کذ مذرک NTS-GE-W-005-00:

ساسمان غذا و دارو
اداره کل نظارت و ارسیابی فزآورده های
طبیعی ،سنتی و مکمل

چک لیست ارسیابی

تاریخ صذور :

واحذ های عطاری

شماره باسنگزی 0 :
تاریخ باسنگزی :

چک لیست ارسیابی واحذهای عطاری

عنوان

تهیه کننذه

تاییذ کننذه

تصویب کننذه

سمت

رئیس اداره متناظز درمعاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پششکی تهزان

مذیز کل نظارت وارسیابی

معاون وسیز و رئیس ساسمان

نام

دکتش پشٍیي هدذی ًسب

فزآورده های طبیعی ،سنتی و

رئیس اداره متناظز در معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پششکی ایزان

مکمل

دکتشآصادُ سئیس داًا
رئیس اداره متناظز در دانشگاه علوم پششکی شهیذ بهشتی
دکتش سٍصیتا خَئیٌی
رئیس اداره بهبود فزآینذها و امور استانهای اداره کل فزآورده های
طبیعی ،سنتی و مکمل
هٌْذس فاعوِ بالشصادُ
کارشناس اداره کل فزاورده های طبیعی ،سنتی و مکمل
هٌْذس فاعوِ فاتحی

غذا و دارو
دکتش سسَل دیٌاسًٍذ

دکتش اهیشحسیي خوطیذی
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طبیعی  ،سنتی و مکمل

چک لیست ارسیابی

تاریخ صذور :

واحذ های عطاری

شماره باسنگزی 0 :
تاریخ باسنگزی :

مشخصات عطاری
ًام عغاسی:

ضواسُ تلفي ثابت:

استاى:
حَصُ داًطگاُ علَم پضضکی:
آدسس عغاسی:

ضواسُ تلفي ّوشاُ:
ضْشستاى:

کذ هلی:
ًام پذس:

ًام ٍ ًام خاًَادگی هتصذی:
هذسن تحصیلی:
ٍضعیت پشٍاًِ کسب:

ضواسُ پشٍاًِ کسب:
تاسیخ پشٍاًِ:

ًذاسد

داسد

مشخصات باسدیذ
تاسیخ باصدیذ:

ًام ٍاهضاء هویضی کٌٌذُ:

ساعت ٍسٍد :

تاسیخ هویضی:

ساعت خشٍج:

ًام ٍ اهضاء تأییذ کٌٌذُ:

تاسیخ تأییذ:
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اداره کل نظارت و ارسیابی فزآورده های
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وضعیت

مورد ارسیابی

ردیف

بله

1

آیا افشاد فالذ صالحیت علوی ٍ فٌی دس اهَس پضضکی ٍ داسٍیی دخالت هی کٌٌذ؟

2

آیا فشآٍسدُ ّای لاچاق دس عغاسی ًگْذاسی ضذُ ٍ بِ فشٍش هی سسذ؟

3

آیا فشآٍسدُ ّای غیش هداص دس عغاسی ًگْذاسی ضذُ ٍ بِ فشٍش هی سسذ؟

4

آیا فشآٍسدُ ّای دست ساص تملبی بِ هٌظَس دسهاى بیواسی ّا عشضِ هی ضَد؟

5

آیا فشآٍسدُ ّای هخذس یِ هٌظَس دسهاى بیواسی ّا عشضِ هی ضَد؟

6

آیا فشآٍسدُ ّای سٍاًگشداى یِ هٌظَس دسهاى بیواسی ّا عشضِ هی ضَد؟

7

آیا فشآٍسدُ ّای تاسیخ گزضتِ ٍ یا با تاسیخ هخذٍش دس عغاسی ٍخَد داسد؟

8

آیا گیاّاى داسٍیی بستِ بٌذی ضذُ دس عغاسی داسای پشٍاًِ ساخت هعتبش اص
ساصهاى غزا ٍداسٍ است؟

9

آیا هحیظ عغاسی هٌظن ٍ تویض است؟

10

آیا توْیذات الصم ٍکافی بشای کٌتشل حطشات ٍ خًَذگاى(دس صَست ٍخَد آفات)
اًدام ضذُ است؟

11

آیا بستِ بٌذی گیاّاى داسٍیی تَسظ ٍاحذ ّای عغاسی ٍ صشفا بِ ٌّگام عشضِ
بِ هطتشی بِ ضشعی کِ اصَل بْذاضتی سا سعایت ًوایذ ٍ اصبستِ بٌذی ضفاف با
لابلیت سٍیت هحتَیات بستِ بٌذی استفادُ ضذُ باضذ صَست هی گیشد؟

12

آیا عشضِ عشلیات گیاّی بستِ بٌذی ضذُ فالذ پشٍاًِ ساخت هعتبش ٍخَد داسد؟

13

آیا عشضِ عشلیات گیاّی بستِ بٌذی ضذُ داسای پشٍاًِ ساخت هعتبش صَست هی
گیشد؟

14

آیا تَلیذ ٍ بستِ بٌذی اساًسْا ٍ سٍغٌْای عبیعی ٍ عصاسُ ّای گیاّی دس
عغاسی صَست هی گیشد؟

15

آیا ّشگًَِ تبلیغات غیش لاًًَی ٍ فشیبٌذُ ًظیش دسهاى چالی،الغشی،تشن اعتیاد،
ًاباسٍسی ،هطکالت خٌسی ،سیضش هَ ،بیواسی ّای پَستی ٍ  ...دس ٍاحذّای
عغاسی ٍخَد داسد؟

16

خیز

آیا ضکل ظاّشی گیاّاى داسٍیی هَخَد دس عغاسی با ًام آًْا هغابمت داسد؟
وضعیت

مورد ارسیابی

ردیف

17

توضیحات

بله

خیز

آیا هتصذی عغاسی ّوکاسی الصم سا با باصسسیي داسد؟

ًام ٍاهضاء هویضی کٌٌذُ:

تاسیخ هویضی:

ًام ٍ اهضاء تأییذ کٌٌذُ:

تاسیخ تأییذ:

توضیحات
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18

چک لیست ارسیابی

تاریخ صذور :

واحذ های عطاری

شماره باسنگزی 0 :
تاریخ باسنگزی :

آیا گیاّاى سوی صیش دس عغاسی بِ عَس هعوَل عشضِ هی ضَد؟
-گیاّاًی ًظیش  :تاتَسُ ،بزسالبٌح ،عٌب الثعلب ،بیص ،خشیك ،آصاسالی غیش هذبش

بشگِ ضویوِ بشگِ اسصیابی هی باضذ .فشآٍسدُ ّای کطف ضذُ بش عبك لَاًیي ٍصاست بْذاضت ،فالذ پشٍاًِ
فْشست فشآٍسدُ ّای کطف ضذُ بِ پیَست
ٍخاسج اص ضبکِ سسوی ٍاسدات ،تَصیع ،خشیذ ٍ فشٍش ٍ لابلیت هصشف اًساًی ،حیَاًی ٍ صٌعتی ًذاضتِ ٍ بشاساس آییي ًاهِ هشبَط بِ داسٍّای کطف ضذُ
اًتمال دادُ ضذًذ.
ضبغی ٍ لاچاق بایذ هعذٍم ضًَذ ٍ تا اعالم ًظش ٍ صذٍس سای اص سَی هشاخع لضایی بِ هعاًٍت غزا ٍ داسٍ
ًسخِ تٌظین ٍ اسائِ ضذ.
گضاسش اسصیابی اًدام ضذُ دس
اسصیابی دس ساعت با سعایت هَاصیي ضشعی،لاًًَی،اخاللی ،علوی ٍ بذٍى بشٍص هطکل خاصی ٍ بذٍى ضشس خاًی ٍ هالی بِ پایاى سسیذ.

ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ اهضا باصسسیي غزا ٍ داسٍ:
-2
-1

ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ اهضا باصسسیي اتاق اصٌاف:
-2
-1

ًام ٍ ًام خاًَادگی ٍ اهضا باصسسیي تعضیشات ٍ هاهَس ًیشٍی اًتظاهی:
-2
-1

ًام ًٍام خاًَادگی اهضا اثش اًگطت ٍ هْش هتصذی عغاسی:
-2
-1

دس خصَظ فشآٍسدُ ّای لاچاق /غیش هداص/دست
هتصذی /فشٍضٌذُ عغاسی
ایٌداًب
ساص ٍتملبی/هخذس/سٍاًگشداى /تاسیخ گزضتِ کطف ضذُ پیَستی ّیچ گًَِ ادعایی ًذاسم ٍ هعاًٍت غزا ٍداسٍ هختاس است بِ ًحَ همتضی ًسبت بِ هعذٍم
ًوَدى آًْا (پس اص صذٍس سای اص سَی هشاخع لض ایی)الذام ًوایذ.الصم بِ رکش است دس عَل باصسسی ّیچ گًَِ ضشس خاًی ٍ هالی هتَخِ عغاسی ًطذُ ٍ دس
خصَظ ٍخِ ًمذ ،اٍساق بْاداس ٍ سایش هسایل هشبَط بِ عغاسی هطکلی پیص ًیاهذُ است ٍ ایٌداًب دس ایي خصَظ ّیچ گًَِ ادعایی ًذاسم.
اهضاء

ًام ٍاهضاء هویضی کٌٌذُ:

تاسیخ هویضی:

ًام ٍ اهضاء تأییذ کٌٌذُ:

تاسیخ تأییذ:
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چک لیست ارسیابی

تاریخ صذور :

واحذ های عطاری

شماره باسنگزی 0 :
تاریخ باسنگزی :

فشم الالم کطف ضذُ

سدیف

ًام

هکول/
فشاٍسدُ عبیعی/
داسٍی سٌتی ٍ
غیشُ

لاچاق/غیش
هداص/تملبی

ایشاًی/خاسخی
(فالذ هطابِ
یا داسای
هطابِ)

هَسد
هصشف

تعذاد

1
2
3
4
5
6

ًام ٍاهضاء هویضی کٌٌذُ:

تاسیخ هویضی:

ًام ٍ اهضاء تأییذ کٌٌذُ:

تاسیخ تأییذ:

لیوت
ٍاحذ

لیوت
کل

