ضوابط فنی و علمی فروشندگان گیاهان داروئی (عطاری)
ماده  :1تعاریف
عطاری :هىاًی است تشای ًگْذاسی هَلت ،ػشضِ ٍ فشٍش گیاّاى داسٍیی ٍ هفشدات طة سٌتی ایشاًی
ػطاس  :وسی است وِ تِ اصَل ضٌاساییً ،گْذاسی ٍ ػشضِ هفشدات طة سٌتی ایشاى آگاّی وافی داضتِ ٍ آهَصضْای الصم سا سپشی ًوَدُ
است.
هفشدات طة سٌتی ایشاًی :تِ  3گشٍُ اص داسٍّای طة سٌتی اطالق هیگشدد وِ ضاهل
گیاهان دارویی  :گیاّاًی وِ اثشات دسهاًی تشای اًساى داضتِ ٍ فشآٍسی صٌؼتی خاصی تش سٍی آى ّا اػوال ًطذُ ٍ هصشف آًْا دس
همادیش هؼوَل سویت ًذاسد.
جمادات و معذنیات  :تشویثاتی هؼذًی وِ دس همادیش هؼوَل اثشات دسهاًی خاصی داسًذ.
اجزاء حیوانی  :تشخی اص داسٍّا وِ هٌطاً حیَاًی داضتِ ٍ دسهمادیش هؼوَل اثشات هضش تشای اًساى ًذاسًذ.
ویزیت  :فشآیٌذ صثحت ٍ هطاٍسُ تا تیواس وِ دس طی آى اص چٌذٍچَى تیواسی ٍ یا ػالئن تیواسی پشس ٍ جَ ضذُ ٍ دس صَست لضٍم ًتایج
آصهایطات پاساولیٌیىی ٍی هَسد اسصیاتی لشاس هی گیشد.
معاینه  :فشآیٌذی وِ دس آى دسهاًگش تا یا تذٍى اتضاسی خاظ تخطی اص تذى سا تِ ووه لوسً ،گاُ ،سوغ ،دق ٍ .......هَسد اسصیاتی لشاس هی دّذ.
نسخه ًَ :ضتِای وِ اص سَی پضضه صادس ٍ تِ اهضا ٍ هْش ًظام پضضىی ٍی هوَْس است.
داسٍی گیاّی  :داسٍیی وِ تَسط هشاوض هجاص فشآٍسی ضذُ ٍ تِ یىی اص اضىال هؼوَل داسٍیی ّوچَى ضشتت ،لشظ ،وپسَل ،ضیاف ٍ  ...دسآهذُ
ٍ داسای ضواسُ سشی ساخت ٍ ضواسُ ثثت داسٍ ( )IRCاص ٍصاست تْذاضت ،دسهاى ٍ آهَصش پضضىی هی تاضذ.
گیاّاى داسٍیی تستِ تٌذی ضذُ  :گیاّاى داسٍیی وِ تَسط ٍاحذّای تستِ تٌذی هجاص تَلیذ ٍ داسای ضواسُ پشٍاًِ هی تاضذ.
بالک  :گیاّاى داسٍیی تستِ تٌذی ًطذُ وِ تِ صَست فلِ ػشضِ هی ضًَذ.

ماده  : 2محذوه ی عملکرد و اقالم قابل عرضه
ػطاس صشفاً هجاص تِ فشٍش گیاّاى داسٍیی سالن ٍ تْذاضتی است ٍ حك ٍیضیت ،هطاٍسُ ،هؼایٌِ ،دسخَاست آصهایص ٍ سادیَگشافی ،داسٍساصی،
تستِ تٌذی ٍ تشویة ًوَدى گیاّاى سا ًذاسد.
تبصره : 1فْشست هفشدات طثی لاتل ػشضِ دس ػطاسی تِ ضشح ضویوِ ضواسُ  2اػالم هی گشدد.
تبصره  : 2اسائِ ٍ فشٍش ػشلیاتی وِ تَسط ضشوت ّای هجاص داسای ضواسُ ثثت ،وذ تْذاضتی ٍ پشٍاًِ تْشُ تشداسی تَلیذ ضذُ اًذ تالهاًغ است.
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تبصره  : 3هحل اسائِ ٍ فشٍش داسٍّای گیاّی وِ تَسط ضشوت ّای هجاص تَلیذ ٍ داسای ضواسُ ثثت داسٍ ٍ ضواسُ سشی ساخت هی تاضٌذ دس
داسٍخاًِ تَدُ ٍ ػطاسی ّا هجاص تِ اسایِ ایي دستِ اص داسٍّا ًویتاضٌذ.
تبصره  : 4اسائِ ٍ فشٍش هحصَالت آسایطی ٍ تْذاضتی گیاّی تَلیذ ضذُ تَسط هشاوض هجاص تالهاًغ است.
تبصره  : 5ػشضِ ٍ فشٍش ّش گًَِ داسٍی ضیویایی ،داسٍی تشویثی گیاّی ٍ ضیویایی ،داسٍّای دست ساص ،داسٍّای فالذ تشچسة ،داسٍّای
تَلیذ ضذُ دس هشاوض غیش هجاص ،اًجام فشهَالسیَى ،ػشضِ گیاّاى داسٍیی آلَدُ ٍ یا تاسیخ هصشف گزضتِ دس ػطاسی هوٌَع است .ػشضِ ٍ فشٍش
گیاّاى داسٍیی تِ ضىل پَدس ضذُ هوٌَع تَدُ ٍ فمط دس هَسد ادٍیِ آضپضخاًِ ّوچَى ًوه ٍ فلفل ،صسدچَتِ تالهاًغ است.

ماده

 : 3صشفاً روش ػٌاٍیي ػطاسی ،فشٍضٌذُ گیاّاى داسٍیی ،فشٍضگاُ گیاّاى داسٍیی دس تاتلَ ٍ یا فاوتَس ،هجاص است ٍ استفادُ اص ّشگًَِ

ػٌَاًی وِ دس تشگیشًذُ همطغ تحصیلی(هثل واسضٌاس ،...واسضٌاس اسضذ ،...دوتشای ٍ )...یا هحتَای دسهاًی یا طثی (هثل هطاٍس  ،...دسهاًگش
طثیؼی ،هؼجضُ طثیؼت ،ضفاخاًِ  ،...داسٍخاًِ طثیؼی ٍ )... ٍ ،یا سایش هَاسد تشای هحل ػشضِ یا فشد ػشضِ وٌٌذُ گیاّاى داسٍیی هوٌَع است.
تبصره :دس ٍاحذ صٌفی فشٍش گیاّاى داسٍیی ،صشفا ًصة جَاص وسة ٍ واست تْذاضتی الضاهی تَدُ ٍ ًصة یا ًوایص ّشگًَِ هذسن تحصیلی،
گَاّی آهَصش ،گَاّی سپشی ًوَدى دٍسُّای آهَصضی هشتثط تا گیاّاى داسٍیی یا طة سٌتی هوٌَع است.

ماده  : 4شرایط فیزیکی
ضشایط فیضیىیً ،حَُ ًگْذاسی ،تستِ تٌذی ٍ ػشضِ گیاّاى داسٍیی دس ػطاسی تاتغ ضَاتط ٍ چه لیست ًظاستی اػالم ضذُ اص سَی ٍصاست
تْذاضت ،دسهاى ٍ آهَصش پضضىی ّوچٌیي استاًذاسدّای ضغلی هشتَطِ است( .چه لیست ساصهاى غزا ٍ داسٍ ّوچٌیي هؼاًٍت تْذاضتی
ٍصاست تْذاضت دس پیَست ضواسُ  4 ٍ 3آهذُ است) تِ دلیل تاثیش هٌفی ًَس ،حشاست ٍ سطَتت تش سٍی اغلة گیاّاى داسٍیی ،ضشٍسی است
ًگْذاسی گیاّاى تشجیحاً دس ظشف ضیطِ ای ،دٍس اص تاتص هستمین آفتاب ٍ دس هحیطی وِ تَْیِ هٌاسثی دس آى تشلشاس تاضذ اًجام پزیشد.
استفادُ اص ظشٍف پت ٍ یا پالستیىی تَصیِ ًوی ضَد.

ماده  : 5شرایط متقاضی
داًص آهَختگاى سضتِ ّای هشتثط تا وطاٍسصی (اػن اص تاغثاًی ،صساػت ،گیاُ پضضىی) ،صیست ضٌاسی (گشایص ػلَم گیاّی) ،داسًذگاى
گَاّیٌاهِ آهَصش ضغلی حَصُ گیاّاى داسٍیی هصَب ٍ هَسد تاییذ ساصهاى آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای وطَس ٍ ،داًصآهَختگاى سضتِ تَلیذ ٍ
فشآٍسی گیاّاى داسٍیی ،هی تَاًٌذ تشای دایش ًوَدى ػطاسی تماضای جَاص وسة ًوایٌذ.
پس اص تائیذ ضَاتط صٌفی ٍ آهَصش ّای هشتثط تا هسایل تْذاضتی ،هتماضی هی تایست طی یه دٍسُ حذالل  2هاِّ ،آهَصش اختصاصی سا
سپشی ًوایذ .طشح دٍسُ ی آهَصضی هزوَس دس پیَست ضواسُ  5آهذُ است.
تبصره  :اتحادیِ صٌف فشٍضٌذگاى گیاّاى داسٍیی (ػطاسی) هجشی تشگضاسی دٍسُ آهَصضی استّ .ضیٌِ دٍسُ آهَصضی تا پیطٌْاد اتحادیِ ٍ
تائیذ هؼاًٍت تاصسگاًی ٍ تَسؼِ تجاست ساصهاى صٌؼت ،هؼذى ٍ تجاست استاى سسویت پیذا هی وٌذ.
اتحادیِ تشای تذسیس سش فصل ّای دٍسُ آهَصضی هی تَاًذ اص اساتیذ ٍ یا داًص آهَختگاى داًطىذُ ّای وطاٍسصی ،ػلَم پضضىی،
جْادوطاٍسصی ،هشاوض آهَصش فٌی حشفِ ای یا ػطاساى تا ساتمِ ای وِ دٍسُ آهَصضی سا سپشی ًوَدُاًذ ،استفادُ ًوایذ.
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