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 ویژه مسئولین فنی بازآموزیبا امتیاز  آموزشیدوره های اطالعیه 

 تدریس توسط مدرسان سازمان غذا و دارو

 نام مدرس ام دورهـن 
 تعداد جلسات

 آموزش

امتیاز 

 دوره

1 
 آن های فرآورده ،  مو رنگ فرموالسیون با آشنایی

 جانبی عوارض و
 5 جلسه 1 خانم دکتر حسینی

 10 جلسه 2 دکتر مرجانیان خانم آشنایی با ساختمان پوست و محصوالت مراقبت از آن 2

3 
 آشنایی با عوارض جانبی فرآورده های مراقبتی ،

 آرایشی و شوینده های پوست
 10 جلسه 2 خانم دکتر حسینی

4 
 آشنایی با مواد اولیه مورد مصرف در فرآورده های

 آرایشی و بهداشتی و ویژگی های آن
 10 جلسه 2 خانم دکتر حسینی

5 
 آشنایی با نحوه استفاده از پورتال مواد اولیه آرایشی و بهداشتی

(COSING و نحوه بررسی مدارک و مستندات علمی ) 
 5 جلسه 1 دکتر مرجانیان خانم

6 
و  GS1آشنایی با ساختار طبقه بندی و کدینگ کاال در 

 شناسایی کاالی اصیل
 5 جلسه 1 خانم دکتر حسینی

 10 جلسه 2 خانم دکتر حسینی آشنایی با نحوه نمونه برداری فرآورده های آرایشی و بهداشتی 7

8 
 آشنایی با شرایط خوب ساخت

 فرآورده های آرایشی و بهداشتی ( GMP) اصول 
 10 جلسه 2 خانم دکتر حسینی

 10 جلسه 2 مهندس کاری خانم TTACآشنایی با سامانه  9

10 
 ثبت منبع کارخانجات تولید کنندهآشنایی با نحوه 

 محصوالت آرایشی و بهداشتی
 5 جلسه 1 دکتر مرجانیان خانم

11 
شرح وظایف مسئولین فنی شرکتهای واردکننده فرآورده های 

 (  GSPآرایشی و بهداشتی و آشنایی با اصول انبارداری )
 5 جلسه 1 خانم دکتر حسینی

12 
    Pmsو   Recallآشنایی با نحوه

 محصوالت آرایشی و بهداشتی
 5 جلسه 1 دکتر مرجانیان خانم

 10 جلسه 2 دکتر مرجانیان خانم لب  آرایشی محصوالت با آشنایی 13

 میباشد. 11و  10دوره های ردیف * صدور پروانه مسئولین فنی شامل 

 باشد.می 12و  11دوره های ردیف شامل  ، شرکتهای پخش فنی ویژه مسئولین( GDP)دوره آموزشی * 
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  توجه : ️‼

o  ، از طریق گروه در صورت به حد نصاب رسیدن هر دورهwhatsapp    اطالع رسانی در ،

 خصوص زمان برگزاری کالس انجام خواهد شد.

o  می باشد. اعضاء انجمن به صورت رایگانهزینه دوره های آموزشی جهت 

o  ریال می باشد.  000/000/10امتیاز 10ریال و دوره های  000/000/5امتیازی   5هزینه دوره های

اطالعات حساب جهت واریز هزینه پس از اعالم زمان کالس و اسامی در گروه اطالع رسانی 

 می شود.

o  { نام و نام خانوادگی مسئول فنی ، کد ملی ، جهت ثبت نام لطفا ، درخواست خود را شامل

الیت شرکت )واردکننده ، مواد اولیه ، تولید کننده( شماره تلفن همراه ، نام شرکت ، حوزه فع

مسئول فنی و یا معرفی در متن ایمیل و کپی پروانه { ذکر دوره های آموزشی درخواستیبا 

ایمیل واحد  به آدرس ،پیوست ایمیل در سربرگ شرکت را به صورت مسئول فنی نامه

 ارسال نمائید.edu@iactp.ir آموزش 

 

 : داوطلبین جهت آموزشی قوانین
 

 در قبلی اطالع بدون که فنی مسـئولین دارو، و غذا سازمان اکید دسـتور طبق فرمایید توجه لطفـاً .1

 تاریخ و مبحث هر با)  آموزشی های دوره دیگر در حضور از باشند داشته غیبت آموزشی جلسـات

 در حضور امکان صورتیکه در است خواهشمند لذا .شد خواهند�� محروم دوره یک�� تا ( برگزاری

 مطلع را گروه ادمین پیام ، طریق از قبل یک روز ، نیست میسر عزیزان شما برای مقرر ساعت و روز

 . شود جایگزین دیگری فرد تا نمایید

 .شد نخواهد مسترد وجهی غیبت صورت در  و بوده دوره همان در شرکت برای واریزی مبلغ .2

 ورـحض ،ای جلسه دو یـآموزش های دوره برایالزامی است و   اعالم شده راس ساعتحضور در کالس  .3

 می باشد. الزامی آموزشی هـجلس دو هر در

 .گردد می صادرآموزشی  دوره یک در کامل حضور بابت  گواهینامه 

 انوی دوره های آموزشی به صورت آنالین برگزار خواهد شد.تا اطالع ث سالمتحفظ و  ل بهداشتیبه منظور رعایت مسائ
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