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 عنوان "سیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سالمت أت هضابط"

 شماره بازنگری 01 تاریخ شروع اجراء 23/3/95
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 عنوان "سیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سالمت أت هضابط"

 شماره بازنگری 01 تاریخ شروع اجراء 23/3/95

 ه : این ضابطه در راستاا  ارتیا  ییتنن هاتته ساستنع ل ت ارنته یتیخا ا  ورته تتییلردت اتا  ست ته اب  ت  بتمقدمه
 سصویب گیدیدت اسه. 21/6/1394تورخ  88137/665یمارت 

 تعاریف: -1ماده

تتورخ  88137/665تنظور یینن هاته ساسنع ل ت ارنه ییخا ا  وره تییلردت اا  س ته اب  ت  بته یتمارت آیین نامه : 
 ت  باید. 21/6/1394

 : تنظور سازتان  ذا ل دارل ت  باید. سازمان

 .تنباید تنظور اهجمن صن ه وره اییانانجمن: 

  3خمنسنون سشرنص ص حنه اتور دارلخاهته اتا ل یتیخه اتا  سوزیتد خننتدت تصتید در بنتد کمیسیون مرکز/دانشگاه: 
 قاهون 20تادت 

 عبارت اسه از ت الهه  ذا ل دارل داهشگات یا داهشکدت علوم وزیک  ل خدتات ب دایا  درتاه دانشگاه: 

 دارل ل تواد تردر سازتان  ذا ل دارلزیاب  ل ارعبارت اسه از ادارت خل هظارت اداره کل: 

یتک  ل وزای هوع دارل، ینیخشک، تکمل اا  سغذیه ا ،  ذااا  خمک  ینیخواران، رتوازم تصتیت   : فرآورده های سالمت
 تییلردت اا  یرایش  ب دایا ، ارکل ل تلزلتات ل سج نزات وزیک 

اتا   ت ارنه یتیخه، سوزیتد تتییلردت اساسناته ین، توضوعییخا  اسه خه طبق قاهون به ثبه رسندت ل در شرکت پخش: 
دت ایتن س ته قند یدت ل با خسب تجوزاا  الزم از سازتان ل سحه هظارت ین به عنوان لاست  بتنن یتیخه اتا  سورندخننت

 ید.ت  هما تییلردت اا ل دارلخاهه اا ل سایی تیلیندگان تجاز یه ا، اقدام به سوزید این تییلردت اا در سیاسی خشور

 برش  از ساخاار ییخه وره اسه خه سحه هظتارت ستااد تیختز  ین یتیخه ل بیاستاب ضتواب  قتاهوه  ل  شعبه استانی:

 باید. سحه هظارت داهشگات، تسئول سوزید تییلردت اا  س ته در اساان ت 

ت ارنته  تجتوزیینن هاته صدلر ل سمدید تواتقته اصتور  سيستنع یتیخه ورته، صتدلر  3تطابق سبصیت یک تادت -2ماده 
یئنن هاته، سمدیتد تجتوز بتا سورته بته  6ل  5گنید. درصورت سدالم ییای  طبق تادت ساره سوس  خمنسنون تیخز اهجام ت یک

 درصد وویه سوزید دارل بیا  تدت تشرص سوس  خمنسنون تیخز صادر ت  گیدد.

بتار رلز یک 15بتا حتداقل لیزیته اتی در صورت اداته رلهد عملکید تطلوب ییخه وره وع از یک سال ت ارنته -1 تبصره
لر ویلاهته درصد سوزید دارل در خشور، با ارائه تساندات، هستبه بته صتد 95سحه وویه خود ل وویه بنه از اا  دارلخاهه 

 .سيسنع سه ساره سوس  خمنسنون تیخز اقدام خوااد ید

اه ، سيینتد خلنه تیاحل صدلر تواتقه اصور ، صدلر ل سمدید تجوز ت ارنه، صدلر ویلاهه سيسنع، سيیند یت ب استا-2 تبصره
اا  سوزی   سوس  خمنسنون تیخز ل یا در صورت سفویض اخانار بنا به ص حدید سازتان سوست  ص حنه تسئول تن  ییخه

 اا  تیبوطه اهجام خوااد ید. خمنسنون داهشگات

سته خته اساسنع ییخا ا  وره خه صیتا تییلردت اا   نیدارلئ  سوزید خوااند خید سابد ضتواب  رداگاهته ا   -3 تبصره
 سوس  سازتان اب غ خوااد ید.
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 عنوان "سیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سالمت أت هضابط"

 شماره بازنگری 01 تاریخ شروع اجراء 23/3/95

 دارک مورد نیاز برای اخذ موافقت اصولی تأسیس شرکت پخش: م -3ماده 
 درخواسه خاب  اخذ تواتقه اصور  ییخه وره (1

 خصوص سوزید دارل ل سایی اق م س ته ت ارنه دربا توضوع س ات  ل س اله  سصویی اساسناته ییخه  (2

 سصویی یگ   رلزهاته رسم  سيسنع ییخه ل سغننیات ین (3

 سصویی صفحه الل یناسناته ل خارت وایان خدته ل تدرک سحصنل  اعضا  انيت تدییت ل تدییعاتل (4

 گواا  عدم سوء ونشننه توثی ل عدم اعاناد اعضا  انيت تدییت ل تدیی عاتل (5

 اعضاء انيت تدییت ل تدیی عاتلائه سوابق ایاغال ار (6

 (1تیم سکمنل یدت س  د هاته رسم  تحضی  ییخه )طبق تیم ونوسه یمارت  (7

 صدور مجوز فعالیت شرکت پخشمستندات مورد نیاز برای  -4ماده 
 2تیخز  ل سمام ی ب طبق تیم ونوسه یمارت بیا  دتایت یت  تسئول تن  لاردییای   (1

 تیخز  طبق ضواب  ل ارائه س  دهاته تاقاض  )با ارائه سيیندیه داهشگات تیبوطه(ت یت  اهبار  (2

دارلخاهته اتا در ستال الل را  %50دِا  اساان در ییلع ت ارنه به هحو  خه باواهتد وویته 10ت یت  دت یُ به در  (3
 باید.سازتان وس  ساا  هنازتند ت یت  یدت دایاه باید ل ارباه هنم  از یه ا در اساان

 ل.خایند ادارت سه قاد قیارداد با حداقل یک ییخه سورندخنندت ارکل، ر ه سوزید ارکل طبق ضواب  در صورت هناز با ا (4

 ارائه اه قاد قیاردارد بیهاته هیم اتزار  با ییخه اا  هیم اتزار  تورد سایند سازتان (5

 طبتق تتیمصتورت ارکایلهنتک )س  د ییخه تبن  بی ارائه اط عات تیلش ل تورود  ر ه تدیییه یکپارچته بته  (6
 ( 3ونوسه یمارت 

سوست    ارائه رنسته تحصتوالت تطتابق تیتته اع تتل  تنن خنندگانيسبا قیارداد  اع م عقدس  د ییخه تبن  بی  (7
 (.4)ونوسه یمارت سازتان

تحصتوالت ختود را بته اا  عملناس  ونشیتاه سوزید، دسایس  خاتتل درصورسنکه ییخه وره باواهد با رلش -1تبصره 
 ورد هنتاز ین خمنسنون تیخز در تتورد س تداد یت ب تتتطابق با یئنن هاته ل تقیرات تیبوطه در سیاسی خشور تیاام هماید 

 ییخه اظ ار هظی خوااد خید.

 به استااه  یتواتقه الرنه سيسنع  اسااه  به ادارت خل لییخه وره بیا  سيسنع ی به  درخواسهارائه با  -2تبصره 
ت اقتدام ل رلز خار  هسبه به بازدیتد از تحتل اهبتار ت یتت  یتد 15 ط اسه حداخثی  تذخور، داهشگات تکلف سوس  ادارت

حلته الل ل )طبق تیم بازدید تیگیتاه بازدید تیحله دلم در تدت تشرص یدت بیا  سيسنع ی به اهجام  ،درصورت سيیند
ابت غ ادارت ختل،  تیاسب ر ه بیرس  ل سایند ه ای  به ادارت خل اعت م ل وتع از ساینتد لل ( 6ل  5 اادلم ونوسه یمارت

 بتتیدار   یتتیخه بتتا ت یتتت  تستتئول تنتت  یتت ب تتتورد ساینتتد خمنستتنون داهشتتگات، یتت به استتااه  ساینتتد ل بتته ب تتیت
 جاتد. یکمات به طول اهاا هباید بنه از اسهیود. رسندگ  به درخول هانجه به ادارت خل اع م ت رسندت 

 پخش مدارک مورد نیاز جهت تمدید مجوز فعالیت شرکت -5ماده 
 درخواسه خاب  تدییعاتل ییخه (1
 (8ل  7اا  یمارت سدالم ییای  تطلوب اهبار ل سوزید با سوره به تندررات )ونوسه (2

 ی ب اسااه اهبار تیخز  ییخه وره ل خلنه ل سدالم حضور تنزیک  ل ت ال تسئورنن تن  در دتای  (3

 
 تصويب کننده د کنندهتأيی تهیه کننده عنوان
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 مدير کل نظارت و ارزيابی دارو مواد مخدر

 دکتر اکبر عبدالهی اصل

 معاون وزير و رئیس سازمان غذا و دارو

 دينارونددکتر رسول 
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 عنوان "سیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سالمت أت هضابط"

 شماره بازنگری 01 تاریخ شروع اجراء 23/3/95

 این ضابطه 4تادت  7ل  6سيیند سازتان تبن  بی رعایه بنداا   (4

 یینن هاته 5ارائه سایندیه داهشگات تابوع در خصوص رعایه تادت  (5

 تورد رابجای  احامار  تکان ییخه ورهدر ارائه تدارک  (6

 طبتقیتیخه اتا  ورته  چک رنسه بازدید ادلار  ازتطابق با ارائه گزارش هظارت بی ت ارنه ییخه اا  وره  (7
 9ونوسه یمارت 

 تغییرات و جابجایی در شرکت های پخش-6ماده 
 د بتتا ساینتتدبایتتاعتتم از دتاتی، اهبتتار تیختتز  ل یتت ب استااه  یتتیخه ورتته تکتان س طنلتت   ل یتتا ایگوهته رابجتتائ  (1

 .گنیدصورت سازتان/داهشگات تابوع 

  رلزهاته یگ رلز خار   20حداخثی ط   عمدت ییخهدر صورت سغننی تدیی عاتل یا اعضا  انيت تدییت یا س اتداران  (2
رائته ا( 4ل 3 یتمارتل س  د هاته تدیی عاتل )ونوسه ( 1رسم  ین ل س  دهاته رسم  تحضی  ییخه )ونوسه یمارت 

 یود.

  ابطه ارزاتت ضتدر صورت سغننی تسئول تن ، ت یت  تسئول تن  ردید با ارائه س  د هاته ل سایی توارد تندرج در ایتن  (3
 (.2باید)ونوسه یمارت ت  

  9داهشتگات توظتف استه هانجته گتزارش عملکتید یتیخه اتا  ورته سحته وویته را تطتابق ونوسته یتمارت -7ماده 

 به ادارت خل ارسال هماید. هر شش ماه یکبار

 ستندات مورد نیاز جهت صدور پروانه تأسیس شرکت پخش توسط کمیسیون مرکز:م -8ماده 
 درخواسه تدیی عاتل ییخه (1

 %95بنه ازوویه با ییای  تطلوب سوزید احیاز داهشگات تبن  بی خمنسنون سایندیه  (2

 این ضابطه در صورت ای گوهه سغننی ل رابجای    6ارائه تدارک تندرج در تادت  (3

 دت بایدبه سایند ادارت اتور تار  سازتان رسنخه لاریز تبارغ اع م یدت تبن  بی ارائه تنه باهک   (4
 ادارت خلرعایه تقیرات تندرج در یینن هاته ل ضواب  سوس  خاریناس  تبن  بی بیرس   (5

 حوه ادامه فعالیت شرکت های دایر پخش استانی:ن -9ماده 
ملکید عسوزید دارل در اساان ل  %95سمدید تجوز ت ارنه ییخه اا  وره اسااه  تورود بی اساب وویه بنه از  (1

رنه یتیخه خمنسنون داهشگات ل سيیند خمنسنون تیخز ب د از یکسال ت ا ییخه در رعایه تقیرات رار  با اخذ هظی
 صورت ت  گنید.

دهاتته درصورت سغننی تدیی عاتل یا اعضا  انيت تدییت یا ست اتداران عمتدت یتیخه، یگ ت  رلزهاتته رستم  ل س   (2
 ( بیا  بیرس  توضوع سمدید تجوز ت ارنه ارائه گیدد.1ییخه )ونوسه یمارت 

ضتوع وره اسااه  تاقاض  سغننی لض نه به وره سیاسی  باید با هظی خمنسنون داهشگات توییخه در صورسنکه  (3
 (10)ونوسه یمارت . ت  یوددادت ر ه بیرس  ل صدلر تواتقه اصور  به خمنسنون تیخز ارراع 

 باید.ییخه وره اسااه  تجاز به تیلش دارل به سایی ییخا ا  وره اسااه  هم  (4

نتاز ختود را هورد ل دارلاا  تدارل به طور تساقنم هبودت  ساتنن خنندگانبه خیید دارل از  ییخه وره اسااه  تجاز (5
 از طییق ییخه اا  وره طیف قیارداد ساتنن خوااد همود.به رز دارلاا  گناا  

 سقسنم حاینه سود سوزید دارل بنن ییخه وره ل ییخه اا  وره اسااه  به صورت سواتق  ت  باید. (6

 این ضابطه 4تادت  7ل  6  بی رعایه بنداا  سيیند سازتان تبن (7

 تصويب کننده د کنندهتأيی تهیه کننده عنوان

 سمت

 نام

 رئیس اداره نظارت برامور داروخانه ها، توزيع و داروهای تحت کنترل

 دکتر سعداله پرويزی
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 عنوان "سیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سالمت أت هضابط"

 شماره بازنگری 01 تاریخ شروع اجراء 23/3/95

 رایط عمومی، علمی و حرفه ای الزم جهت احراز مسئولیت فنی شرکت های پخش:ش -10ماده 
 دایان تدرک دخایا  عموت  دارلساز   (1

 ساب نه رم ور  اس ت  اییان (2

 تادین به ادیان رسم  خشور (3

 تورد سيیند سازتان GDP ،GSPگواا  گذراهدن اصول ارائه  (4

 اا  اریای  ییخهخلنه وسهعدم عضویه در انيت تدییت ل  (5

 به سشرنص خمنسنون تیخز در اتور دارلی  سابقه تؤثی هدایان سوء  (6

 داهشگاا  ل حیف دیگی  علم ، عدم ایاغال امزتان در سایی توسسات وزیک ، ادار ، (7

 های پخش: سئول فنی شرکتمشرح وظایف  -11ماده 
 ساعه در اهبار تیخز  ل ی ب  8حداقل به تنزان عات خار ییخه حضور ت ال در ییخه وره در سا (1

  هظارت بی عملکید تسئورنن تنت  یت ب استااه  بتی ع تدت تستئول تنت  دتاتی تیختز  یتیخه ورته-1تبصره
 ت  باید.

 اهبار تیخز  در صورت عدم حضور تسئول تن  ی ب توظف اسه تسئورنه ین ی بهدتای تن   تسئول-2 تبصره
لستاز دارتستئول تنت  یت به تت  بایسته  ،بنشتای از دت رلزدر صورت  نبته را حداخثی سا دت رلز بیع دت گنید ل 

 (13)ونوسه یمارت  به داهشگات ت یت  هماید.بجا  خود لارد ییایط  را  راهشنن

ان هاتبیدت توظتف استه دارلستاز دیگتی  را ب نتو  حضور تسئول تن  دتای اهبار تیخزعدم  صورتدر -3 تبصره
 (13)ونوسه یمارت  ت یت  هماید.به ادارت خل  راهشنن

 اا  صتادرت از ستو  ستازتان در رابطته بتاهظارت بی اریا  خلنه یئنن هاته اا، ضواب ، برشناته اا ل دستاورار مل (2
 اا  وره.ییخه

  ته لسس ییف یدت سازتان ر ه اریا  طید راگنی  ل ردیاب  ل خنایل اصاره تییلردت اا  اهجام خلنه لظایف  (3
ط عتات اظارت بی ارسال به توقد اط عات تورود  دارل در اهباراا  ییخه به صورت یه یتن بته ستاتاهه رتاتد ه

 دارلی  سازتان 

  شگاتبه ادارت خل ل یا داهوره یخه ین تادت سوس  یا 2عدم رعایه تفاد بند ای گوهه اع م گزارش تکاوب  (4

اا  مل( ل هظتارت بتی ستدلین، استاقیار ل بتازهگی  دستاورار SOP’sدساورار مل اریایت  استااهدارد )خلنه س نه  ات
GSP&GDP اا  هظاتته ل ب دایته اهبتار ل ویستنل ین، خناتیل دتتا ل رطوبته، یتتوزش از رمله دساورار مل

ست ته   تیالردت اتا ل دتد حشیات ل راهوران توذ ، هحوت لرلد ل خیلج ویسنل، خنایل ییای  ایمن ، سَم وای  
یی ، تشرصتات تیبتوب بته خاالاتا  تیرتوع  ل ستاRecallاز اهبار، هگ تدار  ضتای ات بتیا  اِتحتاء، تیرتوع  ل 

 اا  الزم تطابق با اسااهدارداا  بنن ارملل  ل قواهنن سازتان ل بیلز رساه  یه ادساورار مل

 (GDP ،GSP)ل رلی ا  ب ننه سوزید  اا  ب ننه اهباردار ی  رات اهداز  رلشهظارت ل ونگن (6

 دریاته تجوز سوزید دارلاا بیحسب هوع ل ییای  دارل. (7

 اا  خدتات داندت )اهبار اسانجار ، اتور سیابی  ل  نیت(هظارت بی قیارداد اا  تنمابنن ییخه سوزید ل ییخه (8

 داهشگات ل سازتانخمبوداا  دارلی  به رلزیتد گزارش  (9

 اا  دارلی هظارت بی اتور خنف  ل ظاای  تحموره (10

 
 تصويب کننده د کنندهتأيی تهیه کننده عنوان

 سمت

 نام

 برامور داروخانه ها، توزيع و داروهای تحت کنترل رئیس اداره نظارت 

 دکتر سعداله پرويزی
 مدير کل نظارت و ارزيابی دارو مواد مخدر

 دکتر اکبر عبدالهی اصل

 معاون وزير و رئیس سازمان غذا و دارو

 دکتر رسول ديناروند
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 عنوان "سیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سالمت أت هضابط"

 شماره بازنگری 01 تاریخ شروع اجراء 23/3/95

 هظارت بی ییای  هگ دار  ل چندتان دارلاا تنطبق با اسااهدارداا  ییخه سازهدت ل تقیرات رار  (11

 (First Expired- First outهظارت بی سنسام سوزید با رعایه سقدم ) (12

 ل هقل ل ورههظارت بی رعایه ییای  هگ دار  دارلاا در عملنات حمل  (13

 هظارت بی اریا ل ونگنی  خلنه اتور تن  ل علم  دارلی  در ییخه وره (14

 هظارت بی اط ع رساه  صحنح ل تناسب به دارلخاهه اا ل تیاخز درتاه  (15

ار ادت بیحسب تتورد( از اهباراتا ل س نته گتزارش تکاتوب از هتواقص ل خمبوداتا ل ارائته ا  )یا توقبازدیداا  دلرت (16
 اص ح  ل اع م یه ا به تدیییه ارید ییخه سوس  تسئول تن  تیخز رااکاراا 

ته ل ل تیارد ذییب  در ادارت خل به تنظتور سضتمنن ست  ساتنن خنندتامکار  ل اماانگ  تسامی با ییخه اا   (17
 سوس  تسئول تن  دتای تیخز .خنفنه تیالردت اا  س ته 

 عات ل یگاا  خارخنانره ر ه باال بیدن سطح اط اا  یتوزی  ییخه وتشارخه در سشکنل سمنناراا ل خ ب (18

ه بتاع م خاب  خلنه یکایه اا  دریاتا  در رابطته بتا تشتک ت خم ت ، خنفت  ل ظتاای  تتیالردت اتا  ست ته  (19
 یا داهشگات تحل ت ارنه  ییخا ا  سورندخنندت، لارد خنندت ل سازتان

یتتوزش خارخنتان بتیا  ارتیا  عملنتات ل ل  ، اتحتاءPMQC، (Recallهظارت بی عملنات اخاصاص  تیاختواه  ) (20
 دِا  تناسب تنطبق بی دساورار مل تیبوطه به ییخا ا  سورند خنندت، لارد خنندت ل ادارت خل گزارش

 اا ل اهحیاتاتهظارت بی اهبارگیداه  ل اهطباق تورود  لاق   با تدارک ل تساندات تورود ل ونگنی  سفالت (21

مودن ین هرلز به  اس  بیاساب دساورار مل ادارت خل، س نه رنسه ضای ات ل هظارت بی ت دلم همودن تحصوالت ضای (22
 ل درج تنزان ضای ات ل علل ضای ات ای تحصول در رنسه تیبوطه 

ا، ا  دساگاا ا  تورود در اهبار )سیازلاا، دتاستن  ل رطوبته ستن  اتهظارت بیخنایل، ارزیاب  ل خارنبیاسنون دلرت (23
 ع ن ل اطفاء حییق ل  نیت (خپسول اا  یسه هشاه ، سنسام ا

 هظارت بی حُسن اریا  خلنه تییینداا  تساندساز  ل ت ابیساز  (24

ل سست نل  هظارت بی سوزید عادالهه تیالردت اا  س ته سوس  عاتلنن سوزید در سطح دارلخاهه اا با اتدف سضتمنن (25
 دسایس  تیدم

 سایی توارد اب    سوس  ادارت خل  (26

 وانه مسئول فنی شرکت پخش:صدور پر مدارک مورد نیاز جهت -12ماده 
اسب سوس  خمنسنون، ل ارائه تدارک زیی ل سيیند تی امنن ضابطه 4تادت  1یینن هاته ل رعایه بند  3تادت ساناد ا ه ب

 ( صادر ت  گیدد.12ل  11ویلاهه تسئول تن  ل گواا  سشرنص ص حنه تن  )ونوسه اا  یمارت 
 (2یمارت تسئول تن  )ونوسه وذییش س  دهاته  -1

 سصویی تدرک سحصنل  دخای  دارلساز   -2

 گواا  بازیتوز  یتوزش تدالم به سایند ادارت خل یتوزش تدالم رات ه وزیک  -3

 تورد سيیند سازتان GDP ،GSPگواا  گذراهدن اصول  -4

 دم سوءونشننه توثی در اتور دارلی  ل وزیک ع گواا  -5

 گواا  اسا فا  تحل خار قبل  در ساعات ت ارنه ییخه -6

 3×  4 رهگ  ویسنل دل قط ه عکع  -7

 .دبه سایند ادارت اتور تار  سازتان رسندت بایخه لاریز تبارغ اع م یدت تبن  بی ارائه تنه باهک   -8

 تصويب کننده د کنندهتأيی تهیه کننده عنوان

 سمت

 نام

 رئیس اداره نظارت برامور داروخانه ها، توزيع و داروهای تحت کنترل

 دکتر سعداله پرويزی
 مدير کل نظارت و ارزيابی دارو مواد مخدر

 دکتر اکبر عبدالهی اصل

 معاون وزير و رئیس سازمان غذا و دارو

 دکتر رسول ديناروند
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 عنوان "سیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سالمت أت هضابط"

 شماره بازنگری 01 تاریخ شروع اجراء 23/3/95

یت ب استااه  ل ختز تسئول تن  دتای اهبار تیخز  ییخه وره با هظی خمنسنون تیل صدلر ویلاهه سيیند ص حنه -1تبصره 
 گنید. ییخه وره سوس  خمنسنون داهشگات صورت ت 

ارزاتت  نستنون در خمین طید تجدد  ل دایان اعابار گواا  سشرنص، ص حنه تسئول تن  در صورت سيیند قبل -2تبصره 
 هنسه.

( 13یمارت  وسهدرصورت عدم حضور تسئول تن ، دارلساز لاردییای  با ارائه س  دهاته راهشنن تسئول تن  )ون -3تبصره 
زتان)بیا  ل سایی تدارک الزم تندرج در س  دهاته سوس  ییخه به داهشگات تیبوطه )بیا  ی ب اسااه  ییخه ورته( یتا ستا

هشتگات دتای اهبار تیخز  ییخه وره( بیا  تدت ت نن )حداخثی سه تات( ت یت  یدت ل سيینتد صت حنه راهشتنن سوست  دا
 .یاادارت خل صورت خوااد گیته

 خش:پشرایط فیزیکی انبار شرکت  -13ماده
 یئنن هاته به یید ذیل ت  باید: 2تادت  3ل 2ییای  اهبار ییخه وره طبق بند

ار  تساحه اهبار تیخز  ییخه وره بیا  سوزید سیاسی  باید تاناسب با حجم خار  ل بتدلن احاستاب تضتا  اد (1
 تایتیبد باید.  700حداقل

اا  سحه وویه دارا  تجوز قتاهوه  در اسااه ا تاناسب با س داد دارلخاههحداقل تساحه اهبار ی ب ییخه وره  (2
 خمنسنون به یید ذیل خوااد بود:

 تای تیبد 100 دارلخاهه 100خمای از 

 تای تیبد 200 اههدارلخ 200-100

 تای تیبد 300 رلخاههدا 200 -300

 تای تیبد 400 ارلخاهه د 300 -400

 تای تیبد 500 دارلخاهه 400بنشای از 

 ا ماض تورد سایند ت  باید. %10تساحه ونه بنن  یدت در ردلل توق با -تبصره
 تناطق ص ب ار بور باید. یا اهبار دارلی  هباید در لاحداا  تسکوه ، زییزتنن (3

ب سج نتز اهبار دارل باید تاناسب با ییای  یب ل اوای  تنطقه تحل اساقیار به سنسام گیتتایه ل ستیتایه تناست (4
 ٪60( بتودت ل حتداخثی رطوبته تجتاز 7ییای  تجاز دتای  باید تطابق )رتدلل تنتدرج در ونوسته یتمارت گیدد. 

 ت  باید.سحه ای ییای  یب ل اوای  اسافادت از خوری یب  در اهبار تجاز هم  باید.

 ( ارزات  اسه. 7رعایه سایی ییای  ساخاماه  ل تنزیک  )ونوسه یمارت  (5

 نیاز شرکت های پخش: ناوگان حمل و نقل موردشرایط تجهیزات و  -14ماده 
ن  ل تدرصورت خیید خدته ل یا ارارت لسایل هقلنه سوس  ییخه وره، سيیند تسئول تن  ییخه در تورد تسائل  (1

 ارزات  اسه.  GDPرعایه خنفنه لسایل هقلنه تطابق اصول 

 ( ارزات  اسه. 8رعایه سایی ییای  تن  هالگان حمل ل هقل )ونوسه یمارت  (2

 های پخش:های نرم افزار مورد استفاده شرکترایط و قابلیتش -15ماده 
 هقاب عیضه تشرصات خاتل دارلاا  لرلد  ل خیلر  به خلنه اهباراا به سفکنک هوع دارل ل ارزیاب قابلنه ثبه ل  (1

 
 تصويب کننده د کنندهتأيی تهیه کننده عنوان

 سمت

 نام

 توزيع و داروهای تحت کنترلرئیس اداره نظارت برامور داروخانه ها، 

 دکتر سعداله پرويزی
 مدير کل نظارت و ارزيابی دارو مواد مخدر

 دکتر اکبر عبدالهی اصل

 معاون وزير و رئیس سازمان غذا و دارو

 دکتر رسول ديناروند
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 عنوان "سیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سالمت أت هضابط"

 شماره بازنگری 01 تاریخ شروع اجراء 23/3/95

 ام یتیخه هتقابلنه س نه تاخاور با تشرصات خاتل از رمله هام ل س داد دارل، یتمارت ستی  ستاخه، ستاریق اهقضتاء،  (2
 ی هتام ل خُتدل قنمه خیید ل قنمه تیلش به دارلخاهه ل تصیف خنندت ل ثبه سفارش دارلخاهه اا با ذخ ساتنن خنندت

ویل دارل به دارلخاهه )ذختی خُتد تلت  تؤستع بتیا  اا سا سحدِا  تاصله زتاه  ثبه درخواسهتل  تؤسع ل گزارش
 سه(.الاحداا  حقنق  ل خُد اقاصاد  بیا  لاحداا  حقوق  ل یمارت بچ دارل در تاخاوراا  صادرت، ارزات  

ستال  5اتا  بنوروییتک ل تشتمول زهجنتیت ستید ستا لردتیتی ،تاخاوراا  خیید ل تیلش دارلاط عات تیبوب به -تبصره
 هگ دار  یوهد.

 ( .، یکایه، قاچاق ل . . Recallقابلنه ردیاب  ای یمارت سی  ساخه سوزید یدت سا دارلخاهه )در تواقد  (3

 ویسال سازتان ر ه سبادل اط عات با )بی خ (قابلنه ارسباب ارکایلهنک  (4

 ل راگنی  ل خنایل اصاره تییلردت اا  س ته  قابلنه سوس ه ل ارسباب با سنسام ا  ردیاب   (5

 ساتنن خنندتخه ییل به سفکنک دارل، ساریق اهقضاء، یمارت بچ اادِا  تورود  اهبارشقابلنه گزار (6

 اا  وره هم  بایند.اا  وره، تجاز به تیلش تیالردت اا  س ته به سایی ییخهییخه-16ماده 

 تمنوع اسه.دا تیلش دارل به  نی از دارلخاهه ل بنمارسااه ا  دارا  تجوز ت ارنه از لزارت ب دایه اخن-تبصره

تجتالر را وویته  درصورسنکه ییخه وره بروااد از طییق ی ب اسااه  خود سوزید دارل در اساان یا استاان اتا -17ماده 
 داد رعایه توارد ذیل ارزات  اسه:

 بی سوزید امجوار با ذخی اساان یا اساان اا  تورد هظیارائه درخواسه به ادارت خل تبن   (1

 درصتتورسنکه یتت ب استتااه  یتتیخه ورتته بروااتتد سوزیتتد دارل در استتاان تجتتالر را وویتته داتتد، تجمتتوع  (2
 د.ار خوااد بودارلخاهه اا  اسااه ا  تجالر تورد هظی ب  لت دارلخاهه اا  امان اساان تِ ک تحاسبه تساحه اهب

 ر ه اخذ درخواسه دارلخاهه سحه وویهرلز یکبار به ای  15ای حداقل  تیار ه (3
 خوااد بود. تاصله زتاه  بنن اخذ درخواسه سا سحویل دارل حداخثی دل رلز خار  (4

 اتکان دسایس  به تورود  ل اط عات اهبار ییخه وره سوس  داهشگاا ا  تیبوطه بصورت ارکایلهنک (5

 حفظ س منه دارلی  اساان اا  تجالر (6

 توقارائه س  د هاته تدیی عاتل ییخه به داهشگات تبن  بی رعایه توارد  (7

 6ل5به اساناد ونوسه  تقصد یاسایندیه داهشگات تبدا بازدید از تحل اهبار ی به تورد هظی ل  (8

  م هظیر ه بیرس  ه ای  ل اع سوس  داهشگات به ادارت خل (6ل  5یمارت ونوسه  )تطابق ارسال گزارش بازدید (9

 ایند. بت   14ییخا ا  دارا  ویلاهه سيسنع، تجاز به احداث اهبارک ی ی  ل اسااه  تطابق ونوسه -18ماده 

اا  مایندت ییخههحضور  یینن هاته تبن  بی رزلم سشکنل سااد سوزید دارل در داهشگات 2اساناد سبصیت لاحدت تادت  هب-19ماده 

 وره در این سااد ارزات  اسه.

شتگات زهد درصورت ابطال ویلاهه سيسنع ل س طنتل یتدن دارلخاهته، ب تد از امتاانگ  بتا داهییخه اا  وره تجا-20ماده 

ب تتار  برشت  از طلت دارلاای  خه حداقل یه تات ساریق تصیف دارهد را ب نوان(GDP)تیبوطه ل رعایه ضواب  حمل ل هقل 

 باید.ره ت وتیروع یدت بی ع دت ییخه   خود از دارلخاهه تیروع همایند. در ای حال تسئورنه اطمننان از خنفنه دارل اا

 
 تصويب کننده د کنندهتأيی تهیه کننده عنوان

 سمت

 نام

 رئیس اداره نظارت برامور داروخانه ها، توزيع و داروهای تحت کنترل

 دکتر سعداله پرويزی
 مدير کل نظارت و ارزيابی دارو مواد مخدر

 دکتر اکبر عبدالهی اصل

 غذا و دارو معاون وزير و رئیس سازمان

 دکتر رسول ديناروند
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 شماره بازنگری 01 تاریخ شروع اجراء 23/3/95

 انجمن و دانشگاه اداره کل بهواگذاری امور اجرایی مرتبط با شرکت پخش از طرف  -21ماده 

اگذار لیی به اهجمن را به یید ز ییخه ورهت  سواهد اتور اریای  تیبوب به درخواسه سازتان  یینن هاته، 12بی اساب تادت 

ملکید ونگنی  ع لت  باید داهشگات  سازتان/در ل این ضابطه هماید. بدی   اسه سصمنم گنی  ه ائ  با رعایه یئنن هاته 

 داهشگات تیبوطه خوااد بود: سازتان/از تیارد ذیص د قاهوه  در ع دت  ییخه وره

 یینن هاته 4ادت ونشن اد الرنه ضیلرت ایجاد وره ردید بیاساب ت -

اخذ درخواسه تاقاضنان ساسنع ییخه اا  وره تطابق ضواب  ل اهجام رسندگ  الرنه تدارک ل گزارش به  -

 سازتان ر ه طید در خمنسنون

 تسئورنن تن  ییخه اا  وره)در صورت هناز( تدارک ل یتوزش الرنه سایند  ،تصاحبه -

 بیگزار  دلرت اا  یتوزی  تیسب  با ییخه اا  وره -

 ساسنع ی ب به سازتان ر هاع م تناطق  نی بیخوردار  -

 ازتان/سل گزارش به  بیرس  خاریناس  تیاحل الل ل دلم اهباراا  ونشن اد  ییخه وره ر ه ب یت بیدار  -

 داهشگات

 داهشگات /بازدید ادلار  ل ارزیناب  عملکید ییخه اا  وره ل گزارش به سازتان -
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 رئیس اداره نظارت برامور داروخانه ها، توزيع و داروهای تحت کنترل

 دکتر سعداله پرويزی
 مدير کل نظارت و ارزيابی دارو مواد مخدر

 دکتر اکبر عبدالهی اصل

 معاون وزير و رئیس سازمان غذا و دارو

 دکتر رسول ديناروند

 



 
 
 
 
 

 

 
www.fda.gov.ir 

Page 10 of 42 

 عنوان "سیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سالمت أت هضابط"

 شماره بازنگری 01 تاریخ شروع اجراء 23/3/95

 « 1 شماره پیوست »

  وره ییخه تحضی  رسم  هاته س  د تیم
 

 ثبته یتمارت به ------------------- ییخه عاتل تدیی -------------------- اینجاهب بدینوسنله احایام، با            
  ضتواب ، خلنته وویته، سحته تنتاطق درتتیالردت اتا  ست ته  ورته تجتوز اختذ از وع همایم ت  س  د -------------
ادارت ختل  سوست  هچناهچت ل همتایم ارتیا را زیتی توارد رمله سازتان  ذا ل دارل از اا  هاته یئنن ل تقتیرات اا، دساورار متل

  ارتیا هاتته  تدس  ایتن تفتاد خته گتیدد تابتوع تحتیز وزیک  علوم داهشگات دارل ت الهه هظارت ل ارزیاب  دارل ل تواد تردر یا
 . بود هروااد اعایاض تورد لره انچ به ،ییخه این به تا لق صادرت تجوز رغو یود، هم 

 5 تادت طبق یدت س ییف زتاه  تواصل در خشور سیاسی  ل خاتل وویه ادف با دارل سوزید رساه  خدته .1
 یینن هاته  

دارلخاهته اتا در ستال الل را  %50دِا  اساان در ییلع ت ارنه به هحو  خه باواهتد وویته 10ت یت  دت یُ به در  .2
 باید.سازتان وس  ساا  هنازتند ت یت  یدت دایاه باید ل ارباه هنم  از یه ا در اساان

  داهشگات سوس  ییخه عملکید ارزیاب  به سوره با اا دارلخاهه رضایه خسب .3
 ضواب  طبق ت نن تدت ظیف اا دارلخاهه به دارل سحویل .4
 سارم رساه  دارل بیا  دارل سوزید ل هگ دار  ییای  حفظ .5

 

 تاریخ       مدیرعامل خانوادگی نام و نام

 شرکت مُهر محل                                   امضاء محل
 
 
 
 
 

 : گرددمی اعالم زیر شرح به شرکت مدیره هیأت اعضای توسط مراتب تأیید همچنین* 

 » هریک امضای و شرکت مدیره هیأت اعضای خانوادگی نام و نام«   
1.  
 
2.  
 
3.  
 
4.  
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 عنوان "سیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سالمت أت هضابط"

 شماره بازنگری 01 تاریخ شروع اجراء 23/3/95

                  « 2 شماره پیوست »
                       

  تن  تسئول س  دهاته
 

  ---------- زا صتادرت ----------------- تلت  خُد ل -------  تیمار یناسناته به ------ تیزهد ------------- اینجاهب
 از هخت ---------- وزیک  هظام یمارت ل ------ ورخت ---------- یمارت به دارلساز  تدرک دارا  -------( ی ی) ساخن
 وتذییش تاقاضت  ونوسته یید به خود بل ق خار تحل هاته اسا فا ل خار  سوابق ارائه با 16 ار  8 ساعه از  -------- ساریق

  ------- ثبه ساریق -------ییخه ثبه یمارت به ----------------------- وره ییخه تن  تسئورنه
 زتننته در ت ارنته  تهر ------- ستاریق ------- یتمارت بته ییخه یا یمارت تجوز ت ارنه/سيسنع اصور  تواتقه یمارت ل

 :  همایم ت  اع م تن  تسئورنن ر ه یدت س ننن لظایف یید از خاتل اط ع با بایم،ت تیالردت اا  س ته  وره
 . بایم هم  ل تدیی عاتل یا تدیی ی به ییخه س اتدار یا تدییت انيت عضو .1
لظتایف  یدیت طبق اتور ونگنی  ل هظارت ر ه ادار  ساعات با تطابق ییخه این ت ارنه ساعات در ارذخی توق ساریق از .2

 .بایم هم  بکار تشغول تؤسسات سایی در تن  تسئول
 .همایم ت  رعایه خاتل بطور را یتدت ب مل اص حات ل رار  تقیرات ل ضواب  ل قواهنن .3
 تدت به  فاءاسا ساریق از را خود لظایف یدت ت یت  ییای  لارد تن  تسئول سيیند سا تن  تسئورنه از اهصیاف درصورت .4

 .داد خواام اهجام یک تات
  داهشگات /تیخز 20تادت  قاهوه  خمنسنون ل بودت اینجاهب ب  دت ین قاهوه  تسئورنه یود ثابه توق اظ ارات خ ف درصورسنکه

 . دایه خوااد را اینجاهب تن  تسئورنه ص حنه سلب حق
 ./  بایم دایاه سکوهه ییخه وره تحل ی ی در یوم ت  تا  د امچننن 

 الزم اماانگ  ر ه "تن  تسئول"ل ایمنل امیات سلفن یمارت

 خانوادگی نام و نام       

 متعهد تاریخ و امضاء
 «پزشکی نظام مُهر»

*********************************************************************** 
 تسئول "ویلاهه اصل " ل هاته اسا فاء ارائه اب ---------------- ییخه تلعا تدیی ------------------------ اینجاهب

------------------- زتننه در ییخه تن  تسئول عنوان به ار ------------------ دخای یقا /  خاهم ییخه، قبل  تن 
 ./ همایم ت  ت یت  ---------- ساریق از  ----------

 
 اط ع ر ه "عاتل تدیی" امیات سلفن یمارت

 عامل مدیر خانوادگی نام و نام      

 {شرکت مُهر} امضاء و تاریخ

 الصاق عكس 

4  ×3 

 )پشت نويسی شود(
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 عنوان "سیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سالمت أت هضابط"

 شماره بازنگری 01 تاریخ شروع اجراء 23/3/95

 « 3 شماره پیوست »
 

 «مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های سالمت تعهدنامه » 
 

 ------------- مدیر عامل شركت پخش -------------- با كُد ملي -----------اینجانب 

 تأسهه م/مواا ت الههوتي  و مجههوز الات ههت ---------تههاریخ   ههت  -------------بههش شههماره   ههت 

 بصورت اتکترون کشركت را  متلهد مي گردم كش اطالعات اروش و موجودی ------تاریخ  ---------شماره 

 درلورت ن از در هر م طع زماني بش سازمان غذا ودارو ارسال نمایم. و یا  )بر خط(

مي باشد  مجازمركز  درلورت کش خالف اظهارات اوق  ابت شود مسئوت ت قانوني آن بلهده اینجانب بوده و كم س ون* 

 . مطابق قوان ن و آئ ن نامش جاری با این شركت اقدام الزم بلمل آورد

 

  "مدير عامل"شماره تلفن همراه 

                                  

 نام و نام خانوادگی مدير عامل 

 تاريخ و امضاء }مُهر شرکت{ 
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 عنوان "سیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سالمت أت هضابط"

 شماره بازنگری 01 تاریخ شروع اجراء 23/3/95

 « 4 شماره پیوست »
 

 «مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های سالمت تعهدنامه » 
 

 ------------- مدیر عامل شركت پخش -------------- با كُد ملي -----------اینجانب 

 --------- ت تأس م شماره مجوز الاتمواا ت الوتي/و  -------تاریخ   ت  ----------بش شماره   ت 

فتش هرا حداكثر ظرف یک بطش موضوع این ضام ن كنندگان أقرارداد با ت متلهد مي گردم كش ع د ---------تاریخ 

رمت ادر حصول را مو ت ست محصوالت شركت پخش همراه با كد بش اطالع سازمان رسانده شود پم از انل اد قرارداد 

 نمایم. ارائشاعالمي سازمان 

 

ز مي باشد مركز مجا * درلورت کش خالف اظهارات اوق  ابت شود مسئوت ت قانوني آن بلهده اینجانب بوده و كم س ون

 مطابق قوان ن و آئ ن نامش جاری با این شركت اقدام الزم بلمل آورد./  

 

  "مدير عامل"شماره تلفن همراه 

                                  

 نام و نام خانوادگی مدير عامل 

 تاريخ و امضاء }مُهر شرکت{ 
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 عنوان "سیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سالمت أت هضابط"

 شماره بازنگری 01 تاریخ شروع اجراء 23/3/95

 « 5 شماره پیوست »
 

 » پخش شعبه/  مرکزی انبار از "اول مرحله" بازدید کارشناسی فرم «

 
  : تییلردت اا  س ته  وره ی به/  وره ییخه هام

  ---  کو ----------------- ابانخن ------- ی ی ------- اساان:  ییخه تیخز  دتای دقنق یدرب
 :   سلفن
  :  همابی
 :  اهبار خیلخ  ل یدرب

 
 
 
 

  هدارد قیار یالیندت صناید تجالر ل ار بور ص ب تناطق ل زییزتنن تسکوه ، لاحد در اهبار تحل
 ............در صورت سوزید امجوارس داد دارلخاهه اا  دایی در اسااه ا *                ------* س داد دارلخاهه اا  دایی در اساان 

  عیض                     ارسفاع تایای                      طول : اهبار تشرصات
   طاق    سوره : ساخامان هوع

  اسانجار    تلک  : اهبار سملک
  ---- ل درب واگید اهباردارا   : اهبار دتای
   :  بارگنی  ل سرلنه تحل بودن تسقف : سرلنه ل باراهداز تحل
   
   

    
    

  هدارد  دارد تغاییتتییلردت اا  س ته  وره ضواب  ل هاته یئنن با هظی تورد تحل* 
 
 :  سوضنحات* 
 :  اتضاء ل بازدید ساریق  :  خاریناسان/خاریناب خاهوادگ  هام ل هام

  
 ------------------------------ وزیک  علوم داهشگات دارل  ل  ذا ت الن یدت ت یت  تحل سيیند* 
  ( :اتضاء ل ساریق ت خاهوادگ  هام ل هام)
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 عنوان "سیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سالمت أت هضابط"

 شماره بازنگری 01 تاریخ شروع اجراء 23/3/95

 «6 شماره پیوست»
 

 » پخش شعبه/  مرکزی انبار از "دوم مرحله" بازدید کارشناسی فرم «
 
 : تییلردت اا  س ته  وره ی به/  وره ییخه هام

   ---------------------------- خنابان ------- ی ی ------- اساان :  ییخه تیخز  دتای یدرب
  :  اهبار دقنق یدرب

 
 
     :تییلردت اا  س ته  وره ییخا ا  ت ارنه ل سيسنع ضواب  ل هاته یئنن با تطابق الزم ییای  دایان* 

                           

  : اهبار ییای ( 1
  حییق اطفاء ل اع م سنسام  دیواراا ل سقف ل خف بودن تنفذ تاقد 
 بنودارلاا ل سم  تواد تردراا، هگ دار  تجزا  تحل  خف بودن تقالم ل یساشو قابل 
 ضای اس  ل ریکال دارلاا  بیا  تجزای  تحل    اهبار وارا  بند  قفسه 
 ال ایا قابل تحصوالت هگ دار  تحل بودن تجزا  اهبار هور ل رلینای  بودن خات  
  تییزر ل یرچال  بیق  رنفایاک 
 صن ا  رارلبیق   تناسب سیتایه ل گیتایه سنسام 
  خات  س داد به سن  رطوبه ل دتاسن  
     
  هدارد  داردضواب   با تطابق تناسب اتزار هیم ل خاتپنوسی ییا ییخه دارا  (2
 
   اتکاهات ییخه (3
  ----------س داد خاتپنوسی   -----------هام هیم اتزار خاتپنوسی  
 ----------س داد خاتنوهه   ----------------س داد خاتنون  
 -------س داد توسورسنکله   ------------------س داد لاهه  

  )هوع اسانجار /تلک  تشرص یود(

 
  هدارد  دارد تغاییت رار  ضواب  باتییلردت اا  س ته  وره ییخه ت ارنه الزم ییای  ل اتکاهات* 
 
 : اتضاء ل بازدید ساریق : خاریناب خاهوادگ  هام ل هام

 
 (اتضاء ل ساریق ت خاهوادگ  هام ل هام) --------- وزیک  علوم داهشگات دارل  ل  ذا ت الن سيیند* 
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 عنوان "سیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سالمت أت هضابط"

 شماره بازنگری 01 تاریخ شروع اجراء 23/3/95

 « 7 شماره پیوست»  
 :آن الزم امکانات و ساختمان فنی و فیزیکی شرایط( الف
 .باید تای 6 حداقل ین ارسفاع ل بودت تحکم باید اهباراا ساخامان. 1
 .هگیدد ذخنیت ین در  نیت ل دات  دارلاا  ل باید یدت س نه اهساه  دارلاا  هگ دار  تراص ییخه اهبار. 2
 ستیدد اثی بی خه ایدب تقالم هحو  به باید ساز  خف ل یدت بند  عایق سیتا ل گیتا اهاقال از رلوگنی  بیا  باید اهبار سقف. 3

 .بیهرنزد یه ا از  بار ل گید ل هشدت سرییب ویسنل یا ل رنفایاک
 ب متل رلتوگنی  نویهتدگا ل تتوذ  حنواهات ل حشیات هفوذ از سا بودت رلزهه ل تنفذ گوهه ای تاقد باید سقف ل دیواراا خف،. 4
 . یود خوددار  باید یب با اهبار یساشو  از ل بایند هظاته قابل باید دیواراا ل خف. یید
 ل اا بساه بیگشه زا امچننن ل باید تناسب یه ا بنن در رنفایاک تاهور قدرت خه بطور  بودت، وارا  باید اهبار بند  قفسه. 5

 راحا  به (First Expired – first out)سنسام خه باید ا  گوهه به باید اا تحموره گنی  قیار رلش. یود رلوگنی  وارا ا
 . باید اریا قابل
 هتور تستاقنم سابه از دبای ایصورت به اتا. باید خات  باید اهباردار  عملنات خلنه اهجام ر ه اهبار در هور ل رلینای  تنزان. 6

 .گیدد ارانابس ته  اا  تییلردت به یتااب
 تستاقنماً اهبار وا ا سا بایند واگید با برد دل سنسام دارا  اهباراا اسه ب ای ل بودت تسقف بایسا  بارگنی  ل سرلنه تحل. 7
 خته یتوهد طیاحت  ر طتو بایتد باراهدازاا. بیسد حداقل به اهبار داخل به  بار ل گید ل یرودگ  اهاقال ل هدایاه سماب بنیلن با

 ل بتارگنی  تتادتی اتا  تحموره اخا ب احامال از ل بایند دراتان تحنط  اا  یرودگ  سایی ل بیف باران، گزهد از اا تحموره
 .یید ب مل رلوگنی  سرلنه حال در
 .بایند حفاظ دارا  ل یکدیگی از تجزا باید ضای اس  ل( Recall) تیاخواه  دارلاا  هگ دار  اا  تحل. 8
 ضتد التپ ا  ،حییق اطفاء ل اع ن سنسام) تناسب ایمن  با تجزا اهبار  ،تنفجیت ل ایا ال قابل تحصوالت هگ دار  ر ه. 9

 .باید دایاه لرود باید( تناسب اوا  گیدش ل اهبار تحوطه از خارج بیق خلند ریقه،
 بایتد م ست دارلاتا  ل بنودارلاتا خناتیل، سحه تواد ل تردر دارلاا  هگ دار  ر ه اخاصاص  ل تجزابا تضا   اهبار . 10

 عمتل دستاورار مل ابت تطتابق هنزالزم  اتننا  سم ندات ایمن ، تسائل بی ع لت باید تردر دارلاا  اهبار در. باید دایاه لرود
 .یود
 ایجتاد( زر تیی یرچار ،) دتا به حساب دارلاا  هگ دار  ر ه دتا ثبه ل حیارس  تناسب سج نزات با اخاصاص  اهبار . 11
 . دارد لرود تناطق ین در هوساهات حداخثی احامال خه گنیهد قیار هقاط  در باید دتا هشاهگیاا . یود
 ا باخت احامتال خته هحتو  بته بایتد دایتاه لرتود اهبار در خنندگان عیضه بیا  ارسار  دارلاا  سفکنک ر ه تحل . 12

 ل خستاز وا) اتا تحمورته ساز  یتادت بیا  تناسب تحل  امچننن ل باید هدایاه لرود یکدیگی با یدت سفکنک اا  تحموره
 . یود گیتاه هظی در اهبار به لرلد از ونه( هظاته
 قتیار شترصت ل تناسب اا  تحل در گیدگنی  لسایل ل باید تورود خات  س داد به صن ا  بیق  رارل اهبار هظاته بیا . 13

 .گنیهد
 ر ته بتاراه هقتاب اقصت  در سن  رطوبه ل دتاسن  تناسب س داد ل بودت تناسب گیتایه ل سیتایه سنسام دارا  اهبار. 14
 بته تیبتوب دارکتت. بایتد هم  تجتاز گازلئنل  یا هفا  برار  ل یب  خوری از اسافادت. باید تورود رطوبه ل دتا خنایل ل ثبه
  ل اتا دتاستن  سماتتت . یتوهد هگ تدار  ستال چ تار تتدت بته حتداقل بایتد حمتل اتا  تایتنن ل اهبار رطوبه ل دتا ثبه
 . گیدد ارصاق یه ا رل  خارنبیاسنون بیچسب ل یوهد خارنبیت ت نن زتاه  تواصل در باید اا سن  طوبهر

  .اسافادت یود Air handling unit (AHU) از سنسام ا  در اهباراا  •
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 عنوان "سیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سالمت أت هضابط"

 شماره بازنگری 01 تاریخ شروع اجراء 23/3/95

 دایتاه لرود یه ا نارخ در ایمن  لسایل از اسافادت ر ه راانما سابلو  ل بودت حییق اطفاء ل اع ن سنسام دارا  باید اهبار. 15
 دایتاه ختات  رتت تا ل سجیبته خود خار در ل خیدت ط  را حییق اطفاء عمل  یتوزی  اا  دلرت باید اهبار خارخنان خلنه. باید
 . بایند
 .باید هم  تجاز یرودگ  ایجاد ل رطوبه رتان باال عله به اهبار داخل ظیتشوی  سننک یا ل یب ینی لرود .16
 . بایند تناسب ظاای  لض نه ل سنم  ظییف سور  با درووش دارا  باید اهباراا در تاض ب اا  چااک. 17
 هظتارت تنظور به راهباردا اساقیار ل اتزار سره سنسام قیارگنی  اا، دساورار مل اهبار، تدارک ل اسناد از هگ دار  ر ه. 18
 . یود ایجاد تجزا اساق  باید اهبار در اریای  عملنات خلنه بی
  وایتت سم بتته هنتاز صتتورت در یتود، استتافادت گتذار  سلتته اتا  رلش از بایتتد ل استه تمنتتوع اهباراتا داختتل مپایت . س19
 از ب تد ل یتدت ختارج اهبتار ازتتیالردت اتا  ست ته  خلنته بایسه ت ( گزهدگان ل حشیات روهدگان، س داد اتزایه عله به)

 تناستب رتا  در یتدبا اا تیالردت تدت این در .یوهد بیگیداهدت اهبار به دلبارت ساعه 24 تدت به اهبار اوا  س ویه ل وای سم
 . بایدت   تمنوع االتکان حا  خنند ت  سورند تیار گازاا  ل برار خه سموت  از اسافادت. گیدهد هگ دار 

 :بایدت  ذیل یید به اهبار ترالف اا بره دتای  ییای . 20
 (گیادساها  درره) دتا تکان
 -20سا -10 تییزر
 8 سا 2 سیدخاهه
 15 سا 8 اهبارخنک
 25 سا 15 اهبار ت مور 

 .گیاد بایددرره ساها  30سا15سواهد بنن در اهبار ت مور  هوسان درره حیارت ت   -1سبصیت

 بیا  ب ض  از دارلاا  خاص تاهند دارلاا  بنوروییک ل لاخسن ا -20تا  -c10 تییزر: با بیلدت -2سبصیت
 دایان با وروییکبن اا  تیالردت رمله از سید زهجنیت تشمول دارلاا ( سوزید) هقل ل حمل ل اهباردار  ییای  حفظ -3سبصیت

 خلنته یا بت هظتی تتورد دارلاا  سوزید حجم سناسب به ردارت دل یردان ل یرچاردار تاینن خُلدباخع، یا خشک یق سیدخاهه،
 .اسه ارزات  ییخه تیخز  اهبار ل اسااه  ی ب

 : الکل توزیع و انبارداری( ب
 تجوزاتا  ذاخ ضمن اسه الزم ین وره ل اهباردار  بیا  درخواسه اع م درصورت ارکل سوزید بودن خنایل سحه به سوره با

 :  باید یدت رحاظ زیی تواردالزم 
 . تذخور حلت به ص حنه تاقد اتیاد دسایس  از رلوگنی  ل ارکل هگ دار  ر ه تناسب حفاظا  اتکاهات با اهبار س بنه. 1
 . گیدد تج ز صن ا  بند  قفسه به ل بودتس ته  لردت اا یتی از تجزا طور به اهبار. 2
 ضتدریقه یقب خلند هصب ل( دیااالگی) رطوبه ل دتا حسگیاا  ل دائم  اواخه هصب با اهبار تناسب تحنط  ییای  ایجاد. 3
 (. درب بنیلن در)
 . گیدد هصب ل س بنه حییق اطفاء ل اع ن سنسام. 4
 (. اسه ضیلر   اتداد اُرگاه ا  ل 125 هشاه  یسه سلفن هصب. )گیدد هصب اهبار در ایمن  داندت اشدار ع ئم ل سابلواا. 5
 . گیدد هصب حییق اطفاء خپسور ا . 6
 . گیدد ایجاد( Recall) بازخواه دارلاا  تشمول  هگ دار  بیا  تناسب تضا . 7
 . گیدد خوددار  رداً اهبار تضا  در زاریقه لسایل از اسافادت. 8
 . ودی دادت الزم یتوزش ویسنل به دخاهنات اسا مال ل ییاتندن ل خوردن ب دایا ، ایمن ، تسائل با ارسباب در. 9
 . باید ئهارا قابل هناز توارد در سا تجزا اا  ویلهدت در ارکل خیید تاخاوراا  به تیبوب سوابق هگ دار  ل حفظ. 10
 . گیدد اع م خل ادارت این به خنایل سحه تواد احامار  سیقه ایگوهه یه  گزارش. 11
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 . .. ل رباب س ویض سج نزات، تحن ، هظاته سوزید، تیاحل خلنه بیا ( SOP’s) تدلن دساورار مل سدلین .12
 . یود اهجام تذخور تضا  در اا واره خیلج ل لرلد ل هگ دار  تحل خاتل سفکنک. 13
  .خل ادارت به ین تسامی گزارش ل ییخه اط عات با لاق   تورود  اهطباق ل اهبارگیداه  بی هظارت. 14

 موارد الکل، انبارداری به مربوط موارد بر عالوه( مخدر) کنترل تحت داروهای توزیع درخواست درصورت همچنین

 : گردد رعایت ذیل
 . گیدد نزسج  بایگاه  اا  هسره س نه اتکان با تداربساه دلربنن ا  یاتل هاتحسوب خنایل اتکاهات به اهبار. 1
 . ایدب ت ال ،بیق قطد تواقد در ل بودت اضطیار  بیق سنسام به تج ز باید سصالیی ثبه دساگات ل دلربنن. 2
 . خنایل سحه تواد حمل ر ه تقفل حاتل ا  با قفل از اسافادت. 3
 . یه ا بند  بساه در خنایل سحه تحصوالت سوزید در دخنل اتیاد ویسنل  تُ ی درج. 4
 . ایدب بارداراه ل تن  تسئول ع دت به یک ای ولمپ ل بسان لظنفه هحویکه به لرلد  درب رل  بی تجزا قفل دل هصب. 5
 . خنایل سحه دارلاا  سوزید در وره ییخه به تا لق هقلنه لسایل از اسافادت. 6
 ا تباتیاد  خارگنی  به عدم) تردر ل رلاهگیدان تواد به اعاناد اا  سسه ا  دلرت اهجام ل ونشننه سوء تاقد اتیاد از اسافادت. 7
 (.بره این در اعاناد به
 .دارل اِصاره خنایل طید از اسافادت ر ه ا  رایاهه اتزار هیم سنسام از اسافادت. 8
 .گیدد هصب ل س بنه ،سِیقه ناع  سنسام. 9
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 شماره بازنگری 01 تاریخ شروع اجراء 23/3/95

 « 8 شماره پیوست »

 
 : فرآورده های سالمت توزیع ناوگان حمل و نقل و تجهیزات شرایط

 
 اهبتار بتیا  ل بتودت عتایق ل رتدارت دل تحفظه دارا  باید سوزید عملنات اریا  بیا  اسافادت تورد اا  تاینن ل سج نزات .1

 ل اات بنتد  بستاه ست ته وایتدار ، رل  تنفت  اثتیات انچگوهه ل بایند تناسبتییلردت اا  س ته  هقل ل حمل ل همودن
  از تاسافتتاد. همایتتند تحاتظتته تحنطت  یرتودگ  گوهته اتی از را اتا تحموره امچننن. هگذارهد تحصوالت خنفنه امچننن
 . باید هم  تجاز دیدت یسنب سج نزات ل اا تاینن

 استانجار  ا ا تاینن خه   تواق در یود، اسافادت باید اخاصاص  یالت تاینن ازتییلردت اا  س ته  حمل ل سوزید بیا . 2
 رل  نفت ت اثیگتذار  عتدم ل اتا تایتنن این عمکید صحه از اطمننان ر ه عملناس  یوهد ت  گیتاه خار به سوزید اتی بیا 

 ل وهدیت واخستاز  ،تتدلن اتا  دستاورار مل بتا تطتابق بایتد بتارگنی  از ونه اا تاینن. گیدد اریا باید تحصوالت خنفنه
 . باید تورود ین تساندات

 یستنب ادایجت بتدلن ل راحات  بتهتییلردت اا  ست ته  ترالف ایکال خه باید ا  گوهه به باید اا تاینن ظیتنه ل حجم. 3
 . گنید قیار ین در دیدگ 

 دیتدگ  یستنب از رلتوگنی  تنظور هب First out- Last in سنسام خه یوهد بارگنی  ا  گوهه به خاهاننیاا ل اا تاینن. 4
 . گنید صورت بار سرلنه انگام در لقه اس ف ل تنزیک 

 .باید بار امیاتتیالردت اا  س ته  هقل ل حمل انگام خارنبیاسنون به تیبوب تساندات. 5
 حمتل بایند، ت( دیااالگی) دتا هشاهگیاا  به تج ز خه دار یرچال اا  تاینن در باید دتا به حسابتیالردت اا  س ته . 6

 بایتد چتار یر تحمورته اتی بتیا  دتتا ثبته بته تیبوب تدارک ل یوهد خارنبیت تناسب زتاه  تواصل در باید هشاهگیاا. گیدهد
 .یود هگ دار 

 زتننته یتنا در خاصت  اتا  تیاقبه باید یود ت  اسافادتتیالردت اا  س ته  بند  بساه در خشک یق از خه تواق   در. 7
 (. ا  س تهتیالردت ا خنفنه رل  تنف  اثیات احامال درنل به) خشک یق با تحموره تساقنم سماب عدم رمله از یود اهجام
 رار ملدستاو بتا تطتابق تناستب اتننات  ل ایمنت  سنسام با اخاصاص  اا  تاینن در باید خنایل سحه ل تردر دارلاا . 8

 . یوهد سوزید ل حمل تیبوطه
 حمتل تناستب ایمن  با اخاصاص  اا  تاینن در تنفجیت ل ایا ال قابل دارلاا  خطیهاک، ل سم  دارلاا  دارلاا، رادیو. 9

 . یوهد
 اتا  مورهتح اتکان، عدم صورت در گیدهد، حمل اخاصاص  اا  تاینن در باید ضای اس  ل بازخواه  تیروع ، تحصوالت. 10

 قتیار سوزیتد اتا  تایتنن در تجزایت  تحل در لض نه، ل تشرصات بیچسب امیات به یدت، بند  بساه خوب  به باید تذخور
 . بایند تورود باید اا تحموره این تساندات ل تدارک. گنیهد
 . یود اسافادت (عملکید ل س داد رحاظ از) تناسب ل دلدزا  نی اا  تاینن از بایدتیالردت اا  س ته  هقل ل حمل بیا . 11
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 « 9 شماره پیوست »
 چک لیست بازدید ادواری از شرکت های پخش فراورده های سالمت 

 بخش اول ( اطالعات اولیه در مورد شرکت پخش فرآورده های سالمت : 

 نام شركت :
 تاریخ و شماره پروانش تأس م شركت پخش ارآورده سالمت :

 "تصویر پروانش تأس م اتصاق گردد"

 تاریخ تأس م شل ش مورد بازرسي : نام شل ش توزیع مورد بازدید/نام استان:

 ل ش مورد بازرسي:های تحت پوشش شتلداد استان تلداد ش فت كاری :

 ل ش:شااللش دورترین داروخانش یا مركز درماني تحت پوشش از ان ار  ساعات هر ش فت كاری :

 متراژ ان ار دارویي )طول ه عرض ه ارتفاع(: شل ش مورد بازدید:نشاني 

 شماره تلفن/نمابر/پُست اتکترون ک شل ش مورد بازرسي:

 شماره تلفن/نمابر/پُست اتکترون ک داتر مركزی:

 : بخش دوم ( اطالعات بازرسی 

 نوع بازرسي: تاریخ اتمام بازرسي: تاریخ شروع بازرسي:

 نام سربازرس ق لي :  تاریخ آخرین بازرسي: 

 مدرک تحص لي :  نام مسئول اني شركت پخش ارآورده سالمت :

 تاریخ اعت ار پروانش مسئول اني :  شماره پروانش مسئول اني : 

 مدرک تحص لي:  :  نام مدیر شل ش شركت پخش ارآورده سالمت

 نام سربازرس: 

 امضاء:

 تاریخ:

 نام بازرس ن همراه : 

 امضاء: 

 تاریخ: 

 بخش سوم ( اطالعات تكمیلی شرکت پخش فرآورده سالمت : 

  : فعالیت شرکت در قالب 

 باشدمي تحت مشاركت با شركت خارجي  خصولي ه دوتتي  دوتتي  خصولي 
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  :  فعالیت شرکت در موارد زير 

 داروهای گ اهي  مخدر  اتکل   های تغذیش ایمکمل 

 باتک  مواداوت ش  ملزومات و تجه زات پزشکي  داروهای توت د داخل 

 باشد.مي غذاهای كمکي ش رخواران ،ش رخشک آرایشي محصوالت محصوالت بهداشتي  وارداتي داروهای

 خ ر  بلي  ؟  الات ت دارد لادراتآیا شركت پخش ارآورده سالمت در زم نش 

 خ ر  بلي  ؟ الات ت دارد وارداتآیا شركت پخش ارآورده سالمت در زم نش 

 : بخش چهارم ( اطالعات کلی 

  مندرج گردد. امتیاز صفر "خیر"و درصورت پاسخ  امتیاز پنج "بلی"درصورت پاسخ 

  : توضیحات امتیاز خیر بلی موضوع سؤاالت 

     مي باشد؟  SMFآیا شركت دارای  (1

     ( آیا شركت دارای چارت سازماني تلریف شده مي باشد ؟2

     ( آیا شركت دارای س ستم تضم ن ك ف ت مي باشد ؟ 3

ارو در دهر  ( آیا مطاتلات آماری توسط شركت پخش ارآورده سالمت در رابطش با م زان مصرف4
 (گ رد؟ )ارائش مستنداتمناطق مختلف جغراا ایي لورت مي

    

 ركت پخشسط شمختلف سال تو( آیا مطاتلات آماری در رابطش با م زان مصرف هر دارو در اصول 5
 گ رد؟ )ارائش مستندات(ارآورده سالمت لورت مي

    

رو در هاني داناگ ( آیا تمه دات الزم از جانب شركت پخش ارآورده سالمت جهت جلوگ ری از كم ود6
 بازار در نظر گراتش شده است ؟

    

     دارد ؟ توت دكننده( آیا شركت ارت اط و هماهنگي مستمر با شركتهای 7

     دارد ؟ واردكننده( آیا شركت ارت اط و هماهنگي مستمر با شركتهای 8

ي دارو ا ربخش ومت م ن سالمر با سازمان/ دانشگاه بش منظور تضت( آیا شركت ارت اط و هماهنگي مس9
 دارد ؟

    

تری آن امپ وك( آیا در مدارک و مستندات شركت پخش ارآورده سالمت و یا در نرم اازارهای 10
ویلي و حت م زان داروی تاریخچش توزیع دارو )شامل نام، قدرت، شکل، شماره بچ، كارخانش سازنده دارو،
ماني ارسال ز درراكما و اینکش چش تلداد دارو بش ان ار مركزی از شلب تابلش جهت توزیع در داروخانش ه

 شده است( موجود مي باشد؟ 
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  : توضیحات امتیاز خیر بلی موضوع سؤاالت 

انده ا باق مف آنهداروهایي كش كمتر از یکسال بش ان ضاء مصر ،( آیا شركت پخش ارآورده سالمت11
 است را از كارخانش های سازنده یا شركت واردكننده تحویل مي گ رد؟ 

    

انش ز داروخارسنجي طي برنامش های زمان ندی شده و منظم با نظ ،پخش ارآورده سالمت( آیا شركت 12
 ها و مراكز درماني تحت پوشش عملکردش را مورد ارزیابي قرار مي دهد؟ 

    

ص  ص، مشخنوارد م( آیا نتایج بدست آمده از نظرسنجي ها مورد بررسي كارشناسي قرار گراتش و 13
 های الزم انجام مي شود ؟  شده و جهت راع پ گ ری

    

     ( آیا عمل ات خود بازرسي در شركت پخش ارآورده سالمت انجام مي گ رد؟14

     ( آیا مستندات عمل ات خود بازرسي موجود مي باشد ؟ 15

      گردد ؟ رج مي( آیا در ااكتورهای تحویلي بش داروخانش ها و مراكز درماني اطالعات زیر د16

     المت سو یا سایر ارآورده های  (نام دارو )قدرت دارو، شکل دارو( 1-16

     ( شکل بستش بندی 2-16

     ( تاریخ ان ضاء 3-16

     ( شماره سری ساخت 4-16

     ( تلداد 5-16

     ه ( نام كارخانش سازند6-16

     ( تاریخ سفارش 7-16

     ( تاریخ تحویل كاال 8-16

     حمل و نگهداری ( شرایط9-16

     ( آیا در ااكتورها شرایط زمان ندی بازگشت كاال ذكر شده است؟ 17

زم با الهای  ( آیا شركت پخش در موارد ریکال ارآورده های سالمت اقدامات اوری و همکاری18
 شركت سازنده یا واردكننده را انجام مي دهد ؟ 

    

ا شركتهای بهای الزم را  ارآورده های سالمت همکاری PMQC( آیا شركت پخش در رابطش با 19
 سازنده یا واردكننده انجام مي دهد؟ 

    

     دارد؟ اد كاايش تلدب( آیا شركت ااراد آموزش دیده و دارای مهارت الزم متناسب با نوع حجم كار 20



 
 
 
 
 

 

 
www.fda.gov.ir 

Page 23 of 42 

 عنوان "سیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سالمت أت هضابط"

 شماره بازنگری 01 تاریخ شروع اجراء 23/3/95

 توضیحات امتیاز خیر بلی موضوع سؤاالت •

ر ر برگزامستم ( آیا سم نارها و كالسهای آموزشي جهت پرسنل شاغل در دوره های مختلف بطور21
 مي گردد؟ 

    

     ( آیا برای هر یک از پرسنل پرونده آموزشي وجود دارد ؟ 22

     ه اند؟ذراند( آیا پرسنل ان ار، دوره های آموزشي اطفاء حریق را بصورت تئوری و عملي گ23

     ند؟ دارای پرونده پزشکي یا كارت بهداشتي ملت ر مي باش همش پرسنل ان ار( آیا 24

     یش م شوند؟دی آزمارتوپ( آیا پرسنل ان ار حداقل یک ار در سال از تحاظ ب ماریهای انگلي، سِل و ا25ُ

ت پخش و شل ش ( برای تمامي الات تهای انجام شده در شركSOPs( آیا اهرست دستوراتلملها )26
 تابلش تدوین شده است ؟ 

    

     ی م شوند؟( تحت یک برنامش منظم توسط ااراد ذیصالح بازنگرSOPs( آیا دستوراتلملها )27

     ( آیا مستندات مورد استفاده در شركت دارای تاریخ اعت ار مي باشند؟ 28

     ؟ال وجود دارد( برای عمل ات مربوط بش پذیرش، انت ال و تحویل كاSOPs) ( آیا دستوراتلمل29

     ( برای الات ت ریکال موجود مي باشد؟SOPs( آیا دستوراتلمل )30

     ( خود بازرسي موجود مي باشد؟SOPs( آیا دستوراتلمل )31

     ( برای كاالهای مرجوعي موجود مي باشد؟SOPs( آیا دستوراتلمل )32

     ( برای نظاات ان ارها موجود مي باشد؟ SOPs( آیا دستوراتلمل )33

     ( برای چگونگي ورود و خروج پرسنل وجود دارد؟SOPs( آیا دستوراتلمل )34

     د دارد؟( برای چگونگي ورود و خروج ارآورده های سالمت وجوSOPs( آیا دستوراتلمل )35

     ( برای نحوه چ دمان ان ارها وجود دارد؟ SOPs( آیا دستوراتلمل )36

     رد ؟ ( برای سَمپاشي و تَلش گذاری جهت ح وانات وجود داSOPs( آیا دستوراتلمل )37

     ( برای امحاء وجود دارد ؟ SOPs( آیا دستوراتلمل )38

     ( برای كنترل دما و رطوبت ان ارها وجود دارد؟ SOPs( آیا دستوراتلمل )39

     ( تل  ن شرایط جهت داروهای مرجوعي وجود دارد ؟ SOPs( آیا دستوراتلمل )40

     ( آموزش برای پرسنل موجود مي باشد؟ SOPs( آیا دستوراتلمل )41
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 عنوان "سیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سالمت أت هضابط"

 شماره بازنگری 01 تاریخ شروع اجراء 23/3/95

 توضیحات امتیاز خیر بلی موضوع سؤاالت •

     م  اشد؟ اقالم مشمول زنج ره سرد موجود نگهداری( مربوط بش SOPs( آیا دستوراتلمل )24

     د؟ موجود م  اش نگهداری اقالم مشمول زنج ره سرد توزیع( مربوط بش SOPs( آیا دستوراتلمل )34

ا الال یمي، خورنده ( برای هنگام مواجش شدن با ریختن داروها و مواد سSOPsَ( آیا دستوراتلمل )44
 وجود دارد؟ 

    

     ؟ ( نحوه كنترل تاریخ ان ضاء محصوالت موجود مي باشدSOPs( آیا دستوراتلمل )45

      موجود م  اشد؟ FEFOو  FIFO( جهت كنترل رعایت الول SOPs( آیا دستوراتلمل )46

     ( آیا مستندات مربوط بش س ستم هوارِساني ان ار موجود مي باشد؟ 47

حل ده در م ضي ش( آیا دستوراتلملي جهت اطم نان از شناسایي ط  ش بندی و امحاء محصوالت من48
 ان ار تدوین شده است؟ 

    

  : جمع امتیازات بخش چهارم  

 : بخش پنجم ( سؤاالت اختصاصی انبارهای توزيع   

    مندرج گردد صفرو در صورت پاسخ خیر امتیاز  دهصورت پاسخ بلی امتیاز در 

  : توضیحات امتیاز خیر بلی موضوع سؤاالت 

     د؟ ي شونممحموتش های حساس بش دما، نور و رطوبت در ان ارهای اختصالي نگهداری  آیا(1

توراتلمل ا یا دسندیهب( آیا شرایط نگهداری محموتش ها منط ق با موارد تول ش شده روی برچسب بستش 2
 كارخانش سازنده یا واردكننده مي باشد؟ 

    

     در ان ار اختصالي نگهداری مي شوند؟  قابل اشتلال( آیا محصوالت 3

     در ان ارهای اختصالي نگهداری مي شوند؟  ضایلاتي( آیا محصوالت 4

در ان ار وجود   (Recall( آیا محوطش مل ن با ایمني و حفاظ مناسب جهت نگهداری داروهای ریکال )5
 دارد؟ 

    

     شوند؟  ی مي( آیا محصوالت آرایشي و بهداشتي و تجه زات پزشکي در ان ار اختصالي نگهدار6

ارداتي وهای ف تحت قرارداد و شركتآیا اتگویي لح ح جهت چ دمان محصوالت كارخانجات مختل (7
 در ان ار وجود دارد ؟

    

ار چ دمان )هر دو( در ان  FEFOو  FIFO( آیا محصوالت ط ق اتگویي مناسب و رعایت س ستم 8
 مي شوند ؟ 
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 عنوان "سیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سالمت أت هضابط"

 شماره بازنگری 01 تاریخ شروع اجراء 23/3/95

 توضیحات امتیاز خیر بلی موضوع سؤاالت : •

     د؟ مي باش ناسب( آیا شرایط ظاهری و ك ف ت و جنم كف، دیوارها، س ف، در و پنجره ان ارها م9

     ( آیا وسلت ان ارها جوابگوی محموتش های موجود مي باشد؟ 10

     ( آیا ان ارها ط ق اتگویي لح ح قفسش بندی شده اند ؟ 11

     ( آیا شرایط و وضل ت ظاهری چاهکهای ااضالب در ان ارها مناسب مي باشد؟ 12

     ؟ باشد ( آیا شرایط مح ط ان ار )شامل نور و روشنایي( متناسب با كاربری ان ار مي13

     ( آیا نظاات ان ارها مناسب مي باشد؟ 14

      ( آیا وسایل و تجه زات مورد استفاده جهت نظاات ان ارها مناسب مي باشند ؟15

     ( آیا محل مل ن و مناسب جهت نگهداری وسایل نظاات ان ار وجود دارد ؟ 16

     ارد؟( آیا مکان اختصالي برای استراحت كاركنان و خوردن و آشام دن آنها وجود د17

      ي شوند؟مااظت ( آیا ان ارها بطور مناسب از گزند پرندگان، جوندگان، حشرات و خزندگان مح18

     اتاق تلویض ت اس مناسب در ان ارها وجود دارد؟  آیا (19

     ( آیا سمپاشي ان ارها بش روش لح ح انجام مي شود ؟ 20

     ؟  اشندگرمایش و تهویش مناسب م( آیا ان ارها دارای س ستم هوارساني جهت سرمایش، 21

     ( آیا مستندات ملت رسازی س ستم هوارساني موجود مي باشد؟ 22

     ( آیا س ستم هوارساني متناسب با ابلاد ان ار مي باشد؟ 23

     ( آیا دما و رطوبت بصورت روزانش و بش روش لح ح در ان ارها   ت مي شوند؟ 24

     جهت ان ارها موجود مي باشد؟ Temperature Map( آیا ن شش دمایي 25

     شود؟ ام مي( آیا كنترل دما و رطوبت )قرارگ ری در محدوده استاندارد( در ان ارها انج26

     جهت موارد خروج از دما و رطوبت ان ار وجود دارد؟ Alarm( ایا س ستم 27

     انحرااات وجود دارد؟( آیا دستوراتلملي جهت بررسي و برطرف نمودن 28

     ( آیا ان ارها مجهز بش س ستم اعالن حریق مي باشند ؟ 29

     ( آیا ان ارها مجهز بش س ستم اطفاء حریق مناسب و كارا مي باشند ؟ 30
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 عنوان "سیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سالمت أت هضابط"

 شماره بازنگری 01 تاریخ شروع اجراء 23/3/95

 توضیحات امتیاز خیر بلی موضوع سؤاالت : •

     ( آیا پوشش كارگران ان ار مناسب مي باشد؟31

     ( آیا مسئوت ت محوتش بش كارگران متناسب با تجربش عملي آنها مي باشد؟ 32

     ( آیا وسایل ایمني مناسب برای پرسنل در ان ارها وجود دارد؟ 33

     ( ایا مسائل ایمني توسط پرسنل و كارگردان ان ار رعایت مي گردد؟ 34

ام دن، دن، آشرعایت مي شود؟ )عدم خور( آیا مسائل بهداشتي توسط پرسنل و كارگران ان ار 35
 س گاركش دن و غ ره در داخل ان ارها(

    

     ارد؟قرار د دسترس پرسنل ( استفاده از وسایل داخل ان ار )ت فتراک و ...( درSOP( آیا دستوراتلمل )36

     ارد؟ د( استفاده از كپسوتهای آتش نشاني در ان ارها وجود SOP( آیا دستوراتلمل )37

رف و ای مص( آیا محلي مناسب در ان ار بش منظور تفک ک ارآورده های سالمت جهت حوزه ه38
 داروخانش ها بش لورت کش اختالط ب ن محموتش ها ایجاد نشود وجود دارد؟ 

    

     ارد؟دی وجود ارگ رب( آیا محوطش های مل ن و تلریف شده جهت محموتش های آماده تخل ش یا آماده 39

     ( آیا ان ارها دارای س ستم دو درب با پاگرد مي باشد ؟ 40

     ( آیا ان ارها دارای بارانداز مس ف و مناسب مي باشند ؟ 41

     ( آیا تخل ش بار و بارگ ری در دو بارانداز جداگانش لورت مي گ رد؟ 42

     ؟  ( آیا تخل ش بار و بارگ ری توسط كارگران ان ار بش روش لح ح انجام مي شود43

     ده م شود؟ ا استفان اره( ایا از ت فتراک و پاتت تراكهای غ ر دودزا و سایر وسایل حمل مناسب در ا44

     شد؟ ( آیا تلداد كااي كام ون، كام ونت و وانت جهت حمل و ن ل بار موجود مي با45

     د؟ ي گردم( آیا نوع ماش ن حمل با توجش بش مدت زمان سفر، نوع محصول و م صد انتخاب 46

     ؟ ي باشندمناسب ( آیا وسایل ن ل ش مورد استفاده جهت حمل دارو دارای شرایط استاندارد و م47

دار استفاده الش یخچ( درلورت توزیع داروهای یخچاتي، آیا جهت حمل و توزیع آنها از وسایل ن ل 48
 م شود؟ 

    

     آیا ن شش دمایي یخچال ها موجود مي باشد؟( 49

     آیا یخچال ها از نوع یخچال های لنلتي مي باشند؟( 50
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 عنوان "سیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سالمت أت هضابط"

 شماره بازنگری 01 تاریخ شروع اجراء 23/3/95

 توضیحات امتیاز خیر بلی موضوع سؤاالت : •

     ي شود؟ مفاده ( آیا از یخچال ها جهت نگهداری ارآورده های غ ر دارویي )خوراكي( ن ز است51

ر ده داتي  ش تم( آیا جهت جلوگ ری از آس ب دیدگي محموتش ها در هنگام حمل توسط وسایل ن ل52
 نظر گراتش مي شود؟ 

    

     د؟مي شون داسازیجنظارت ان اردار ( آیا داروها و محموتش های آس ب دیده بش روش لح ح و تحت 53

     د؟ ي شون(  آیا تحت نظارت سرپرست ان ار، كل ش كاالها بش آن وارد یا از آن خارج م54

     ( آیا ان ار مجهز بش س ستم نرم اازار كامپ وتری هستند ؟ 55

     ( آیا س ستم نرم اازار، اعت ار سنجي شده است ؟ 56

این امر   ت دار،لالح ( آیا درلورت ن از بش دست ابي بش اطالعات مربوط بش یک محموتش توسط ااراد57
 بش راحتي امکان پذیر مي باشد ؟ 

    

     اشد؟ ب( آیا هر محصول دارویي، دارای كارت موجودی یا اایل دیج تاتي اختصالي مي 58

امل شر را ( آیا مشخصات درج شده در دااتر و كارتکم های موجودی هر محصول اطالعات زی59
 م شود؟ 

    

     ( تاریخ ورود و خروج محصول1-59

     ( موجودی ق لي 2-59

     ( م دار وارده و م دار لادره 3-59

     ( م دار باق مانده یا موجودی روز 4-59

     ( كُد رمز كاال 5-59

     ( شماره سری ساخت 6-59

     ( تاریخ توت د و تاریخ ان ضاء 7-59

     ( شرایط نگهداری 8-59

     ( كُد و شماره درخواست 9-59

موتش ل در مح ری، مشک( توض حات )درلورت ایجاد هرگونش اختالل در روند تحویل بار یا بارگ10-59
 شود(و غ ره این قسمت توسط سرپرست ان ار تکم ل مي 

    

     ( امضاء ان اردار11-59

     د؟داروهای برگشتي كش بش روز باشد در مدارک ان ار موجود مي باش اهرست( آیا 60
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 عنوان "سیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سالمت أت هضابط"

 شماره بازنگری 01 تاریخ شروع اجراء 23/3/95

 توضیحات امتیاز خیر بلی موضوع سؤاالت : •

     د مي باشد؟ ( كش بش روز باشد در مدارک ان ار موجوRecallداروهای ریکال ) اهرست( آیا 61

     شد ؟ داروهای ضایلاتي كش بش روز باشد در مدارک ان ار موجود مي با اهرست( آیا 62

     داروهای ضایلاتي اطالعات زیر را شامل مي شود :  اهرست( آیا 63

     ( نام دارو 1-63

     ( شکل دارویي 2-63

     ( قدرت دارویي 3-63

     ( شکل بستش بندی 4-63

     ( م زان ضایلات 5-63

     ( دالیل ضایلات )بصورت مشروح(6-63

     ( ق مت7-63

     ( محل ارسال ضایلات یا داروهای برگشتي 8-63

مناسب،  وی مل ن ان ند( آیا دماسنج ها، رطوبت سنج ها و ترازوهای موجود در ان ار ط ق برنامش زم64
 كات  ره مي شوند؟ مدارک آن در ان ار موجود مي باشد؟ 

    

     اشد؟ ( آیا تلداد سرویسهای بهداشتي متناسب با تلداد ااراد شاغل در ان ار مي ب65

      ي باشد؟اسب م( آیا االلش سرویسهای بهداشتي از ان ار جهت جلوگ ری از ایجاد آتودگي، من66

     ( آیا نظاات سرویسهای بهداشتي مناسب مي باشد؟ 67

     ( آیا نظاات رَختکن ها مناسب مي باشد؟ 68

     ( آیا از مواد شوینده و دست خشک كُن در دستشویي ها استفاده مي شود؟ 69

تلدادكااي  ن ار بشاسطح  ( آیا سطلهای زباتش درب دار و پداتي مورد استفاده در سرویسهای بهداشتي و70
 موجود مي باشد؟ 

    

 : جمع امتیازات بخش پنجم  

 

  



 
 
 
 
 

 

 
www.fda.gov.ir 

Page 29 of 42 

 عنوان "سیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سالمت أت هضابط"

 شماره بازنگری 01 تاریخ شروع اجراء 23/3/95

  مسئول فنی ( ششمبخش 

  مندرج گردد صفرو در صورت پاسخ خیر امتیاز  دهدر صورت پاسخ بلی امتیاز 

  : توضیحات امتیاز خیر بلی موضوع سؤاالت 

 وركزی آیا مسئول اني حضور ا زیکي و الال در ان ار داتر م( 1
 شل ش استاني دارد؟

  
 

 

 ون ار مستندات دال بر بازرسي دوره ای مسئول اني از ا آیا( 2

 وجود دارد؟ اقدامات انجام شده جهت راع نواقص
  

 
 

ی وجودو م ( آیا مستندات دال بر نظارت مسئول اني بر ورود، خروج3

 داروها از نظر كمي و ك في در ان ار وجود دارد؟
  

 
 

ن و شتریامآیا مستندات دال بر بررسي موارد ن ص اني و شکایات ( 4

 سنلکایا توزیع و اارآورده های سالمت مصرف كنندگان از ك ف ت 

 موضوع بش م ام مسئول در شركت وجود دارد؟

  

 

 

های به نهش راه اندازی روشو  پ گ ری ،نظارتبر آیا مستندات دال (5
توسهط مسهئول  (GDP ،GSPان ارداری و روشهای به نش توزیهع )

 اني وجود دارد؟

  
 

 

ی اههاای دستگآیا نظارت بركنترل، ارزیابي و كات  راس ون دوره (6

ای هول موجود در ان ار )ترازوها، دماسنج و رطوبت سنج ها، كپس

ل ئوتوسط مس آتش نشاني، س ستم اعالن و اطفاء حریق و غ ره (

 اني انجام مي شود؟

  

 

 

  ششمجمع امتیازات بخش :   
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 عنوان "سیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سالمت أت هضابط"

 شماره بازنگری 01 تاریخ شروع اجراء 23/3/95

  مربوط به شرکت های پخش دارای مجوز داروهای تحت کنترل(: داروهای تحت کنترل( انبار هفتمبخش( 

  مندرج گردد. صفرو در صورت پاسخ خیر امتیاز  دهدر صورت پاسخ بلی امتیاز 

  : توضیحات امتیاز خیر بلی موضوع سؤاالت 

     داروهای تحت كنترل وجود دارد؟آیا ان ار جداگانش جهت ( 1

     ؟آیا ورود و خروج پرسنل بش ان ار داروهای تحت كنترل   ت مي گردد( 2

     (آیا دورب ن های مدار بستش در مکان های مناسب نصب مي باشد؟3

     باشد؟ يم نصب ان ار در، اعالن حریق و اطفاء حریق  سرقت ناعال س ستم آیا( 4

خدر وهای مو توزیع دار امن تي تحویل-دستوراتلمل های مرت ط با اتزامات ایمني(آیا 5

 وجود دارد؟

 
   

     ؟آیا درب ان ار بلد از هر روز كاری پلمپ مي شود( 6

     ؟ي باشدمتحت كنترل مناسب نگهداری داروهای از نظر ایمني آیا اضای ان ار ( 7

را  ت اطندن درارخصوص ماه ت داروهایي كش با آآیا پرسنل ان ار آموزشهای الزم در ( 8
 گذرانده اند؟

 
   

     ست؟ن ار اضای اآیا طراحي ان ار ااقد منااذ و پنجره ها و دریچش های منتهي بش ا( 9

     (آیا ان ار مخدر دارای تابلوی ان ار داروهای تحت كنترل مي باشد؟10

 ؟دارد وجود ان ار در ماهش 3 ض ط قابل ت با بستش مدار دورب ن آیا( 11

 (دد.ج گرو در لورت پاسخ خ ر امت از لفر مندر چهل در لورت پاسخ بلي امت از)

 
   

 ان ار گاولندوقي و ضد سرقت مي باشد؟آیا درب  (12

 (دد.ج گرو در لورت پاسخ خ ر امت از لفر مندر چهل در لورت پاسخ بلي امت از)

 
   

 رعایت گردیده است؟ GSPو  GDPالول آیا ضوابط (13

 (ردد.رج گو در لورت پاسخ خ ر امت از لفر مند ب ست در لورت پاسخ بلي امت از)

 
   

 ی در انبار موجود باشد.الزامات درخواست %90حداقل                                                    : هفتمجمع امتیازات بخش 
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 عنوان "سیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سالمت أت هضابط"

 شماره بازنگری 01 تاریخ شروع اجراء 23/3/95

شركت وارداتي اتزامي مي باشد. این ان ار مي تواند در محل شركت توزیع ن ز باشد، كش كل ش مسئوت ت های آن بش وجود ان ار بایگاني جهت ان ارهای  -
 عهده شركت وارداتي مي باشد.

 ( انبار نمونه های بايگانی )مربوط به داروهای وارداتی( : هشتم بخش 

  : توضیحات خیر بلی موضوع سؤاالت 

    ( آیا ان اری جهت نگهداری از هر سری ساخت داروهای وارداتي وجود دارد؟ 1

    شد؟ ي مي باكاا ( آیا تلداد نمونش های نگهداری شده از هر سری ساخت با توجش بش شکل دارویي2

    مي باشد؟  سرمایش( آیا ان ار مجهز بش س ستم 3

    مي باشد؟ گرمایش( آیا ان ار مجهز بش س ستم 4

    ( آیا دما و رطوبت ان ار   ت و كنترل مي شود؟ 5

نش سازنده ل كارخااتلم( آیا نمونش ها مطابق با شرایط نگهداری درج شده روی بستش بندی و یا دستور6
 نگهداری مي شوند؟

   

    ( آیا وسلت ان ار مناسب مي باشد؟ 7

    ( آیا نظاات ان ار مناسب مي باشد؟8

    ( آیا ان ار ط  ش بندی شده مي باشد؟ 9

     چ دمان شده اند؟ FEFO( آیا داروها ط ق یک اتگوی مناسب و با رعایت س ستم 10

    د؟ ( آیا مدارک مربوط بش هر سری ساخت بش روش مناسب بایگاني و نگهداری مي شو11
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 عنوان "سیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سالمت أت هضابط"

 شماره بازنگری 01 تاریخ شروع اجراء 23/3/95

 » ارزيابی نهايی «

 تاريخ

 امتیازات کسب شده در بازديد

 سؤاالت جمع امتیازات کسب شده

 عمومی

 سؤاالت

 اختصاصی

 انبار شماره*

--- 

 انبار شماره

--- 

 انبار شماره

--- 

 تاريخ بازديد قبل :

/   / 

      

 تاريخ بازديد اخیر :

/   / 

      

 درصد پیشرفت در انبارها

--------------- 

 درصد پیشرفت کلی

      

 

 نامگذاری یا شماره گذاری نمای د.  پخش* ان ارها را مطابق با ت س م بندی شركتهای 

 

  ستان درج شود.ن ار و نام اانام  "ن طش چ ن"در شهرستان انجام شده باشد ا ط باید بجای  پخشدرلورت کش بازدید از یکي از ان ارهای شركت 
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 عنوان "سیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سالمت أت هضابط"

 شماره بازنگری 01 تاریخ شروع اجراء 23/3/95

 » ----ر سال د ----------سالمت فراورده های جدول تعیین بضاعت عملیاتی و پرسنلی شرکت پخش «

 تعداد شعبات شرکت در کشور تعداد داروساز تعداد ويزيتور تعداد کل پرسنل کشور

    

مساحت کوچكترين 

 شعبه

تعداد داروخانه در کوچكترين 

 شعبه

تعداد داروخانه در بزرگترين  مساحت بزرگترين شعبه

 شعبه

    

 

******************************************************************* 

 تعداد استانهای فاقد شعبه شرکت تعداد شعباتی که به بیش از يک استان سرويس می دهند

  

 ورکوتاهترين زمان بین اخذ درخواست تا تحويل دا طوالنی ترين زمان بین اخذ درخواست تا تحويل دارو

  

 

******************************************************************* 

 درصد داروساز به کل پرسنل تعداد مراکز درمانی و داروخانه ها تحت پوشش
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 عنوان "سیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سالمت أت هضابط"

 شماره بازنگری 01 تاریخ شروع اجراء 23/3/95

 « 10 شماره پیوست »
 

 » استانی پخش شرکت مورد در دانشگاه20ماده  قانونی کمیسیون اظهارنظر فرم «
 
                             :  اسااه  /س ته تیالردت اا   وره ییخه هام
 :  درتاه  ب دایا  خدتات ل وزیک  علوم داهشگات 
                             :  عاتل تدیی خاهوادگ  هام ل هام
 :  تن  تسئول خاهوادگ  هام ل هام 
  :تدییت انيت اعضا  خاهوادگ  هام ل هام
 

 :  کارشناسی بررسی موضوع* 
  تیبوطه ضواب  رعایه با ییخه ت ارنه تجوز سمدید (1
  ردید تحل دقنق یدرب ذخی با اهبار سغننی (2
  سحصنل  تدرک سصویی ارصاق ل دقنق تشرصات ذخی با تن  تسئول سغننی (3
  تیبوطه تساندات اع م با ییخه سرلفات (4
  ییخه ت ارنه تجوز ابطال (5
    ضواب  ل هاته یئنن رعایه با توارد سایی (6
 

 :  کمیسیون نظر* 
 خدتات ل وزیک  علوم اتداهشگ/  ییخه ------------- تورخ ----------------- یمارت هاته درخواسه به سوره با

 .  گیدید اظ ار ل تطید داهشگات 20تادت  قاهوه  منسنونخ -------- تورخ رلسه در توضوع -------- درتاه  ب دایا 
 
 

 : کمیسیون اعضاء* 
 

 : دارلسازان اهجمن همایندت                                      :  داهشگات رئنع
 : داهشگات رئنع دعوت به یزاد دارلساز                                   :  دارل ل  ذا ت الن
 : اساان تیخز ی یساان وزیک  هظام سازتان تنارب دارلساز                                   :  دارلی  تدیی
 
  .اسه ارزات  یه ا ِسمه ذیل در "خمنسنون اعضاء "هام" درج:  سوضنح  
 
 :  رلهویه* 
 (سوزید ل اا دارلخاهه اتور ادارت)ادارت خل هظارت ل ارزیاب  دارل ل تواد تردر -
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 عنوان "سیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سالمت أت هضابط"

 شماره بازنگری 01 تاریخ شروع اجراء 23/3/95

                                              « 11 شماره پیوست »
 درج لوگو سازمان غذا و دارو

 ------------- درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده/  دانشگاه
 

 »شرکت پخش فنی مسئول پروانه «
 
 
 اا  ونیل ین لحنه ل اص  1334ل تواد خورده  ل ییاتنده  تصوب دارلی  ل وزیک  اتور تقیرات به تیبوب قاهون اساناد با

  تیبوطه اا  هاته یئنن
 
 

  :  سال تاورد  : تیزهد دخای: خاهم/  یقا  ص حنه
 : از صادرت : تل  یمارت : یناسناته یمارت دارا 

  :  تورخ : یمارت دارلساز  تدرک  : سحصنل  تدرک با
                                                                             : وزیک  هظام یمارت

   
 هبت رتذا اتبیدت تورد سایند قیار گیتته.هداهشگات .....................تطید ل ص حنه  20در رلسه تورخ ....................... خمنسنون تادت 

--- نابانخ --------------- رلساا/   یی در لاقد ----------- وره ییخه تن  تسئورنه سا یود ت  دادت ارازت هاتبیدت
 . گنید ع دت یب را ----- ار  ----- ساعه از ----- و ک --------------------------

 بته حتداخثی-----------ه یمارت ویلاهه ب ------------در ساریق  تذخور ییخه در هاتبیدت تن  تسئورنه بیا  ویلاهه این   
 تجتدد قابتل يینتدس ل ل  ت ارنته حُستن درصورت ل اسه گیدیدت صادر (بیاساب تدت اعابار گواا  بازیتوز )............... تدت
 . بود خوااد سمدید
 ل علمت   ضتواب ل تقیرات خاتل رعایه با ل دایاه ت ال حضور ییخه در یدت یاد ساعات خلنه در اسه توظف تن  تسئول   

 ./ هماید لظنفه اهجام خود لظایف یید ل ا  حیته
 
 

 ------- درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه 

 ودار و غذا معاون                                                                             

 

 الصاق عكس 

4  ×3 

 پشت نويسی شود
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 عنوان "سیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سالمت أت هضابط"

 شماره بازنگری 01 تاریخ شروع اجراء 23/3/95

 « 12 شماره پیوست »
 * تعالی بسمه* 

 سازمان غذا و دارورج لوگو د
  

 ---------- درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشکده/  دانشگاه
 

 »شرکت پخش فنی مسئولیت صالحیت تشخیص گواهی «

 
 سنصتد ل یک زار تاتخیداد تصوب ییاتنده  ل خورده  تواد ل دارلی  ل وزیک  اتور تقیرات به تیبوب قاهون اساناد به          

  ونشن اد  ل یینن هاته اا  تیبوطه تدارک ین ب د  اا  اص حنه ل چ ار ل س  ل
 ل ---------------- یناسناته مارتی دارا  --------------- تیزهد ----------------------  دخای یقا /  خاهم

 یتمارت وزیک  هظام ل -------- تورخ ----------- یمارت دارلساز  تدرک ل ------- از صادرت -------------- تل  خُد 
 تستئورنه ر ته هتاتبیدت ص حنه ل طیدت ------- تورخ سوزید ل اا دارلخاهه اتور 20قاهوه  تادت  خمنسنون در --------

 . گیته قیار يیندس تورد -------------- اناسا در ت ارنه ر ه -----------------  اسااه   وره ییخه تن 
 طتیف از تنت  تستئول ویلاهته صدلر ل تیبوطه تقیرات خاتل رعایه با هاتبیدت سوس  تذخور ییخه تن  تسئورنه وذییش رذا

 تابتوع دارل ستازتان  تذا ل سو  از اب    ضواب  بیاساب ذییب  درتاه  ب دایا  خدتات ل وزیک  علوم داهشکدت/  داهشگات
 تتدت بته داخثیحت ------------در ستاریق  تتذخور یتیخه در هتاتبیدت تن  تسئورنه بیا  گواا  این   .بود خوااد ب تاهد
  بود خواادت ابی  ل اسه گیدیدت صادر (بیاساب تدت اعابار گواا  بازیتوز )...............

 
 

 -------- درمانی شتیبهدا دماتخ و پزشکی علوم دانشکده/  دانشگاه                                                             
                                                                 

 دارو و غذا مدیر/  معاون                                                      
  

 الصاق عكس 

4  ×3 

 پشت نويسی شود
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 »12صفحه پشت پیوست شماره « 

ف
دي

ر
 

 نام 

 و 

 نام خانوادگی 

 نام شرکت

 استانی /پخش 

 

 استان 

 دانشگاه 

علوم 

 پزشكی 

 تاريخ 

شروع به 

 کار

مُهر و 

 امضاء 

دانشگاه 

 مربوطه

 تاريخ 

خاتمه 

 فعالیت 

 مُهر و امضاء 

دانشگاه 

 مربوطه 

         

         

         

         

         



 
 
 
 
 

 

 
www.fda.gov.ir 

Page 38 of 42 

 عنوان "سیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سالمت أت هضابط"

 شماره بازنگری 01 تاریخ شروع اجراء 23/3/95

   « 13 شماره پیوست »
                                 

  » تن  تسئول راهشنن س  دهاته « 
 

 
 اطت ع بتا ل بایتم  تت ------------ ستاریق زا --------------------- یتیخه تن  تسئول ---------------- اینجاهب
  ------------------------- دخای یقا  رناب/خاهم سیخار تحوره، لظایف یید از خاتل
 -------- اریقست  -------------- یمارت دارلساز  تدرک ارا د ------( ی ی) ساخن --------------------- تل  خُد با
---------- زتننه در ت ارنه  هر خود راهشنن عنوان به.................. تدت به( 16 ار  8 ساعات) در ----------- ساریق از را

 . همایم ت  ت یت  ------
 :  باید ت  زیی یید به هاتبیدت به یدت تحول اخانارات حدلد ل لظایف امچننن

 . باید ت ( رار  ضواب  ل هاته یئنن با تطابق) هاتبیدت به یدت تحول اخانارات حدلد ل لظایف (1
 .گنید اهجام تن  تسئول اماانگ  ل یگاا  اط ع، با اقدام ایگوهه خه گیدد ت  تا  د تن  تسئول راهشنن (2
... 
 

  "ینجاهتبا ل راهشتنن" ع تدت بته سضتاتن  طتور بته سِتمه ایتن در ایشتان اقداتات از های  اا تسئورنه خلنه اسه بدی  
 20 تادت اهوه ق خمنسنون ل بودت هفی دل ای ب  دت ین قاهوه  تسئورنه یود ثابه توق اظ ارات خ ف درصورسنکه ل بود خوااد
 . دایه خوااد را اینجاهب تن  تسئورنه ص حنه سلب حق

        

     
 امیات سلفن یمارت

 "تن  تسئول"
 امیات سلفن یمارت 

 "تن  تسئول راهشنن"

 خاهوادگ  هام ل هام
 ییخه عاتل تدیی اتضاء
 «ییخه تُ ی ل ساریق»

 خاهوادگ  هام ل هام
 تن  تسئول راهشنن اتضاء

 «وزیک  هظام تُ ی ل ساریق»

 خاهوادگ  هام ل هام
 تن  تسئول اتضاء

 «وزیک  هظام تُ ی ل ساریق»
 

 

  

 الصاق عكس 

4  ×3 

 پشت نويسی شود
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 عنوان "سیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سالمت أت هضابط"

 شماره بازنگری 01 تاریخ شروع اجراء 23/3/95

   « 14 شماره پیوست »

 

 های پخش احداث انبارک استانی و شهری شرکتدستورالعمل 

 های سالمت فرآورده
 

 22/1/95 یقتیخز به سار 20این دساورار مل در راساا  اریا  را  خمنسنون قاهوه  تادت مقدمه : 

س ته، سحه اا  تییلردتسدلین یدت اسه. ل رعایه دقنق این دساورار مل بیا  ییخا ا  وره 

 سه.هظارت سازتان  ذا ل دارل/ت الهه  ذا ل دارل داهشگات/داهشکدت علوم وزیک  ارزات  ا

ل خدتات سوزید ب نگام، یکپارچه ل تاوازن در سطح خشور، خااه حجم اهبارش ل سس ن هدف:

 خنندگان تجاز ت  باید.اا ل عیضهدسایس  دارلخاهه

 ( تعاریف :  1ماده 

ضتوع ت ارنته یتیخه، سوزیتد ییخا  اسه خته طبتق قتاهون بته ثبته رستندت ل در اساستناته ین، تو : شرکت پخش -

اا  خههظارت ین بته عنتوان لاست  بتنن یتیاا  س ته  قند یدت ل با خسب تجوزاا  الزم از سازتان ل سحه تییلردت

سی خشور تت  اا در سیا ه سوزید این تییلردتسورندخنندت این تییلردت اا ل دارلخاهه اا ل سایی تیلیندگان تجاز یه ا، اقدام ب

 هماید.

  ل قاهوه برش  از ساخاار ییخه وره اسه خه سحه هظارت سااد تیخز  ین ییخه ل بیاساب ضواب  شعبه استانی : -

 باید.با هظارت داهشگات، تسئول سوزید در اساان ت 

ی ی در  با ادف وویه دا  یک یا چندبرش  از ساخاار ی به اسااه  ییخه وره اسه خه صیتا  انبارک استانی: -

  احداث ت  گیدد. ین اساان

اخم برش  از ساخاار ی به اسااه  ییخه وره اسه خه صیتا با ادف وویه دا  تناطق وی سی انبارک شهری: -

 اا احداث ت  گیدد.درتاه  ل دارلی  در تیاخز اساان

 تنظور سازتان  ذا ل دارل ت  باید  سازمان: -

 دارل ل تواد تردرل ارزیاب  عبارت اسه از ادارت خل هظارت  :اداره کل -

 داهشگات یا داهشکدت علوم وزیک  ل خدتات ب دایا  درتاه ت الهه  ذا ل دارل عبارت اسه از  دانشگاه: -

لاهته درصتد  ل دارا  وی100ایجاد اهبارک اسااه  ل ی ی  صیتاً بیا  ییخا ا  ورته بتا وویته  (2ماده 

  باید.دساورار مل اتکاهپذیی ت سيسنع بیاساب این 

ر ین داتکان وذیی ت  بایتد خته یتیخه ورته  ی احداث اهبارک اسااه  ل ی ی  صیتاً در اسااه ا (3ماده 

 اساان ی به تساقل دایاه باید.
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 عنوان "سیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سالمت أت هضابط"

 شماره بازنگری 01 تاریخ شروع اجراء 23/3/95

 :  ( شیوه احداث انبارک استانی و شهری4ماده 

اهبارک اسااه  ل یا ی ی  بتا هتام   بی احداث درخواسه خاب  تدیی عاتل ییخه به سازتان تبن -1-4

 اساان، یدرب دقنق ل ت یت  همایندت ییخه ر ه ونگنی .

 ت ب( 14ت ارف ل 14)تطابق ونوسا ا بوطه از اهبارک سوس  داهشگات تی 2ل  1بازدید تیاحل  -2-4

  ه ییلع ت ارنه اهبارکسيیند تیاحل خاریناس  سوس  ادارت خل ر -3-4

 ( شرایط انبارک استانی :  5ماده 

 ر تناطق تسکوه  ل ص ب ار بور ل زیی زتنن هباید.اهبارک اسااه  ت  بایسه د -1-5

ا متاض ل دارا  اتکاهتات ل تضتا   %10تای با  4تای تیبد ل ارسفاع  100داقل تساحه اهبارک ح -2-5

 ت ب( 14ت ارف ل 14)تطابق ونوسا ا ادار  تجزاء تناسب 

 (GSPصول ییای  تنزیک  اهبار تطابق ضواب  ساسنع ل ت ارنه ییخا ا  وره )تطابق ا-3-5

   GDP)  ساسنع ل ت ارنه ییخا ا  وره )تطابق اصول هالگان حمل ل هقل تطابق ضواب-4-5

 ( شرایط انبارک شهری : 6ماده 

 تیبد ل دارا  اتکاهات ل تضا  تناسب ادار  تای 100حداقل تساحه اهبارک  -1-6

 (GSPطابق ضواب  ساسنع ل ت ارنه ییخا ا  وره )تطابق اصول ییای  تنزیک  اهبارک ت -2-6

   GDP)ز به اسااهدارداا  الزم ر ه حمل ل هقل دارل )تطابق اصول لسائ  حمل ل هقل تج  -3-6

 .بایدهظارت بی عملکید ل رسندگ  به سرلفات اهبارک اسااه  ل ی ی  ب  دت داهشگات تابوع ت  (7ماده

 می باشد. مدیریت و مسئولیت عملکرد انبارک استانی و شهری با شعبه استانی -1تبصره 

انبارک استانی و شهری بعهده مسئول فنی شعبه در GSP وGDP رعایت اصولنظارت بر  -2 تبصره

 .استان مربوطه می باشد

 اهبارک اسااه  ل ی ی  تجاز به سوزید دارلاا  تردر  هم  باید. (8 ماده

رک اسااه  یئنن هاته ل ضواب  سيسنع ل ت ارنه ییخا ا  وره بیا  احداث اهباسایی توارد رعایه  (9ماده 

  ل ی ی  ارزات  ت  باید.
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 عنوان "سیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سالمت أت هضابط"

 شماره بازنگری 01 تاریخ شروع اجراء 23/3/95

 
 « ـ الف 14 شماره پیوست» 

 

 » ک استانی/شهریانبار از "اول مرحله" بازدید کارشناسی فرم «
 

  هبارک ی ی ا           :                                                      اهبارک اسااه   وره ییخه هام
  --- کو  ----------------- خنابان ------- ی ی ------- اساان:  ییخه ی به دقنق یدرب
 :   سلفن
  :  همابی
 :  کاهبار خیلخ  ل یدرب

 
 
 

  دهدار قیار یالیندت صناید تجالر ل ار بور ص ب تناطق ل زییزتنن تسکوه ، لاحد دراسااه   کاهبار تحل
                 ------ سحه وویه س داد دارلخاهه اا  

  ارسفاع* عیض                      تایای                      طول : کاهبار تشرصات
   طاق    سوره : ساخامان هوع

  اسانجار    تلک  : کاهبار سملک
  ---- ل درب واگید دارا ک اهبار : کاهبار دتای
   :  بارگنی  ل سرلنه تحل بودن تسقف* : سرلنه ل باراهداز تحل*

    
  هدارد  دارد تییلردت اا  س ته تغاییت وره ضواب  ل هاته یئنن با هظی تورد تحل

 :  سوضنحات
 :  اتضاء ل بازدید ساریق  :  خاریناب/خاریناسان خاهوادگ  هام ل هام

 ------------------------------ وزیک  علوم داهشگات دارل  ل  ذا ت الن یدت ت یت  تحل سيیند
  ( :اتضاء ل ساریق ت خاهوادگ  هام ل هام)
 

 توجه : موارد ستاره دار)*( برای انبارک شهری الزامی نمی باشد.
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 عنوان "سیس و فعالیت شرکتهای پخش فرآورده های سالمت أت هضابط"

 شماره بازنگری 01 تاریخ شروع اجراء 23/3/95

 

 «ـ ب  14 شماره پیوست»

 » ک استانی/شهریانبار از "دوم مرحله" بازدید کارشناسی فرم «
 
 : هبارک ی ی ا                     اهبارک اسااه :                                                          وره ییخه هام

   ---------------------------- خنابان ------- ی ی ------- اساان :  ییخه ی به یدرب
  :  کاهبار دقنق یدرب
   :  تییلردت اا  س ته  وره ییخا ا  ت ارنه ل سيسنع ضواب  ل هاته یئنن با تطابق الزم ییای  دایان

                           

  : اهبار ( ییای 1
  حییق اطفاء ل اع م سنسام  دیواراا ل سقف ل خف بودن تنفذ تاقد 
 * بنودارلاا ل سم  تواد تردراا، هگ دار  تجزا  تحل  خف بودن تقالم ل یساشو قابل 
 ضای اس  ل ریکال دارلاا  بیا  تجزای  تحل    * اهبار وارا  بند  قفسه 
 ایا ال قابل تحصوالت هگ دار  تحل بودن تجزا  اهبار هور ل رلینای  بودن خات  
  تییزر ل یرچال  * بیق  رنفایاک 
 * صن ا  رارلبیق   تناسب سیتایه ل گیتایه سنسام 
  خات  س داد به سن  رطوبه ل دتاسن  

  
  هدارد ضواب  دارد  با تطابق تناسب اتزار هیم ل خاتپنوسی ییا ییخه دارا  (2
   اتکاهات ییخه (3
  ----------س داد خاتپنوسی   -----------هام هیم اتزار خاتپنوسی  
 * ----------س داد خاتنوهه   * ----------------س داد خاتنون  
 -------س داد توسورسنکله   ------------------س داد لاهه  

  )هوع اسانجار /تلک  تشرص یود(

   تغاییتاا  س ته تییلردت وره ضواب  ل هاته یئنن با        ی ی   اهبارک اسااه   ت ارنه الزم ییای  ل اتکاهات
  هدارد  دارد
 : اتضاء ل بازدید ساریق : خاریناب خاهوادگ  هام ل هام

 
 (اتضاء ل ساریق ت خاهوادگ  هام ل هام) --------- وزیک  علوم داهشگات دارل  ل  ذا ت الن سيیند

 

 توجه : موارد ستاره دار)*( برای انبارک شهری الزامی نمی باشد.

 
 


