
 (2چك ليست بازديد از انبارهاي متقاضيان مجوز توزيع تجهيزات و ملزومات پزشکی )کاالی سطح 

  
 

 

 محل قرارگيري انبار .1

 سهولت دسترسی به طبقات انبار و دارای آسانسور جهت حمل کاال .1

 سهولت دسترسی به طبقات انبار کاال و عدم وجود آسانسور در صورت نياز .2

 عدم دسترسی مناسب به طبقات انبار .3
 

 

 

 مصالح ديوارها وسقف ها از نظر اشتعال .2

 .از مصالح غير قابل اشتعال ساخته شده است واز بكاربردن چوب وپالستيك ومواد قابل اشتعال در انبارها اجتناب شده است .1

 ساخته شده استبرخی از قسمت های انبار از مصالح غير قابل اشتعال  .2

 چوب وپالستيك ومواد قابل اشتعال در انبارها استفاده شده است .3
 

 

 

 تهويه انبار .3

 (وجود سيستم تهويه و سالمت آن )از نظر سالم بودن و صدای مناسب .1

 وجود سيستم تهويه ولی دارای صدا و عملکرد نامناسب .2

 عدم وجود سيستم تهويه .3
 

 

 

 جنس و ابعاد درب /درب های انبار .4

 .درب /درب های انبار داراي ابعاد مناسب و جنس مقاوم )به غير از چوب( مي باشد .1

 درب /درب های انبار داراي ابعاد مناسب ولی جنس درب ها در برابر آلودگی ها و رطوبت و نور و اشتعال و دما نا مقاوم .2

 انبار داراي ابعاد نا مناسب و جنس درب ها در برابر آلودگی ها و رطوبت و نور و اشتعال و دما نا مقاومدرب /درب های  .3
 

 

 

 ايمنی درب /درب ها .5

 .درب /درب ها مجهز به قفل، جهت ايمني و جلوگيری از ورود افراد غير مسئول مي باشد .1



 .ايمني و جلوگيری از ورود افراد غير مسئول مناسب نمي باشددرب /درب ها مجهز به قفل، ولی جهت  .2

 .درب /درب ها فاقد قفل، جهت ايمني و جلوگيری از ورود افراد غير مسئول مي باشد .3
 

 

 

 عملکرد درب ها .6

 .مي شونددرب ها به طور کامل به منظور جلوگيري از ورود جانوران وحشرات موذي به طور خودكار بسته  .1

 درب ها به منظور جلوگيري از ورود جانوران وحشرات موذي مجهز به سيستم خودكار بوده ولی عملکرد آن نا مناسب است .2

 .درب ها به منظور جلوگيري از ورود جانوران وحشرات موذي مجهز به سيستم بسته شدن خودکار نميباشد .3
 

 

 

 ظرفيت انبار/انبار ها .7

 انبار دارای متراژمناسب ،نام محصوالت موجود در انبار و حجم حدودی بصورت ابعادی ثبت ميشود .1

 انبار دارای متراژمناسب ، ولی نام محصوالت موجود در انبار و حجم حدودی بصورت ابعادی ثبت نميشود .2

 جم حدودی بصورت ابعادی ثبت نميشودانبار دارای متراژمناسب نميباشد ، و نام محصوالت موجود در انبار و ح .3
 

 

 

 عايق بندی سقف و ديوارها .8

 انبار جهت جلوگيري از تبادل گرما و سرما عايق بندي شده است و فاقد هر گونه آسيب ديدگی است .1

 انبار جهت جلوگيري از تبادل گرما و سرما عايق بندي شده است و لی دارای آسيب ديدگی است .2

 انبار جهت جلوگيري از تبادل گرما و سرما فاقد عايق بندي است و دارای آسيب ديدگی است .3
 

 

 

 نفوذ پذيری كف ،ديوارها و سقف انبار .9

 .کف و ديوارهاصاف، فاقد هرگونه منفذ و روزنه وترک خوردگی قابل نظافت مي باشد .1

 .و روزنه وترک خوردگی ولی قابل نظافت نمي باشدکف و ديوارهاصاف، فاقد هرگونه منفذ  .2

 .کف و ديوارهاصاف، دارای منفذ و روزنه وترک خوردگی و قابل نظافت نمي باشد .3
 

 

 

 ميزان نور و روشنايي در انبار .10



 .ميزان نورو روشنايی در تمام مناطق انباريکسان می باشدو سريال و..( lot از فاصله نيم متری ليبل کاالها قابل مشاهده ميباشد.)از قبيل شماره .1

 .و سريال و..( ولی ميزان نورو روشنايی در تمام مناطق انباريکسان نميباشدlot از فاصله نيم متری ليبل کاالها قابل مشاهده ميباشد.)از قبيل شماره .2

 .سريال و..( و ميزان نورو روشنايی در تمام مناطق انباريکسان نميباشدو lot ليبل کاالها قابل مشاهده نميباشد.)از قبيل شماره .3
 

 

 

 تابش نور آفتاب در انبار .11

 .از تابش مستقيم نور آفتاب به اقالم موجود در انبار به طور کامل جلوگيري مي شود .1

 .جلوگيري مي شوداز تابش مستقيم نور آفتاب به اقالم موجود در انبار تا حدودی  .2

 از تابش مستقيم نور آفتاب به اقالم موجود در انبار جلوگيري نمي شود .3
 

 

 

 سيستم سيم كشي برق درداخل انبارها .12

 سيم کشی برق توكار واز داخل لوله هاي مخصوص انجام گرفته است.و همچنين دارای داکت ميباشدو کاال روی داکت قرار ندارد .1

 سيم کشی برق بصورت رو کار واز داخل لوله هاي مخصوص انجام نگرفته است.ولی دارای داکت ميباشدو کاال روی داکت قرار ندارد .2

 سيم کشی برق بصورت رو کار واز داخل لوله هاي مخصوص انجام نگرفته است.و دارای داکت نميباشدو کاال روی داکت قرار دارد .3
 

 

 

 وضعيت المپهاي روشنائي .13

 .داراي نور کافی و حفاظ جهت جلوگيری از آسيب ديدگی و آتش سوزی مي باشد .1

 .داراي نور کافی نميباشد ولی دارای حفاظ جهت جلوگيری از آسيب ديدگی و آتش سوزی مي باشد .2

 .سوزی نمي باشدداراي نور کافی نبوده و دارای حفاظ جهت جلوگيری از آسيب ديدگی و آتش  .3
 

 

 

 وسائل ودستگاههاي حرارتي شعله باز .14

 .اين وسائل درداخل انبار استفاده نمي شود .1

 اين وسائل در داخل انبار وجود دارد ولی دور از تجهيزات پزشکی است .2

 .اين وسائل درداخل انبار استفاده مي شود .3
 

 



 

 استعمال دخانيات ممنوعوجود برچسب  .15

 . درداخل انبار قابل رويت مي باشد .1

 . درداخل انبار وجود دارد ولی قابل رويت نمي باشد .2

 . درداخل انبار قابل رويت نمي باشد .3
 

 

 

 پنجره انبارها .16

 .پنجره انبارها فلزي ومجهز به حفاظ وتور جهت جلوگيری از حشرات مي باشد .1

 .پنجره انبارها فلزي نميباشد ولی مجهز به حفاظ وتور جهت جلوگيری از حشرات مي باشد .2

 .پنجره انبارها فلزي نميباشد وهمچنين مجهز به حفاظ وتور جهت جلوگيری از حشرات نيست .3
 

 

 

 فضای انبار .17

 .نميشوداز فضای انبار جهت آبدارخانه وآسايشگاه استفاده  .1

 .از فضای انبار جهت آبدارخانه وآسايشگاه استفاده نميشودولی بصورت مستقل در داخل انبار اين فضا وجود دارد .2

 .از فضای انبار جهت آبدارخانه وآسايشگاه استفاده ميشود .3
 

 

 

 وضعيت انبار از نظر سيستم ارتباطی .18

 .مي باشد… ( شامل تلفن ، بي سيم آيفون وانباردارای وسيله ارتباطي) .1

 .نمي باشد ولی دارای آنتن دهی مناسب موبايل است… ( انباردارای وسيله ارتباطي)شامل تلفن ، بي سيم آيفون و .2

 نمي باشد… ( انباردارای وسيله ارتباطي)شامل تلفن ، بي سيم آيفون و .3
 

 

 

 خارجه از انبارثبت کاالی وارده و  .19

 .مشخصات کاالهای وارد شده يا خارج شده از انبار ثبت و بصورت الکترونيکی نگهداری مي شود .1

 مشخصات کاالهای وارد شده يا خارج شده از انبار ثبت و بصورت غير الکترونيکی نگهداری مي شود .2



 .ری نمي شودمشخصات کاالهای وارد شده يا خارج شده از انبار ثبت و نگهدا .3
 

 

 

 وجود کپسول آتش نشانی .20

 (متر مربع 05كپسول آتش نشاني با تاريخ معتبر شارژ به تعداد كافي در انبار موجود مي باشد. ) حداقل يک کپسول به ازای هر  .1

 (متر مربع 05مي باشد. ) حداقل يک کپسول به ازای هر  كپسول آتش نشاني با تاريخ معتبر شارژ وجود ندارد ولی به تعداد كافي در انبار موجود .2

 كپسول آتش نشاني با تاريخ معتبر شارژ و به تعداد كافي در انبار موجود نمي باشد .3
 

 

 

 کدينگ کاالی موجود در انبار .21

 .رعايت ميگرددهر کاال دارای کد است و در صورت الزام اداره کل به داشتن کد خاص الزم است  .1

 .هر کاال دارای کد است و در صورت الزام اداره کل به داشتن کد خاص الزم است رعايت نميگردد .2

 .هر کاال دارای کد نميباشد و در صورت الزام اداره کل به داشتن کد خاص الزم است رعايت نميگردد .3
 

 

 

 الزامات چيدمان کاال .22

 .ته باشدسازنده كاال درخصوص نحوه و شرايط حمل و نقل ، نگهداری و چيدمان رعايت مي شود و نحوه قرارگيری دستگاهها با عالئم روی آن مطابقت داشالزامات  .1

 عالئم روی آن مطابقت داشته باشدالزامات سازنده كاال درخصوص نحوه و شرايط حمل و نقل ، نگهداری و چيدمان رعايت نمي شود ولی نحوه قرارگيری دستگاهها با  .2

 .الزامات سازنده كاال درخصوص نحوه و شرايط حمل و نقل ، نگهداری و چيدمان و نحوه قرارگيری دستگاهها با عالئم روی آن رعايت نميگردد .3
 

 

 

 کنترل دما .23

 NA درجه مورد قبول است.ثبت دما انجام ميشود. /شامل نمی شود 00تا  05دما توسط تجهيزات مناسب كنترل مي شود. دمای مناسب بين  .1

 درجه مورد قبول است.ثبت دما انجام نميشود 00تا  05دما توسط تجهيزات مناسب كنترل مي شوددمای مناسب بين  .2

 نجام نميشوددرجه مورد قبول است.ثبت دما ا 00تا  05دما توسط تجهيزات مناسب كنترل نمي شود..دمای مناسب بين  .3
 

 

 

 مدارک و مستندات .24

 NA مدارک خريدو مستندات تمام کاالها شامل فاکتور،قبض انبار و حواله انبار و درخواست های خريد و توزيع موجود مي باشد. /شامل نمی شود .1



 .درخواست های خريد و توزيع بصورت ناقص موجود مي باشدمدارک خريدو مستندات تمام کاالها شامل فاکتور،قبض انبار و حواله انبار و  .2

 .مدارک خريدو مستندات تمام کاالها شامل فاکتور،قبض انبار و حواله انبار و درخواست های خريد و توزيع موجود نمي باشد .3
 

 

 

 نظافت انبار .25

 .انبار بر آن نظارت دارد. دستورالعمل مربوطه موجود استنظافت و بهداشت محيط در انبار رعايت مي گرددو مسئول  .1

 .نظافت و بهداشت محيط در انبار رعايت مي گرددو مسئول انبار بر آن نظارت دارد وليدستورالعمل مربوطه موجود نيست .2

 .مربوطه موجود نيستنظافت و بهداشت محيط در انبار رعايت نمي گرددو مسئول انبار بر آن نظارت ندارد. دستورالعمل  .3
 

 

 

 نحوه چيدمان وتوزيع .26

 NA انجام مي شود. در خصوص کاالهای تاريخ دارچيدمان بر اساس تاريخ انقضا می بايست صورت پذيرد. /شامل نمی شود (First to Expire- First out) نحوه چيدمان و توزيع با رعايت تاريخ انقضاء .1

 .انجام مي شود. ولی جهت توزيع اين موضوع رعايت نميگردد (First to Expire- First out) رعايت تاريخ انقضاء نحوه چيدمان با .2

 .انجام نمي شود (First to Expire- First out) نحوه چيدمان و توزيع با رعايت تاريخ انقضاء .3
 

 

 

 نگهداری فاکتورهای فروش .27

 NA سال نگهداري مي شود. /شامل نمی شود 0و فروش کاالها حداقل تا فاکتور های خريد  .1

 .سال نگهداري مي شود 0کاالها کمتراز  فاکتور های خريد و فروش .2

 فاکتور های خريد و فروش کاالها نگهداری نميشود .3
 

 

 

 تامين اقالم از شبکه مجاز .28

 NA درصد اقالم بررسی گردد(. /شامل نمی شود 05شبکه قانونی توزيع تهيه و تامين گرديده اند.)توليد کننده داخلی/وارد کننده يا نمايندگی های توزيع مجاز( ) حداقل کليه اقالم موجود در انبار از  .1

 (درصد اقالم بررسی گردد 05کننده يا نمايندگی های توزيع مجاز( ) حداقل برخی ازاقالم موجود در انبار از شبکه قانونی توزيع تهيه و تامين گرديده اند.)توليد کننده داخلی/وارد  .2

 (درصد اقالم بررسی گردد 05ع مجاز( ) حداقل کليه اقالم موجود در انبار از شبکه غير قانونی توزيع تهيه و تامين گرديده اند.)توليد کننده داخلی/وارد کننده يا نمايندگی های توزي .3
 

 

 

 .امکان اخذ گزارش موجودي انبار به تفكيك کاالها و تاريخ انقضاء وجود دارد .29



 NA امکان اخذ گزارش موجودي انبار به تفكيك کاالها و تاريخ انقضاء وجود دارد. /شامل نمی شود .1

 .امکان اخذ گزارش موجودي انبار به تفكيك کاالها و تاريخ انقضاء بصورت ناقص وجود دارد .2

 .امکان اخذ گزارش موجودي انبار به تفكيك کاالها و تاريخ انقضاء وجود ندارد .3
 

 

 

 وجود سيستم يخچال .30

 NA يخچال اختصاصی جهت نگهداری کاالهای حساس به دما در انبار وجود دارد.و دارای سيستم کنترل دما سالم است. /شامل نمی شود .1

 نگهداری کاالهای حساس به دما در انبار وجود دارد.ولی دارای سيستم کنترل دما سالم نيستيخچال اختصاصی جهت  .2

 .يخچال اختصاصی جهت نگهداری کاالهای حساس به دما در انبار وجود ندارد .3
 

 

 

 رعايت زنجيره سرد در هنگام توزيع .31

 NA جهت رعايت زنجيره سرد در هنگام توزيع ميباشد.دمای داخل کانکس يخچال کنترل شده و قابل رويت ميباشد. /شامل نمی شودمتقاضی مجوز توزيع دارای ماشين هاي يخچال دار  .1

 .باشدقابل رويت نمي متقاضی مجوز توزيع دارای ماشين هاي يخچال دار جهت رعايت زنجيره سرد در هنگام توزيع ميباشد. ولی دمای داخل کانکس يخچال کنترل شده و .2

 .بل رويت نميباشدمتقاضی مجوز توزيع دارای ماشين هاي يخچال دار جهت رعايت زنجيره سرد در هنگام توزيع نميباشد. دمای داخل کانکس يخچال کنترل شده و قا .3
 

 

 

 سازماندهی و تفکيک نوعی کاالها .32

 NA آسان به آنها صورت گرفته است. /شامل نمی شودسازماندهی و تفکيک نوعی کاالها جهت دسترسی سريع و  .1

 .سازماندهی و تفکيک نوعی کاالها جهت دسترسی سريع و آسان به آنها به صورت ناقص گرفته است .2

 .سازماندهی و تفکيک نوعی کاالها جهت دسترسی سريع و آسان به آنها صورت نگرفته است .3
 

 

 

 نگهداری کاالها .33

 NA ردند. /شامل نمی شودتمام کاالها در قفسه های انبار نگهداری و چيدمان شده است در غير اينصورت از پالت استفاده شده است. کاالها روی زمين نبايد چيدمان گ .1

 ا روی زمين چيدمان شده استتمام کاالها در قفسه های انبار نگهداری و چيدمان شده است در غير اينصورت از پالت استفاده شده است. کااله .2

 .تمام کاالها در قفسه های انبار نگهداری و چيدمان نشده است کاالها روی زمين چيدمان شده است .3
 

 



 

 ثبت کاالهای ضايعاتی .34

 .دستورالعملی در خصوص نحوه ثبت و خروج کاالهای ضايعاتی وجود داشته باشد .1

 .نحوه ثبت و خروج کاالهای ضايعاتی بصورت ناقص وجود داشته باشد دستورالعملی در خصوص .2

 .دستورالعملی در خصوص نحوه ثبت و خروج کاالهای ضايعاتی وجود نداشته باشد .3
 

 

 انبار گردانی .35

 .به اقدامات پس از انبار گردانی از قبيل رفع عدم انطباق موجودی وجود داردانبار گردانی به صورت ساليانه انجام می شود.و مستندات آن نگهداری می گردد. مستندات مربوط  .1

 .ل رفع عدم انطباق موجودی وجود نداردانبار گردانی به صورت ساليانه انجام می شود ولی مستندات آن نگهداری نمی گردد. مستندات مربوط به اقدامات پس از انبار گردانی از قبي .2

 .باق موجودی وجود ندارده صورت ساليانه انجام نمی شود ولی مستندات آن نگهداری نمی گردد. مستندات مربوط به اقدامات پس از انبار گردانی از قبيل رفع عدم انطانبار گردانی ب .3
 

 

 

 

 


