
دکتر مسعود حبیبی: مدرس

رئیس اداره نظارت بر صادرات و واردات معاونت غذا و دارو یزد

IRC
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IRCانواع 

داخلی(محصول)فراوردهثبت•

وارداتیاولیهمادهثبت•
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سامانه صدور پروانه ها
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داخلی( محصول)ثبت فراورده 
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نام انگلیسی و فارسی برند
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نام انگلیسی و فارسی فراورده
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تولید سیستمی پروانه مادری
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ثبت اطالعات زیر فراورده

18

Masoud Habibi



19

Masoud Habibi



20

Masoud Habibi



21
Masoud Habibi



22

Masoud Habibi



ویژگی های فراورده
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پروانه چندتایی
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بسته بندی اولیه
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بسته بندی اولیه
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بسته بندی اولیه

32

Masoud Habibi



33

Masoud Habibi



(ب)بسته بندی ثانویه

34Masoud Habibi



نحوه عرضه
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برگه راهنما
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شرایط پایداری و نگهداری
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دمای نگهداری
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بهترین زمان مصرف
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خصوصیات میکروبیولوژی
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فلزات سنگین
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رنگ
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شکل ظاهری
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خصوصیات شیمیایی
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خصوصیات میکروبیولوژی
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فلزات سنگین
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نوع مواد تشکیل دهنده
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ماده اولیهوع ن
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نوع ماده اولیه
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نوع ماده اولیه
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فارماکوپه
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اصطالحات
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جدول اجزای شیمیایی فراورده
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عدم وجود ماده اولیه در لیست موجود
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افزودن ماده اولیه به فهرست مواد اولیه
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جزئیات اجزای طبیعی
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مقیاس

62

Masoud Habibi



درخواست افزودن ماده اولیه
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درخواست افزودن ماده اولیه
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مرجع علمی
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مدارک
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صدور پروانه مادری دختری

69Masoud Habibi



IRC
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مستندات

هافراوردهانواعبندیتقسیم•

•(A)پوستازمراقبتآرایشیهایفراوردهانواع

•(B)دندانودهان،مو،پوستبهداشتیهایفراوردهانواع

•(C)کنندهخوشبووعرقضدهایفراوردهانواع

•(D)خانگیبهداشتیهایفراوردهانواع

•(E)سلولزیهایفراوردهانواع

•(F)هاکنندهوضدعفونیسمومانواع
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ظروفجنس 

PET (Poly Etylen terephethalate)

HDEP (High-Density poly etheylen)

PVC (Polyvinyl chloride)

LDEP (Low-Density polyethylene)

PP (Polypropylen)

PS (Polystyeren)

Glass

Paper

Aluminume

Colored glass

PE                                                                                                                           

WHITE GLASS

Laminate tube(نماید درصورتیکه از چند الیه تشکیل شده باشد الیه ها را اعالم )

Colored back box

Back box                                                                                                                     

Other                  
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            جداکننده ها  براساسگروهدستهخطوط تولیدی 

    رنگ / وزنپودرهاي آرايشي ، بهداشتي  وپايه هاي رنگي2پودرهای آرایشی28انواع پودر آرایشی /انواع پودر فشرده آرایشی/پودر به شکل پرل

      وزنپودرهاي آرايشي ، بهداشتي  وپايه هاي رنگي2پودرهای پوستی بزرگساالن وکودکان29                    پودر بچه  /پودر بدن          

     رنگ / وزنفرآورده های  آرايشي پوست  وپايه هاي رنگي2کرم پودر و پایه های آرایشی30پنکیک چرب /استیک/کرم پودر 

گروهدسته

رایحه /حجمخوشبوکننده ها ي بدن وضد عرقها7دئودورانت واسپری بدن57اسپری گازدار /اسپری بدون گاز )افشانه (

رایحه /حجمخوشبوکننده ها ي بدن وضد عرقها7رولهای ضد عرق و خوشبو کننده بدن58 لوسیون/ ژل /محلول/روالن /استیک/ جامد/ژل

حجمخوشبوکننده ها ي بدن وضد عرقها7عطر و ادکلن59عطریات 

رنگ /رایحه /حجمبوگیر و خوشبوکننده هوا7بوگیر و خوشبوکننده ها ي هوا60اسپری گازدار /اسپری بدون گاز  /مایع /جامد /ژل /کاغذی /عود 

رایحه/حجمبوگیر و خوشبوکننده هوابوگیر کفشاسپری بدون گاز  /پودر/مایع 

رایحه/حجمبوگیر و خوشبوکننده هوا بوگیر یخچالجامد /ژل

سایز /تعداد در بسته بندیسلولزي11انواع پدهای بهداشتی80پدهای جاذب /پدهای پاک کننده 

رنگ /وزنسلولزي11انواع پنبه هیدروفیل بهداشتي81پنبه بهداشتی / پنبه آرایشی رنگی 

سایز /تعداد در بسته بندیسلولزي11انواع پوشك82پوشک معمولی/پوشک شورتی /پوشک کامل /پوشک بزرگسال

سلولزي11انواع دستمال سلولزی83کاغذی /جیبی/حوله ای /توالت /سفره
رنگ/تعداد الیه /سایز /تعداد در بسته 

بندی

تعداد در بسته بندیسلولزي11انواع گوش پاك كن78انواع گوش پاك كن 

تعداد در بسته بندیسلولزي11انواع محافظ  بهداشتی85محافظ کهنه بچه /زیر انداز بهداشتی 

تعداد در بسته بندی /سایزسلولزي11انواع نوار بهداشتي86نواربهداشتی معمولی /نواربهداشتی ایرلیدار /نواربهداشتی آناتومیک /پدهای بهداشتی 

تعداد در بسته بندی /سایزسلولزي11ماسک و دستمال مرطوب105انواع دستمال مرطوب پوست /انواع دستمال مرطوب سطوح/انواح ماسک مرطوب نقابی /دستکش مرطوب/جوراب مرطوب   

تعداد در بسته بندیسلولزي  فراورده هاي بهداشتي دستگاه تناسليتامپون 

حجم/رنگ /رایحهفرآورده های پاک کننده و براق کننده10فراورده های پاک کننده اسیدی72مایع پاک کننده  اسیدی کاسه توالت /مایع جرم گیر /پاک کننده شیر آالت /براق کننده شیر آالت 

حجم/رنگ /رایحهفرآورده های پاک کننده و براق کنندهفراورده های پاک کننده سطوح و شیشهژل /مایع /فوم /ژل /اسپری گازدار  /خمیری /کرمی /پودر کف شوی /شیشه پاک کن 

حجم/رنگ /رایحهفرآورده های پاک کننده و براق کنندهفرآورده های پاک کننده  قلیاییمایع 

حجم/رنگ /رایحهشویندهانواع سفید کننده و لکه بر لباسمایع /ژل /پودر /قرص/خمیر 

حجم/رنگ /رایحهشوينده ها10فراورده های شوینده ظروف74پودر / مایع / قرص / ژل

75پودر / مایع / قرص / قالب/ صابون جامد /پودر صابون /مایع نرم کننده /بالشتک /استیک 
فراورده های شوینده منسوجات و کمک 

کننده شوستشوی منسوجات
شوينده ها10

حجم/رنگ /رایحه /تعداد در بسته 

بندی

وزن /تعداد دربسته بندیشوينده ها10فراورده های کمک کننده شستشوی ظروف76نمک

حجم/رنگ /رایحهشوینده هافرآورده های پاک کننده فرششامپو /مایع 

77پودر / مایع / استیک / ژل / اسپری / خمیر
فراورده های کمک کننده شستشوی 

منسوجات
شوينده ها10

حجم/رنگ /رایحه

71
فرآورده های پاک کننده تجهیزات تولید 

فرآورده های آرایشی و بهداشتی
شوينده ها10

حجم/رایحه

95مایع /پودر 

فرآورده های گندزدا سطوح در تماس با 

تجهیزات تولید فرآورده های  آرایشی و 

بهداشتی

گند زدا13
حجم/رنگ /رایحه 

حجم/رنگ /رایحه تعداد در بسته بندیگند زدا13فرآورده های گند زدا  سطوح خانگی97مایع /ژل /قرص /پودر 

فراورده هاي آرايشي ومراقبت از چشم و ابرو لب6آرایشی لب51بالم لب/برق لب/رزلب مایع /رژلب جامد /استیک 
رنگ /رایحه /وزن

فراورده هاي آرايشي ومراقبت از چشم و ابرو لب6آرایشی چشم53ریمل / خط چشم/ریمل ابرو
رنگ  /وزن

فراورده هاي آرايشي ومراقبت از چشم و ابرو لب6آرایشی و مراقبت چشم و لب54کرم/، امولسیون/، لوسیون/، ژل/و روغن/سرم /بالم 
رنگ /وزن /حجم

فراورده هاي آرايشي ومراقبت از چشم و ابرو لب6انواع مداد آرایشی55مداد چوبی/ مدادپیچی 
رنگ

فراورده هاي آرايشي ومراقبت از چشم و ابرو لب6ملزومات  مژه مصنوعی56چسب مژه مصنوعی 
وزن

رنگ /حجم /رایحهفراورده هاي آرايشي ومراقبت از مو3فرآورده های آرایشی و مراقبت از  مو31اسپری گازدار /اسپری بدون گاز / ژل /واکس مو /امولسیون /کرم /لوسیون /تونیک /سرم/روغن مو /مایع /پودر پرپشت کننده مو 

رنگ /حجم /رایحهفراورده هاي آرايشي ومراقبت از مو3فراورده های اصالح مو104فوم/خمیر ریش /انواع کرم/لوسیون /کف/اسپری 

حجم /وزن /تعداد /رایحهفراورده هاي آرايشي ومراقبت از مو3فراورده های بی رنگ کننده مو33پودر دکلره /کرم اکسیدان /محلول اکسیدان /خمیر دکلره 

رنگ /حجم /رایحه /وزنفراورده هاي آرايشي ومراقبت از مو3فراورده های پاک کننده مو34شامپو /پودرشوینده مو  /شامپو خشک /شامپو رنگ 

رنگ /وزن  /رایحهفراورده هاي آرايشي ومراقبت از مو3فراورده های رنگ کننده مو35خمیری /کرمی /پودری /اسپری 

وزنفراورده هاي آرايشي ومراقبت از مو3فراورده های فرکننده ، صاف کننده36مایع فرکننده مو  /مایع صاف کننده مو 

وزن /حجم /رایحه /تعداد در بستهفراورده هاي آرايشي ومراقبت از مو3موبر ها38اسپری /پودر /کرم /لوسیون /موم /نوار /فوم /ژل 
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ویژگی های میکروبیولوژی فرآورده های آرایشی و بهداشتی

(هوازیمزوفیلباکتریهای)هوازیهایارگانیسممیکروکلتعدادحداکثر-1•

کلیاشریشیا-2•

آئروژینوزاسودوموناس-3•

اورئوساستافیلوکوکوس-4•

آلبیکنسکاندیدا-5•

مخمروکپک-6•
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ویژگی های میکروبیولوژی فرآورده های آرایشی و بهداشتی

:ذیلشرحبهمیکروبیولوژیخصوصیاتسامانهدر•

(هوازیمزوفیلباکتریهای)هوازیهایارگانیسممیکروکلتعدادحداکثر•

واحدمقدار•

Cfu/mlعددفقط• , cfu/gr

کلیاشریشیا•

واحدمقدار•

Cfu/mlعددفقط• , cfu/gr 79
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ویژگی های میکروبیولوژی فرآورده های آرایشی و بهداشتی

آئروژینوزاسودوموناس•

واحدمقدار•

Cfu/mlعددفقط• , cfu/gr

اورئوساستافیلوکوکوس•

واحدمقدار•

Cfu/mlعددفقط• , cfu/gr
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ویژگی های میکروبیولوژی فرآورده های آرایشی و بهداشتی

آلبیکنسکاندیدا•

واحدمقدار•

Cfu/mlعددفقط• , cfu/gr

مخمروکپک•

واحدمقدار•

Cfu/mlعددفقط• , cfu/gr
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وارداتیIRCثبت  
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TTACاقدامات در سامانه 

 اقدامات مسئول فنی در سامانهTTACجهت واردات به شرح زیر است:
 اخذIRC
مجوز ترخیص از گمرک
مجوز مصرف

Masoud Habibi 83



TTACدر سامانه IRCنحوه اخذ 

 ورود از قسمتIRC در سایتTTAC
رمز کاری مسئول فنی
آرایشی/ثبت ماده اولیه غذایی
نام شرکت تولیدی خارجی
نام شرکت ذینفع
خط تولیدتعریف شود
(فارسی وانگلیسی)اسم محصول و نام تجاری با ذکر خام یا فله:نام تجاری
رفرنس:ISIRI
واردات توسط تولید کننده
سایر مدارک:
-آنالیز-پروانه ساخت واحد-ثبت منبع
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TTACدر سامانه IRCنحوه اخذ 

 اگر اسم شرکت خارجی در فهرستIRCنبود

 در سایت ( پشتیبان)ورود به قسمت تیکتTTAC
ثبت شرکت خارجی: موضوع
مدارک:
- گواهیGMPشرکت خارجی
-قرارداد با شرکت خارجی
-از شرکت خارجی( پیش فاکتور)پروفرما
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TTACنحوه اخذ ثبت منبع خارجی در سامانه 

 اگر اسم شرکت خارجی در فهرستIRCنبود

 در سایت ( پشتیبان)ورود به قسمت تیکتTTAC
ثبت شرکت خارجی: موضوع
مدارک:
- گواهیGMPشرکت خارجی
-قرارداد با شرکت خارجی
-از شرکت خارجی( پیش فاکتور)پروفرما
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نحوه اخذ مجوز ترخیص از گمرک

ثبت اظهارنامه
شماره کوتاژ  وارد کنیم
خط تیره وارد گردد
تکیل مشخصات
تکمیل فایل اکسل
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نحوه صدور مجوز مصرف

تخصیص انبار
صدور مجوز مصرف
مدارک:
-نتایج آزمایشگاه همکار
-گواهی بهداشت
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IRCورود از طریق 
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کلیک بر روی آیکون پنجره
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کلیک بر روی ثبت ماده اولیه آرایشی
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(باکس سبز رنگ)کلیک بر روی ثبت ماده جدید 



Masoud Habibi 93

تکمیل اطالعات خواسته شده
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تیک گزینه های مد نظر
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ثبت منبع خارجی آرایشی و بهداشتی
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ثبت منبع جدید
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ثبت منبع خارجی از لیست موجود
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بت منبع جدید در نبود لیستث
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اطالعات سایت تولیدی خارجی
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مدارک شرکت خارجی
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مجوز ترخیص گمرک
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ثبت اظهارنامه 



Masoud Habibi 103

مجوز مصرف
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