
و تحقیقات صنعتی ایراناستانداردبا مؤسسه آشنایی

رسمی مرجعموجب قانون، تنهابهصنعتی ایران تحقیقاتواستانداردمؤسسه
) رسمی(ملی استانداردهاينشرتعیین، تدوین ووظیفهکه عهده داراستکشور

.میباشد
توسط کمیسیون هاي فنی مرکب از مختلفاستاندارد در رشته هاي تدوین

پژوهشی، تولیدي علمی،کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران مراکز و مؤسسات 
کهسعی بر این است . واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت میگیرد
با توجه به شرایط تولیدي، استانداردهاي ملی، در جهت مطلوبیت ها و مصالح ملی و

: و فن آوري حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شاملفنی
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،مصرف کنندگان، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و تولیدکنندگان
پیش نویس استانداردهاي ملی جهت نظرخواهی براي مراجع .باشددولتیسازمانهاي 

اي فنی مربـوط ارسال میشود و پس از دریـافت نظـرات هکمیسیونذینفع واعضاي 
مرتبـط بـا آن رشته طرح ودر صورت تصویب به عنوان ملـیوپیشنهادهـا در کـمیته 

.می شودمنتشرچاپ و ) رسمی(استاندارد ملی 
و سازمانهاي عالقمند و ذیصالح و با مؤسساتنویس استانداردهایی که توسط پیش

از طرح و بـررسی در کمیته ملی پسه تهیه می شود نیز رعایت ضوابط تعیین شد
بدین . ومنتشرمی گرددچاپمربوط و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی 

در استاندارد ملی مندرجترتیب استانداردهایی ملی تلقی می شود که بر اساس مفاد 
گردد به میتشکیلتدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه )) 5((شماره 

.تصویب رسیده باشد
از اعضاي اصلی سازمان بین المللی ایراناستاندارد و تحقیقات صنعتی مؤسسه

ضمن تـوجه به شرایط کلی ملیاستاندارد میباشد که در تدوین استانداردهاي 
صنعتی جهان و وونیازمندیهاي خاص کشور، از آخرین پیشرفتهاي علمی، فنی 

.استانداردهـاي بین المـللی استفـاده می نماید
می تواند با رعایت موازین پیش بینی ایراناستاندارد و تحقیقات صنعتی مؤسسه

حفظ سالمت و ایمنی فردي کنندگان،شده در قانون به منظور حمایت از مصرف 
ی و محیطزیستوعمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصوالت و مالحظات 

اجباري استاندارداقتصادي، اجراي بعضی از استانداردها را با تصویب شوراي عالی 
کشور، محصوالتمؤسسه می تواند به منظور حفظ بازارهاي بین المللی براي . نماید

.اجراي استاندارد کاالهاي صادراتی و درجه بندي آنرا اجباري نماید
اده کنندگـان از خـدمات سازمانها و استفبهبمنظـور اطـمینان بخـشیدن همچـنین

ممیزي و گواهی کنندکان بازرسی،مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، 
و کالیبره کنندگان آزمایشگاههاسیستم هاي مدیریت کیفیت ومدیریت زیست محیطی، 

را بر اساس مؤسساتوسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و 
احراز صورتالحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در ضوابط نظام تأیید ص



نظارت آنهاشرایط الزم، گواهینامه تأیید صالحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد 
عیار تعیینترویج سیستم بین المللی یکاها ، کالیبراسیون وسایل سنجش . می نماید

از ملیاستانداردهاي فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردي براي ارتقاي سطح
.دیگر وظایف این مؤسسه می باشد

و بهداشتیآرایشیهايفرآوردهبنديطبقه- بهداشتیآرایشیهايفرآوردهکمیسیون
)تجدید نظر (

یا نمایندگیسمترئیس
-)(عفت

اعضاء

تولیداروشركت)(مھدي،امامي

.. شركت)(
پسندگلشركت)شيمي(، سيد حسين

پاكشوشركت)شيميليسانس(،
پاكشوشركت)(، فريبا سيف

پاكشوشركت)(مريم،
صنعتيموسسه)شيميليسانس(،

-پزشــكيمحسني
، كل) شيميليسانس(

صنعتيموسسه)شيميليسانس(
پزشكي)(،محمدعليملك
دبیر

صنعتيموسسه)محيطليسانس(نزهت،

پیشگفتار



تجديد نظر (طبقه-

فنـي تهيه١٣٥٤نخستينكه) 

ملـي كميتـه مربوطه

١٣بندتصويب٢/١١/٨١

شـر  منت١٣٧١بهمـن صنعتيموسسه

.

، صنايعمليهمگاميحفظ

يا تكميـل كهتجديد نظر  ملي

به. 

.

جامعـه بهتوجهضمنكهتهيه

.هماهنگيصنعتيبين

منـابع 

.تهيه

.تهيهكهمنابع

١٣٥٢: ١٠٢٣-١––
2- New cosmetic science 1997

3- Official journal of the European communities 1996

و بهداشتیآرایشیهايفرآوردهبنديطبقه- بهداشتیآرایشیهايفرآوردهکمیسیون

)تجدید نظر (



کاربردو دامنههدف1
.باشدميو بھداشتيآرایشيھايفرآوردهبندياستاندارد طبقایناز تدوینھدف

و تعاریفاصطالحات2
.رود زیر بكار ميھا با تعاریفیا واژه/ و استاندراد اصطالحاتدراین

و بهداشتیآرایشیهايفرآورده1- 2
و ، ناخن، مو، لبپوستشاملبدنخارجيبا قسمتبمنظور تماسكھیا تركیبيھر مادهشامل

، تغییر ، خوشبو كنندگيتمیز كردنبا ھدفھانيدحفرهو یا غشاء مخاطي، یا دندانجنسياندامھاي
رود بكار ميبدننامطلوببويیا حذفو كاھشمطلوبدر شرایط، نگھداريظاھر، محافظت

در شرایط، نگھداري، تغییر ظاھر، محافظت، خوشبوكنندگيتمیز كردنكھبجز درمواردي.باشدمي
.بكار رودبیماريو درمان، بمنظور پیشگیريبدنمطلوبنابويیاحذفو كاھشمطلوب

بجز عطر و و طبیعي، صناعيشیمیایيھر مادهشاملو بھداشتيآرایشيھايفرآوردهموادمتشكلھ
.باشد معطر ميحلقويتركیبات

بنديطبقه3
. گیردمياستاندراد صورتھمینیكشمارهجدولمطابقو بھداشتيآرایشيھايفرآوردهبنديطبقھ

و سایر تقسیم، دھانسر، ناخن، مو و پوستپوستكليطبقھپنجھا بھابتدا فرآوردهبنديطبقھدر این
. گرددميعضو تقسیمآنعضو و آرایشياز آنمراقبتھايفرآوردهدو دستھبھو در ھر طبقھشده

استشدهآوردهو چند مثالمصرفموردسپس

و بهداشتیآرایشیهايفرآوردهبنديطبقه-1شمارهجدول
مانندهاصلیهايفرآورده مورد مصرف بنديطبقه

كننده پاكھاي كرمھا، لوسیونھا، ماسك
...، شامپوھا،صابونھاوصورت

ھاكنندهپاك



....ماساژ ولوسیونھا، كرمھاي ١دھندهحالتھايكنندهنرم ھايفرآورده
...وكنندهمرطوبلوسیونھا، كرمھاي ھاكنندهمحافظت از پوستمراقبت پوست

...و، كف، كرمخمیر ریش و بعد از اصالحقبل
...وآفتابحمام* ضدآفتابكرمھاي از آفتابمراقبت
...وخوشبو كنندهھايافشانھ ھاوضد بوكنندهھا،بيخوشبوكننده

عرق
...مو بر  وكرمھاي ھاموبرھاو موكن

حشراتكنندهدفعھايلوسیونھا، افشانھ
...و

حشراتدافع

...وصورت،پودرھايزیر سازي ٢آرایشيپایھ آرایشيھايفرآورده
...و٤، سرخابلب، آرایشيچشمآرایشي ٣موضعيآرایشي ھايفرآروده

مراقبت
مو و 

سرپوست
...شامپوھا  و ھا، نرم كننده ھا، حالت كنندهپاك

دھنده
سراز مو و پوست

...و، تونیكآبكشيھايفرآورده ھاكننده،تقویت)٥(ھابھبوددھنده
مو  ، كرمھايھا، مایعاتھا، روغنژل
...و

٥موآراینده ھايفرآورده
موآرایشي

...لوسیونھا و بادوامھا و صاف كننده ھايفركننده
مويمو، رنگكنندهمو، بیرنگرنگ
...وموقت

موھايكنندهھاوبیرنگكنندهرنگ

...ھا  وكننده، تقویتالكھايكنندهپاك از ناخنمراقبت ناخنھايفرآورده ناخن
...ھا  وكنندهھا، برقالك ناخنآرایش

...ھا ، پودرھاوخمیر دندان از دندانمراقبت مراقبتھايفرآورده دھان
...ھا وشویھدھان از دھانمراقبت و دندانازدھان

...ھاوعطرھا، ادكلن ھامعطركننده معطرھايفرآورده سایر
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1- conditioners
2- Base make ups
3- point make ups
4- blushers
5- Hair Styling
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