
 آیين نامه طبقه بندی و برچسب گذاری مواد شيميایی کشور

قانون تشکيالت وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشکی مصوب  ١ماده  ٢ماده واحد قانون اصالح بند  ٢به استناد تبصره 

) مبنی بر اجرا سيستم SAICMو حوزه کاری شماره پنج رھيافت راھبردی مدیریت بين المالی موادشيميایی ( ١٣٧۵سال 

ھماھنگ جھانی برای طبقه بندی و برچسب زنی مواد شيميایی و به منظور ارتقاء سطح آگاھی و اطالعات کليه افرادی که 

با توليد عرضه حمل و نقل و نگھداری و مصرف مواد شيميایی در سطح کشور در ارتباط می باشند و با ھدف پيشگيری و 

ی از کار با مواد شيميایی و کاستن از بار حوادث شيميایی و مخاطرات زیست محيطی این کاھش عوارض و آسيب ھای ناش

  آیين نامه با عنوان آیين نامه طبقه بندی وبرچسب گذاری موادشيميایی کشور تھيه و تدوین و به شرح ذیل اعالم می گردد . 

  فصل اول : تعاریف : 

ء معدنی یا آلی که حداقل دارای یک عنصر شيميایی بوده و به اشکال ماده شيميایی ترکيب یا ماده ای با منشا - ١ماده 

  مختلف اعم از گاز ، بخار ، مایع یا جامد دیده می شوند.

ماده شيميایی خطرناک عبارت از ماده شيميایی است که می تواند باعث ایجاد خطرات بيولوژیک و با آسيب ھای  - ٢ماده 

  ت شود . فيزیکی برای موجودات زنده و محيط زیس

  آفت کش به ماده ای با منشاء طبيعی با صناعی اطالق می شود که برای مبارزه و کنترل آفات به کار می رود .  - ٣ماده 

برچسب ماده شيميایی مجموعه ای از عالئم ، نمادھا ، حروف و عبارات ھشدار دھنده و آگاه کننده در مورد  - ۴ماده

ایمنی و حفاظتی در مقابل آنھا می باشد که بر روی ظروف و یا بسته ھای حاوی خصوصيات خطرات موادشيميایی و اقدامات 

  مواد شيميایی الصاق می گردد . 

برچسب کشوری ماده شيميایی : عبارت از برچسبی است که طبق اصول دستورالعمل کشوری طبقه بندی و  - ۵ماده

  ی موادشيميایی الصاق می گردد. برچسب گذاری موادشيميایی به زبان فارسی تھيه و بر روی ظروف حاو

و به مفھوم رھيافت راھبردی  strategic Approach international chemicals management: مختلف عبارت  SAICM - ٧ماده

  مدیریت بين المللی موادشيميایی می باشد . 

نی نظام ھماھنگ بين المللی طبقه که در این آیين نامه به مع Globally Harmonized system: مختلف عبارت  GHS - ٨ماده 

  بندی و برچسب گذاری موادشيميایی می باشد . 

  مخاطرات زیست محيطی وضعيت یا موقعيتی که دارای تھدید برای محيط زیست پيرامون است .  - ٩ماده 

  فصل دوم ) اھداف و وظایف : 

طبقه بندی و برچسب گذاری موادشيميایی ھدف : ھدف از این آیين نامه برقراری شيوه ای مناسب به منظور  - ١٠ماده 

  توليدی و مصرفی کشور می باشد . 

  استوار می باشد .  GHSاصول و نحوه عمل جھت تعيين و الصاق برچسب براساس رھنمودھای سيستم  - ١١ماده



در ماده  مسئوليت تھيه فھرست مواد شيميایی مشمول این آیين نامه برعھده کارگروھی متشکل از اعضاء مندرج - ١٢ماده

  می باشد .  ١١

بررسی اطالعات موادشيميایی مشمول دریافت برچسب کشوری و صدور آن بر عھده وزارت بھداشت ، درمان و  - ١٣ماده 

  آموزش پزشکی می باشد . 

آیين نامه اجرای قانون حفظ نباتات ، بررسی مشخصات آفت کش ھا کافی السابق برعھده ھيات  ٣۵طبق ماده  -١تبصره 

  برسموم و صدور برچسب آنھا مطابق این آیين نامه خواھد بود . نظارت 

کليه ویژگيھای فيزیکی برچسب کشوری موادشيميایی از جمله شکل ، رنگ ، ابعاد ، توسط کميته کشوری طبقه  -٢تبصره

ات صنعتی بندی و برچسب گذاری مواد شيميایی تدوین و پس از تصویب در کميته ملی ، توسط موسسه استاندارد و تحقيق

  ایران به عنوان استاندارد ملی اعالم می گردد . 

وزارتخانه ھای بازرگانی صنایع و معاون و جھادکشاورزی حسب مورد موظف می باشند فھرست کليه مواد  - ١۴ماده 

ھای شيميایی مشمول این آیين نامه را به طریق مقتضی به توليد کنندگان ، وارد کنندگان و صادرکنندگان مواد و کاال

  شيميایی اعالم نماید . 

   

  آیين نامه طبقه بندی وبرچسب گذاری مواد شيميایی کشور

توليدکنندگان ، واردکنندگان و صادرکنندگان مواد شيميایی باید قبل از ورود ، صدور و عرضه ھرگونه موادشيميایی ،  - ١۵ماده

  داشت ، درمان و آموزش پزشکی اعالم نمایند . مشخصات آنھا را به منظور بررسی جھت صدور برچسب کشوری به وزارت بھ

کليه توليدکنندگان موادشيميایی اعم از دولتی و خصوصی موظف به رعایت مفاد دستورالعمل کشوری طبقه بندی  - ١۶ماده 

  وبرچسب گذاری موادشيميایی می باشند . 

صنعتی  –ری موادشيميایی در مراکز توليدی نظارت بر مواد و فراورده ھای شيميایی از جنبه دارابودن برچسب کشو - ١٧ماده

  کارگاھھا ، جایگاھھا و انبارھای نگھداری کاال و مراکز فروش برعھده بازرسين کار و بھداشت حرفه ای می باشد . 

  واردات و ترخيص ھرگونه ماده شيميایی فاقد برچسب کشوری ماده شيميایی ممنوع می باشد .  - ١٨ماده

  سب اجراء بند فوق کنترل و نظارت الزم را اعمال خواھند نمود . تبصره : کسرکات کشور برح

برچسب کليه موادشيميایی صادراتی مشمول این آیين نامه عالوه برزبان فارسی ، در صورت درخواست می تواند به  - ١٩ماده

  زبان کشور مقصد نيز باشد .

کليه توليدکنندگان و واردکنندگان مواد شيميایی در خصوص ظروف آلوده به موادشيميایی ، ضمن رعایت دستورالعمل  - ٢٠ماده

  قانون مدیریت پسماندھا نيز می باشند .  ٧کشوری طبقه بندی وبرچسب گذاری موادشيميایی ، ملزم به رعایت مفاد ماده 



نوانسيون روتردام ، استکھلم و بازل عالوه برالصاق برچسب موضوع این آیين نامه کليه واردکنندگان مواد شيميایی ک -١تبصره

  ملزم به رعایت مفاد کنفوانسيون ھای مزبور می باشند . 

  مفاد این آیين نامه جھت کليه موادشيميایی تاریخ گذشته و یا تبدیل شده به پسماندنيز الزم االجراء است .  -٢تبصره

  رتوزا و دارویی مشمول مفاد این آیين نامه نخواھند بود . موادشيميایی پ - ٢١ماده 

  خواص و مشخصات ھر ماده شيميایی باید با برچسب کشوری ظرف آن مطابقت داشته باشد .  - ٢٢ماده 

نمایند مشمول مجازات و  ٢١کليه اشخاص حقيقی و حقوقی که مبادرت به جعل برچسب و یا تخطی از ماده  - ٢٣ماده

  جرائمی که در قانون پيش بينی می گردد خواھند شد . 

وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشکی با مشارکت وزارت کار و امور اجتماعی برنامه ھای آموزشی در خصوص  - ٢۴ماده 

  ایی شاغلين با برچسب موادشيميایی را تھيه و اجرا خواھند نمود . آشن

  مسئوليت نظارت برحسن اجرائ این آیين نامه برعھده وزارت بھداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد .  - ٢۴ماده 

رسيده و از تاریخ تصویب الزم تبصره در تاریخ .......................... به تصویب  ۵ماده و  ٢۵فصل ،  ٢این آیين نامه مشتمل بر 

  االجرا می باشد . 

   

   

  دکتر کامران باقری لنکرانی

  وزیر بھداشت و درمان آموزش پزشکی

 


