشی و مراقبت ازمو فرآورده های رنگ کننده مو  ٤٠
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سطح یک فرآورده های آرایشی و مراقبت ازمو فرآورده های فر کننده، صاف کننده مو  ٤١
سطح یک فرآورده های آرایشی و مراقبت ازمو موبرها  ٤٢

سطح یک  فرآورده های آرایشی و مراقبت ازناخن  تقویت کننده و مراقبت از ناخن  ٤٣
سطح دو  فرآورده های آرایشی و مراقبت ازناخن الک پاک کن  ٤٤
سطح دو  فرآورده های آرایشی و مراقبت ازناخن الک ناخن  ٤٥

سطح یک  فرآورده های آرایشی و مراقبت ازناخن مداد ناخن  ٤٦
سطح سه  فرآورده های آرایشی و مراقبت ازناخن چسب ناخن مصنوعی  ٤٧
سطح یک فرآورده های بهداشت بدن، شستشو و حمام  فرآورده های شوینده بدن  ٤٨
سطح دو فرآورده های بهداشت بدن، شستشو و حمام محصوالت مخصوص ماساژ ٤٩
سطح دو فرآورده های بهداشت بدن، شستشو و حمام نمک حمام  ٥٠

سطح یک  فرآورده های مراقبت ازپوست  پچهای پوستی  ٥١
سطح یک  فرآورده های مراقبت ازپوست فرآورده های دافع حشرات  ٥٢
سطح یک  فرآورده های مراقبت ازپوست فرآورده های مراقبت ازپوست 

(دست،صورت ،پا و ...)
٥٣

سطح یک  فرآورده های مراقبت از دهان و دندان  فرآورده های پاک کننده دندان  ٥٤
سطح یک فرآورده های مراقبت از دهان و دندان خوشبو کننده دهان  ٥٥
سطح یک فرآورده های مراقبت از دهان و دندان دهانشویه ها  ٥٦
سطح یک فرآورده های مراقبت از دهان و دندان سفید کننده های دندان  ٥٧
سطح دو  مواد اولیه مورد مصرف در فرآورده های آرایشی 

و بهداشتی و سلولزی
مواد اولیه مورد مصرف در فرآورده 

های آرایشی و بهداشتی 
٥٨

سطح دو  مواد اولیه مورد مصرف در فرآورده های آرایشی 
و بهداشتی و سلولزی

مواد اولیه مورد مصرف در فرآورده 
های سلولزی

٥٩

سطح دو  ظروف و ملزومات فرآورده های آرایشی و 
بهداشتی

ظروف و ملزومات فرآورده های 
آرایشی و بهداشتی

٦٠

سطح دو  پلیمری  محافظ بهداشتی کودک  ٦١
سطح دو  پلیمری  فرآورده های پاک کننده دهان  ٦٢
سطح دو  بسته بندی بالک  ٦٣

صرفاً داروسازی آرایشی  محصوالت میکرو پیگمنتیشن و تاتو  ٦٤
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سطح یک :
    الف: اولویت اول: دکتری داروسازی

    ب:  اولویت دوم: دکترا یا کارشناسی ارشد شیمی (با طی دوره های میکروبیولوژی )
سطح دو :

الف: اولویت اول دکتری داروسازی / دکترا ،کارشناسی ارشد، یا کارشناسی شیمی (با طی دوره های میکروبیولوژی)
ب:  اولویت دوم : مهندسی شیمیایی تکنولوژی صنایع شیمیایی (با طی دوره های میکروبیولوژی)

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

ب: اولویت دوم: دکترا،کارشناسی ارشد شیمی یا کارشناسی شیمی (با طی دوره های میکروبیولوژی ) 
ج: اولویت سوم: مهندسی شیمی یا تکنولوژی صنایع شیمیایی (با طی دوره های میکروبیولوژی ) 

 تبصره ١: بر اساس ماده ٤ آئین نامه اجرایی ماده ٧ قانون مواد خوردنی،آشامیدنی،آرایشی و بهداشتی مصوب ١٣٤٧/٤/١١ وزیر، فصل اول 
قوانین و مقررات دارویی ایران، مسئول فنی باید حداقل دارای یک سال سابقه کاری در صنعت تولید آرایشی و بهداشتی داشته باشد. 

 تبصره ٢: مسئولین فنی که از سنوات قبل دارای پروانه مسئولیت فنی تولید بوده اند مشمول چارت بازبینی شده جدید نمیشوند. 
 تبصره ٣: مسئولین فنی کارخانجات تولید کننده در صورت درخواست میتوانند عهده دار واردات مواد اولیه همان کارخانه تولیدی نیز 

باشند.

 تبصره ٤: افراد با رشته های تحصیلی دکتری داروسازی/دکتری،کارشناسی ارشد و کارشناسی شیمی،/ دکتری، کارشناسی ارشد ،کارشناسی 

میکروبیولوژی/ مهندسی شیمی/ مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی بدون در نظر گرفتن اولویت میتوانند مسئولیت فنی شرکتهایی که 

متقاضی تولید قراردادی میباشند در صورتی که مسئول فنی کارخانه تولید کننده ناظر بر تولید میباشد را بر عهده بگیرند. بدیهی است در 

صورتی که مسئول فنی شرکت متقاضی تولید قراردادی ناظر بر تولید هم باشد بایستی مطابق چارت مصوب اقدام گردد.

 تبصره ٥: به کارگیری مسئول فنی یا اولویت دوم و سوم صرفاً جهت استانهای محروم و مناطق دور افتاده و مناطق آزاد با حداقل دوبار 
آگهی در روزنامه کثیراالنتشار و اطمینان بر عدم امکان بکارگیری مسئول فنی مطابق با چارت امکان پذیر است.

 تبصره ٦: در صورت تولید محصوالت با ادعای خاص (مانند محصوالت آنتی سلولیت ) رشته مورد پذیرش صرفاً داروسازی میباشد.
 تبصره ٧: به کارگیری فارغ التحصیالن با مدرک تحصیلی مهندسی پلیمر جهت تولید ظروف بسته بندی پلیمری بالمانع است.

  تبصره ٨:در خصوص سطح سه، امکان بکارگیری فارغ التحصیالن کارشناسی رشته زیست شناسی سلولی مولکولی – گرایش میکروبیولوژی  
با طی دوره های آموزشی شیمی نیز میسر خواهد. 
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