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 :مقدمه

الغی مقام محترم اب 17/4/1391/د مورخ  5963/655صدور پروانه بهداشتی به شماره این ضابطه در اجرای دستورالعمل تاسیس و 

ورخ مد /850/101وزارت و آیین نامه تاسیس  و فعالیت شرکت های پخش فرآورده های سالمت محور ابالغی طی شماره 

)و  1346مصوب  رایشی و بهداشتیمدیر کل محترم حوزه وزارتی و با توجه به قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آ 14/6/1394

) 4، تبصره 1367ماده یک قانون تشکیالت و وظایف وزارت متبوع مصوب  17و 13و 12و  11اصالحات و الحاقات بعدی( ، بندهای 

قانون  39و 36و 30 و 29، مواد 1392قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب  27و تبصره یک ماده  18( به ماده 1394الحاقی 

ی کشور مصوب اقانون احکام دائمی برنامه های توسعه  7ماده  "پ"، بند 1367زیرات حکومتی امور بهداشتی درمانی مصوب تع

ظور تضمین و به من 1395قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مصوب  70ماده  "ث"و بند  1395

 نی و معتبری قانویع و عرضه فرآورده های آرایشی و بهداشتی واجد پروانه هاسالمت مسیر شبکه تامین، نگهداری )انبارش( توز

هداشتی شرکت های دستورالعمل تاسیس و صدور پروانه ب ساخت و ورود ) فرآورده های ایمن، سالم، باکیفیت و اصیل( در چارچوب

ماده  3وجه به تبصره تو با  24/4/91پخش و توزیع مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مورد تأیید وزیر محترم وقت مورخ 

ر اجرا ابالغ می ه منظو( تصویب و ب 23/3/1395آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش فرآورده های سالمت )تاریخ اجرا  2

 شود.  

  ( تعاریف: 1ماده

  1346وب قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مص 7کمیته فنی : عبارت است از کمیته موضوع ماده -1-1

 وزارت : عبارت است از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  -2-1

  سازمان: عبارت است از سازمان غذا و دارو -3-1

 های آرایشی و بهداشتی  اداره کل : عبارت است از اداره کل امور فرآورده -4-1

 مانی شتی دردانشگاه : عبارت است از معاونت / مدیریت غذا و دارو دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهدا -5-1

عدی، ساخت )تولید( و و اصالحات ب 1346مصوب  ادفرآورده : عبارت است از فرآورده آرایشی و بهداشتی که به موجب قانون مو -6-1

 یا ورود و ترخیص آن مستلزم اخذ مجوز از اداره کل می باشد. 

 اجد پروانهوآورده عرضه کننده: عبارت است از واحد عرضه کننده فرآورده شامل داروخانه و یا واحد صنفی عرضه کننده فر -7-1

 ع قانون مذکور  های موضو( و فروشگاه1392)و اصالحیه  1382نظام صنفی مصوب  کسب معتبر با توجه به چارچوب مقرر در قانون

زیع کت، توشرکت پخش : شخصیت حقوقی در قالب شرکت که طبق قانون به ثبت رسیده و در اساسنامه موضوع فعالیت شر -8-1

ده تامین کنن اسط بینونظارت آن به عنوان فرآورده قید شده و با اخذ مجوزهای قانونی از اداره کل )سازمان و دانشگاه ( و تحت 

 فرآورده )تولید کننده ، وارد کننده ( و عرضه کننده اقدام به توزیع فرآورده در سطح کشور می نماید. 

ط به حور منوشرکت پخش مجاز به توزیع فرآورده های آرایشی و بهداشتی خواهد بود و پخش دیگر محصوالت سالمت متبصره : 

 کسب مجوز و تامین از دیگر ادارات مربوطه سازمان غذا و دارو می باشد. 
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 شتی خوردنی و آشامیدنی، آرایشی و  بهدا شعبه استانی شرکت پخش : بخشی از ساختار شرکت پخش است -9-1

 اشد.ن می بکه تحت نظارت ستاد مرکزی و بر اساس ضوابط قانونی و تحت نظارت دانشگاه مسئول پخش فرآورده در سطح استا

  1394غی آیین نامه : عبارت است از آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش فرآورده های سالمت محور ابال -10-1

اه رموافقت اصولی،  ه، اشخاص حقوقی با ارایه مدارک ذیل درخواست خود را برای اخذآیین نام "2"در اجرای مفاد ماده ( 2ماده 

 اندازی و فعالیت شرکت پخش به سازمان تسلیم می نمایند: 
 درخواست رسمی اخذ موافقت اصولی  -1-2

 تصویر )برابر اصل( اساسنامه شرکت با موضوع فعالیت در زمینه فرآورده آرایشی بهداشتی  -2-2

 تصویر آگهی )برابر اصل( روزنامه رسمی شرکت و تغییرات آن  -3-2

صیلی مدیر درک تحمتصویر )برابر اصل ( کلیه صفحات شناسنامه ، کارت شناسایی ملی، کارت پایان خدمت )برای آقایان( و  -4-2

 عامل 

 اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری و موثر مدیرعامل  -5-2

 عامل ارائه سوابق اشتغال مدیر  -6-2

 (  "1"فرم تکمیل شده تعهد نامه محضری شرکت )طبق فرم پیوست شماره  -7-2

 واریز وجه طبق اعالم امور مالی سازمان  -8-2

  ( مستندات مورد نیاز جهت صدور مجوز فعالیت شرکت پخش :3ماده

 (  "2"معرفی مسئول فنی واجد شرایط طبق مفاد این ضابطه ) پیوست شماره  – 1-3

 ( و ارائه تعهد نامه متقاضی "1"معرفی انبار مرکزی طبق مفاد این ضابطه ) پیوست شماره  -2-3

 نماید( در لیت میمعرفی حداقل پنج شعبه استانی یا عمده فروشی استانی مورد تأیید )که زیر نظر همان پخش سراسری فعا -3-3

 سطح کشور در شروع فعالیت.  

  یص و موافقت اداره کل خواهد بودتعیین شعب بنا به تشخ : 1تبصره

ید از بت به بازدنشگاه نس: با ارایه درخواست شرکت پخش برای راه اندازی شعبه )استانی( به اداره کل و موافقت اولیه ، دا 2تبصره

مراتب  ذیرفته وپ ه صورتمحل انبار معرفی شده اقدام و در صورت تایید؛ بازدید مرحله دوم در مدت تعیین شده برای راه اندازی شعب

مورد تایید  مسئول فنی معرفی برای بررسی و تایید نهایی توسط دانشگاه به اداره کل اعالم و پس از تایید و ابالغ اداره کل ، شرکت با

 (  "5"و  "4"کمیته اقدام به  فعالیت می نماید )فرم های پیوست شماره 

شیابی و یاز ارزدر می گردد و در صورت احراز حداقل شصت درصد امت: مجوز فعالیت شرکت در ابتدا به مدت یکسال صا 3تبصره 

 )بازرسی دوره ای ( و با توجه به نظر دانشگاه و تایید کمیته به صورت سالیانه تمدید خواهد شد. 

های هری( در دور)چک لیست بازدید ادوا "6": دانشگاه موظف است گزارش ارزیابی عملکرد شرکت پخش را مطابق پیوست  4تبصره 

 زمانی سه ماهه به اداره کل ارسال نماید. 

 ( "3"اره وست شمتعهد شرکت مبنی بر ارایه اطالعات فروش و موجودی جهت مدیریت یکپارچه به صورت الکترونیک )فرم پی  -4-3

 ارایه مستندات انعقاد قرارداد برنامه نرم افزاری )منوط به تایید سازمان(  -5-3
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ره کل )و یا تایید ادا طالع وو یا تعطیلی مکان شرکت پخش اعم از دفتر، انبار مرکزی )و یا شعبه ( باید با ا هر گونه جابه جایی -6-3

 دانشگاه ( صورت پذیرد. 

عهد نامه تسمی و در صورت تغییر مدیر عامل و یا اعضاء هیات مدیره شرکت ؛ حداکثر طی بیست روز کاری آگهی روزنامه ر -7-3

 یا مدیر عامل( می بایست ارایه گردد.  جدید محضری شرکت ) و

 ت.الزامی اس ضوابط در صورت تغییر مسئول فنی ، معرفی مسئول فنی جدید با ارائه تعهد نامه و سایر موارد مندرج در این -8-3

 : شرایط احراز مسئولیت فنی شرکت پخش :  4ماده 

یمی و هندسی شو یا کارشناسی ) و یا باالتر ( شیمی، مداشتن مدرک کارشناسی ارشد و یا دکترای حرفه ای داروسازی  -1-4

اشت، وزارت بهد ی و یابهداشت محیط و سایر رشته های مرتبط مورد تائید کمیته فنی و مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناور

 درمان و آموزش پزشکی 

 تابعیت جمهوری اسالمی ایران و متدین به ادیان رسمی کشور  - 2-4

 ارائه گواهی عدم سوء پیشینه موثر کیفری و عدم اعتیاد  - 3-4

                                                                                                                                                                                                                                                                                        مورد تایید اداره کل                            GSPو GDPارائه گواهی گذراندن دوره های آموزشی  -4-4

 : وظایف مسئول فنی شرکت به شرح ذیل است :  5ماده 

 ساعت حسب مورد در دفتر مرکزی و یا انبار  8کاری شرکت به مدت حداقل حضور فعال و موثر در ساعت  -1-5

 کزی است. عبه مرنظارت مستمر ، موثر و فعال ) و کنترل ( عملکرد مسئولین فنی شعب )استانی( برعهده مسئول فنی ش تبصره :

 سازمان در واره کل ی صادره از سوی ادنظارت بر حسن اجرای کلیه آیین نامه ها، ضوابط ، بخشنامه ها و دستور العمل ها - 2-5

 (  رابطه با وظایف محوله )به ویژه اجرای طرح رهگیری و ردیابی و کنترل اصالت فرآورده های آرایشی بهداشتی

 وGSPهایو نظارت بر تدوین و استقرار و بازنگری دستور العمل  (SOP's)تهیه کلیه دستور العمل های اجرایی استاندارد  -3-5

GDP  از جمله دستور العمل های نظارت و بهداشت انبار و پرسنل، کنترل دما و رطوبت، آموزش پرسنل، کنترل شرایط ایمنی و سم

پاشی و دفع حشرات و جانوران موذی، نحوه ورود و خروج فرآورده های آرایشی بهداشتی در انبار، نگهداری ضایعات برای امحاء ، 

صات مربوط به کاالهای مرجوعی و سایر دستور العمل های الزم مطابق با معیار های جهانی و ، مشخ (Recall)مرجوعی و فراخوان 

 مقررات ابالغی اداره کل و سازمان 

 ها متعاقب استقرار آن  (GDP , GSP)نظارت ، پیگیری و راه اندازی روشهای بهینه انبار داری و توزیع  - 4-5

 تامین کننده  اعالمی توسط (SOP's)آورده های آرایشی و بهداشتی منطبق با  نظارت بر شرایط نگهداری و چیدمان فر - 5-5

   (First Expire – First Out)نظارت بر سامانه توزیع با رعایت تقدم  -6-5

 های آرایشی و بهداشتی در عملیات حمل و نقل و پخش نظارت بر رعایت شرایط نگهداری فرآورده - 7-5

 گان ضه کنندیری کلیه امور فنی و علمی مرتبط در شرکت و اطالع رسانی صحیح و مناسب به عرنظارت بر اجرا و پیگ - 8-5

ص و مل از نواقمع و کابازدید های دوره ای ) و یا فوق العاده بر حسب مورد( از انبارها و تهیه گزارش مکتوب، مستدل، جا - 9-5

 تعریف شده (SOP's) واست پیگیری و نگهداری اسناد طبق کمبودها و ارائه آنها ) به صورت مکتوب( به مدیر عامل و درخ
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و  طح اطالعاترتقاء سامشارکت فعال و ارائه راهکار و برنامه در تشکیل سمینارها و دوره های آموزشی در شرکت به منظور  - 10-5

 آگاهی پرسنل 

تی حسب بهداش وی فرآورده های آرایشی اعالم کتبی کلیه شکایتهای دریافتی در رابطه با مشکالت کمی و کیفی و ظاهر -11-5

 مورد به تامین کننده و دانشگاه 

 دانشگاه موظف است بعد از بررسی های الزم مراتب را به اداره کل منعکس نماید. تبصره :

رش عملیات و گزا ، امحاء و آموزش کارکنان به منظور اجرای  PMS, (Recall)نظارت بر عملیات اختصاصی فراخوان کاال  -12-5

 دهی مناسب منطبق با دستور العمل مربوطه به تامین کننده ، دانشگاه و اداره کل 

 همراه علت نها بهآنظارت فعال بر فرآیند معدوم سازی فرآورده های مشمول انهدام، تهیه فهرست ضایعات و به روز آوری  -13-5

 وقوع ضایعات ) تحت نظارت معاونت غذا و دارو دانشگاه مربوطه (  

،  وبت سنج هاا و رطنظارت بر کنترل، ارزیابی و کالیبراسیون دوره ای دستگاههای موجود در انبار )ترازوها ، دماسنج ه -14-5

 کپسول های آتش نشانی ، سامانه اعالن و اطفاء حریق و غیره ( 

 نظارت و اقدام موثر بر حسن اجرای کلیه فرآیند های مستند سازی و معتبر سازی  -15-15

 اجرای کلیه دستور العمل های ابالغی اداره کل  -16-16

 : مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه مسئول فنی شرکت پخش   6ماده 

 ("2": تعهد نامه پذیرش مسئولیت فنی طبق فرم تعهد نامه )پیوست شماره  1-6

 : تصویر برابر اصل )و یا موید( مدرک تحصیلی  2-6

 به تایید اداره کل  GSP , GDP: گواهی سپری نمودن دوره آموزش اصول  3-6

 : گواهی عدم سوء پیشینه موثر  4-6

 ( مبنی بر عدم هر گونه اشتغال در ساعت موظف خدمت "2": ارائه تعهد )طبق فرم پیوست شماره  6-6

 : ارائه فیش بانکی مبنی بر واریز مبالغ اعالم شده که به تایید امور مالی سازمان برسد  7-6

 ( "2": معرفی رسمی توسط مدیر عامل شرکت ) پیوست شماره  8-6

 یندرج در امومی منع: در موارد خاص ؛ حضور و فعالیت فرد واجد شرایط به جانشینی مسئول فنی با رعایت کلیه مقررات  1تبصره 

 ماه در یک سال بالمانع است.  6ضابطه و موافقت کمیته فنی تا مدت حداکثر 

جیهی دالیل تو دارای مسئول فنی واجد شرایط باشند. در موارد خاص و با ارائه می بایست: شعب استانی شرکت پخش  2تبصره 

فر نی توان یک مو سال دبر مدت زمان حداکثر تا توسط شرکت و بررسی در دانشگاه و تایید کمیته برای حداکثر دو استان همجوار برا

 مسئول فنی معرفی نمود.

 : مساحت انبار   7ماده 

متر  600اقل مساحت انبار مرکزی شرکت پخش برای توزیع سراسری متناسب با حجم کاری و بدون احتساب فضای اداری حد -1-7

 باشد.  
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هداشتی با شی و بسب با واحدهای هدف عرضه کننده فرآورده های آرایحداقل مساحت انبار شعب شرکت پخش در استانها متنا -2-7

نمی بایست  1-7توجه به نظر کارشناسی دانشگاه خواهد بود. در هر صورت مساحت از حداقل هشتاد درصد مساحت موضوع بند  

 کمتر باشد.  

اره کل هایی به ادررسی نبدالیل توجیهی را برای  در موارد خاص )موضوع مساحت انبار(  دانشگاه با ارائه نظریه کارشناسی؛ تبصره :

 ارسال خواهد نمود.  

 انبار نباید در واحد های مسکونی، زیر زمین و یا مناطق صعب العبور باشد. - 3-7

 ردد. گسرمایشی تجهیز  –انبار باید متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه محل استقرار به سامانه گرمایشی  - 4-7

 بین پانزده تا بیست و پنج درجه سانتی گراد و حداکثر رطوبت مجاز شصت و پنج درصد باشد. محدوده دمایی

 استفاده از کولر آبی در انبار ممنوع است. : 1تبصره 

 شرایط تکمیلی انبار طی بخشنامه اداره کل تعیین و ابالغ خواهد شد.  :2تبصره 

 خواهد بود.  "5"و  "4"وست های اقدام کارشناسی در این مرحله با توجه به پی :3تبصره 

تهیه  GDPول وسایل نقلیه در خدمت شرکت پخش می بایست با تایید مسئول فنی و رعایت کیفیت وسیله نقلیه مطابق اص -5-7

 گردد. 

 سایر شرایط وسایل نقلیه طی بخشنامه اداره کل اعالم خواهد شد.  تبصره :

 : شرایط و قابلیت نرم افزار مورد استفاده شرکت های پخش   8ماده 

فکیک نوع ا به تقابلیت ثبت و ارزیابی مشخصات کامل فرآورده های آرایشی و بهداشتی ورودی و خروجی به کلیه انبار ه -1-8

 فرآورده و بخش های هدف عرضه 

 ضاء نام ، تعداد ، شماره سری ساخت و تاریخ انق قابلیت تهیه فاکتور با مشخصات کامل فرآورده از جمله - 2-8

اری و یمت گذدرج قیمت تحویل به عرضه کننده و همچنین قیمت مصرف کننده با توجه به قوانین و مقررات کشوری ق تبصره :

 خدمات صورت می پذیرد. 

 ماره سری ساختدارا بودن قابلیت گزارش دهی موجودی انبار به تفکیک فرآورده ، تاریخ انقضاء و ش -3-8

 نشگاه محلتایید دا تحویل فرآورده توسط شعب استانی به استانهای همجوار با ارائه درخواست به اداره کل و بررسی و:  9ماده 

 استقرار شعبه استانی بالمانع است.   

به  ابط، عدمبا ضو در صورت تخلف شرکت پخش در انجام وظایف قانونی شامل مواردی نظیر تغییر اساسنامه مغایر:  10ماده 

 هداشتی غیربیشی و کارگیری، عدم حضور و سلب امکان فعالیت مسئول فنی توسط مدیران و دیگر عوامل شرکت ، توزیع فرآورده آرا

داره کل ادستور  درصورت _مجاز و غیر قانونی، فاقد برچسب اصالت و سالمت ) کد شناسه و رهگیری(، عدم جایگزینی مسئول فنی 

 نی و وزارتفکمیته  مراتب در کمیته فنی مطرح و با توجه به  اختیارات _انجام وظایف و مسئولیت های قانونی وی  مبنی بر عدم

  متبوع تصمیمات الزم به شرح آتی اتخاذ خواهد شد.
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 : تصمیمات کمیته فنی در برخورد با موارد تخلف به شرح ذیل می باشد:  11ماده 

 رای رفع نواقص و یا تخلفات شرکت اخطار کتبی و تعیین مهلت ب -1-11

فعالیت  ائم پروانهدقت یا اعالم عدم صالحیت شرکت و تعلیق پروانه فعالیت و ارجاع پرونده به مراجع ذیصالح به منظور لغو مو -2-11

 شرکت 

با  به اولدر صورت تخلف مسئول فنی شرکت و عدم رعایت شرح وظایف مسئول فنی موضوع در کمیته مطرح و در مرت تبصره :

صمیم ترکت اتخاذ فنی ش اخطار کتبی با درج در پرونده و در صورت تکرار نسبت به بررسی لغو موقت و یا دایم پروانه فعالیت مسئول

 خواهد شد 

ر درنظارت ب و دارو ( رچوب وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )سازمان غذااین دستورالعمل در چا: 12ماده 

غ صویب و ابالتوین ، تامین )ساخت و ورود( و توزیع )حمل و نقل، نگهداشت و انبارش( و عرضه فرآورده های آرایشی و بهداشتی تد

حوزه  در اینشور ارزی ک ل های اقتصادی، تجاری، بازرگانی، صنفی، پولی ورعایت قوانین و مقررات ، ضوابط و دستور العممی گردد و 

 عتبار ساقطاز درجه اهای مغایر قبلی این سازمان توسط شرکتهای پخش فرآورده های آرایشی و بهداشتی الزامی است و دستورالعمل

 گردد.می
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  "1"پیوست شماره 

 فرم تعهد نامه رسمی محضری شرکت پخش 

 فرآورده های آرایشی و بهداشتی 

 . دارای سمت ........................با کد ملی . ............................. -2.... ............................. با کد ملی ................................ -1بدینوسیله اینجانبان  

-ذکر تعهد میاز طرف شرکت فوق ال و نیابتاً  رف خودط..... به شماره شناسایی ................. اصالتًا از مدیر عامل شرکت .............................

ررات ا و مقهنمایم پس از اخذ مجوز پخش فرآورده های آرایشی و بهداشتی در مناطق تحت پوشش کلیه ضوابط، دستور العمل 

و یا معاونت )ی بهداشتی آرایش را نمایم و چنانچه توسط اداره کل امور فرآورده هایابالغی سازمان غذا و دارو از جمله موارد ذیل را اج

ه حق هر گون ده استغذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی متبوع ( محرز گردد که مفاد این تعهد نامه اجرا نگردی

طلقاً سلب و مرکت متبوع ود و شخ.........را قانوناً و شرعاً از اعتراض و پیگیری در خصوص لغو مجوز فعالیت شرکت پخش ................

 ساقط می نمایم. 

ده بنا به عریف شخدمت رسانی توزیع فرآورده های آرایشی بهداشتی با هدف پوشش کامل و سراسری در کشور در فواصل زمانی ت-1

 دستور اداره کل 

آورده در رضه فرعمعرفی تعداد حداقل پنج شعبه در ابتدای فعالیت در کشور با توانایی پوشش حداقلی سی درصد از بخش های -2

 نقطه هدف ) حسب مورد با تایید دانشگاه و یا سازمان صنعت، معدن و تجارت( 

ر ت مصوب و دویژه عرضه کاال به قیم در تهیه و توزیع فرآورده و رعایت قوانین کشوری به GSP, GDPرعایت کامل اصول -3

 چارچوب ضوابط قیمت گذاری مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت. 

 ماره ایید دفتر اسناد رسمی شت  نام و نام خانوادگی مدیر عامل                    تایید و امضاء اعضاء هیات مدیره                  

 )نصف به عالوه یک نفر(                         مهر و امضاء تاریخ                

                                                              1- 

                                                              2- 

                                                             3-  

                                                             4- 

                                                             5- 
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  " 2"پیوست شماره 

 فرم تعهد مسئول فنی 

ره شما ......... به........................مل شرکت ...........عا ر........ مدیاینجانب ..................................... به شماره شناسایی ملی .............................

شگاه ناد........ از ...............رشته ............................خته مقطع .نش آمو........... داشناسایی ................................ خانم / آقای .............................

 می نمایم.  اریخ معرفیتز این .................................. را به عنوان مسئول فنی ..................................... ا

 نام و نام خانوادگی مدیر عامل 

 و امضاء شرکت  مهر

 ............امه ........نسابه شماره شن ........................فرزند ..... ............اینجانب ........................................... به شماره شناسایی ملی .......................

 ریخ متقاضیاکه از این ت ....................................گاه ......ز دانشا.....................................  دانش آموخته مقطع ................................... رشته

ه  اسیس/ بهره برداری بلی/ مجوز تقت اصوپذیرش مسئولیت فنی شرکت پخش ..................... به شماره شناسایی ....................... و مواف

ل از ی باشم با اطالع کامبهداشتی م ورایشی آ...................... مورخ ..........................جهت فعالیت در زمینه پخش فرآورده های شماره.

 شرح وظایف تعیین شده متعهد می گردم که:  

 عضو هیت مدیره ، سهامدار و مدیر عامل شرکت نبوده و نمی باشم. -1

ستمر معال و فر ساعت فعالیت شرکت مطابق با ساعت اداری جهت انجام وظایف محوله در شرکت حضور از تاریخ فوق الذکر د-2

 داشته باشم و به هیچ عنوان در موسسه / نهاد/ بخش دیگری مشغول به کار نباشم. 

طح خدمات کمی س مجری کامل و بدون قید و شرط قوانین، مقررات و ضوابط جاری بوده و اقدامات اصالحی جهت ارتقاء کیفی و-3

 و کلیه وظایف محوله را کامل و دقیق انجام دهم. 

اه را تا یک م خودیف در صورت استعفاء )و انصراف( از مسئولیت فنی تا معرفی و تایید مسئول فنی واجد شرایط بعدی کلیه وظا -4

 انجام دهم. 

 50ر حداکث ضمن حضور فعال، مستمر و موثر در محل کار متعهد میشوم محل سکونت اینجانب در شهر محل فعالیت ) و یا -5

 کیلومتری مکان خدمت ( باشد.

 گی  دفتر اسناد رسمی .........                                                   نام و نام خانواد 

                                                                                                                          امضاء                                                                                           
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  "3"پیوست شماره 

 ر عامل شرکت پخش فرآورده های آرایشی بهداشتیتعهد نامه مدی

رکت پخش در ..................  ش تمس..... دارای ........................اینجانب / اینجانبان .................................. به شماره شناسایی ملی ....................

ز طرف خود ا اً ...... اصالت........................... مورخ ........................ و مجوز فعالیت و تاسیس شماره .............به شماره شناسایی ............................

را  وجودی شرکتمروش و فو نیابتاً به عنوان دارندگان امضای مجاز از طرف شرکت فوق الذکر متعهد میگردم / میگردیم. که اطالعات 

رسال اشی و بهداشتی ( و در هر مقطع زمانی مورد دستور اداره کل امور فرآورده های آرایOn-Lineونیک و بر خط )به صورت الکتر

واهد ختیار کامل کل اخ نمایم و در صورت عدم رعایت مراتب امر مسئولیت قانونی به عهده اینجانب و شرکت بوده و کمیته فنی اداره

یی ضایی، اجراققوقی، روانه فعالیت شرکت پخش اقدام نماید و هر گونه پیگیری قانونی، حداشت تا نسبت به تعلیق موقت یا دائم پ

 موضوع را شرعاً و قانوناً از خود و شرکت متبوع مطلقاًسلب و ساقط نمودم . 

 

 

 

 

 

 )اصالتاً و نیابتاً(رکتشنام و نام خانوادگی دارندگان امضای مجاز                                   دفتر اسناد رسمی .......

 مهر و امضاء                                                                                   
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  "4"پیوست شماره 

 فرم کارشناسی بازدید مرحله اول از انبار شرکت پخش 

 

 نام شرکت پخش فرآورده های آرایشی و بهداشتی                                        تاریخ بازدید : 

 .......................... :ک : الپ........... ....................... :ان ب........ خیاآدرس پستی دفتر مرکزی شرکت : استان............................ شهر

 .... .............................. تلفن : ....................... نمابر : ..........................

  : آدرس پستی و کروکی انبار 

 

  مکان انبار در واحد مسکونی، زیر زمین ، مناطق صعب العبور و صنایع آالینده قرار        دارد    داردن  

 ............ بع(  رم ر....... ) مت.............مساحت ..... ............مشخصات انبار ) برحسب متر(  طول ............... عرض ...................... ارتفاع 

  نوع ساختمان : سوله   طاقی     تملک انبار: ملکی   استیجاری  

  محل تخلیه و بارگیری انبار مسقف می باشد   نمی باشد  

  محل پیشنهادی با ضوابط تاسیس شرکت های پخش آرایشی و بهداشتی مغایرت ندارد  دارد  

  / کارشناسان اعزامی : توضیحات کارشناس 

 

بهداشتی  خدمات ونام و نام خانوادگی سمت ، امضاء                          نظر معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی 

 درمانی 

1-                                                                                                                                               

2- 

 

 

 

 



                                                                                                                 
                                                                                                              

                                                                                                                                 
 

 وسازمان غذا و دار
  پخش و توزیع محصوالت آرایشی و بهداشتی دستورالعمل اجرایی نحوه 

 

 

  "5 "پیوست شماره 

 فرم کارشناسی بازدید مرحله دوم از انبار مرکزی شرکت پخش فرآورده های آرایشی و بهداشتی

 نام شرکت پخش :                                                  تاریخ بازدید: 

  .............................. پالک.........................یابان خآدرس پستی دفتر مرکزی : استان ............................ شهر ....... ......................... . 

   : آدرس پستی انبار پیشنهادی 

  ت پخش :شرایط الزم مطابق با آیین نامه و ضوابط تاسیس فعالیت شرک  

                                     فاقد منفذ بودن کف / سقف / دیوارها     ور و روشنایی انبار کافی بودن شرایط ن 

 جارو برقی صنعتی به تعداد کافی                                                 اطفاء حریق  سیستم اعالن و 

 لیفتراک برقی                                                                          ستشو و مقاوم بودن کف انبار قابل ش 

  سیستم مناسب ضد سرقت                                                         گهداری اقالم ضایعاتی نمکان مجزا برای 

  سرمایشی مناسب  –سیستم گرمایشی                                          وجود دفتر داخلی مجزا 

  قفسه بندی پالتی انبار                                                               قالم قابل اشتعالاجداسازی 

  نرم افزاری( می باشد؟      بلی  –آیا شرکت دارای سامانه مناسب رایانه ای )سخت افزاری    خیر  

                                                 : نام برنامه نرم افزاری انبار 

  : ) تعداد کامیون ، کامیونت و وانت بار مورد استفاده در شرکت ) ملکی و یا قراردادی 

  وضعیت کلی انبار پیشنهادی با ضوابط تاسیس شرکت پخش آرایشی بهداشتی مغایرت   دارد    ندارد  

         درمانی             ات بهداشتیکی خدمنام و نام خانوادگی و سمت                                   نظر معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزش

 و امضاء کارشناسان اعزامی 

1- 

2- 
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 "6"پیوست شماره 

 چک لیست بازدید ادواری از شرکت پخش فرآورده آرایشی و بهداشتی 

 بخش اول ( اطالعات اولیه در مورد شرکت پخش 

 جوز: منام شرکت :                                                                         شماره و تاریخ 

 به : نام شعبه مورد بازدید:                                                              تاریخ تاسیس شع

 :  حت پوششتعداد شیفت کاری:                                                                 تعداد استانهای ت

 شماره تلفن شعبه و دفتر مرکزی :                                                آدرس شعبه : 

 بخش دوم ( اطالعات بازرسی   

 کت: فنی شر تاریخ بازرسی :                                     تاریخ بازرسی قبلی:                   نام مسئول

 

  بار :                                                     نام مدیر شعبه: شماره پروانه و تاریخ اعت

 پروانه مسئول فنی و مدرک تحصیلی :                                          و مدرک تحصیلی : 

 گی( نام و مشخصات بازدید کننده )امضاء(                                   مهر و امضاء )نام و نام خانواد

 شعبه  مسئول فنی و مدیر                                                                                 

1                                                )                                       1      )                                                                         

2                                                                                      )2) 

 فعالیت شرکت در قالب : 

  تعاونی   دولتی  -صوصیخ   دولتی    خصوصی 
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 صفر امتیاز منظور می گردد(  –پنج امتیاز و پاسخ خیر  –بخش سوم اطالعات کلی : ) در صورت پاسخ بلی 

 توضیحات امتیاز خیر بلی 

                                    می باشد؟                          SMF(آیا شرکت دارای 1

     (آیا شرکت دارای نمودار سازمانی می باشد؟ 2

بر (آیا شرکت دارای سیستم تضمین کیفیت مورد تاییدمراجع معت3

 می باشد؟

    

 رکت(آیا در مدارک و مستندات الکترونیک برنامه نرم افزاری ش4

وط اطالعات کامل مربوط به فرآورده های آرایشی و بهداشتی مضب

 است؟

    

(آیا شرکت با نظر سنجی از واحدهای عرضه کننده تحت پوشش 5

 برنامه خودارزیابی دارد؟ 

    

     دارد؟  "5"(آیا شرکت برنامه رفع نقایص با توجه به ردیف 6

     ( آیا شرکت برنامه خود بازرسی دارد؟ 7

 ( آیا در فاکتورهای صادره توسط شرکت اطالعات اصلی محصول8

، نظیر تاریخ ساخت و انقضاء و سری ساخت نام کارخانه سازنده

 شکل بسته بندی و تعداد وجود دارد؟ 

    

     ( آیا شرکت در موارد فراخوان همکاری دارد؟ 9

ی اراد( آیا شرکت با توجه به نوع فعالیت افراد آموزش دیده و 10

 مهارت دارد؟ 

    

     ( آیا شرکت برنامه آموزشی برای پرسنل دارد؟ 11

     ( آیا برای هر رده پرسنلی برنامه آموزشی وجود دارد؟ 12

      ند؟( آیا پرسنل برنامه آموزشی اطفاء حریق را سپری نموده ا13

     ( آیا پرسنل دارای پرونده و کارت بهداشتی می باشند؟14

ی برای کلیه فرآیندها (SOP's)فهرست دستورالعمل های ( آیا15

 فعالیت شرکت تدوین شده است؟ 

    

     پذیرش انتقال و تحویل کاال وجود دارد؟ SOP's( آیا 16

     فراخوان کاال وجود دارد؟  SOP's( آیا 17
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     خود بازرسی وجود دارد؟  SOP's( آیا 18

     مرجوعی کاال وجود دارد؟  SOP's( آیا 19

     نظافت انبار وجود دارد ؟  SOP's( آیا 20

     ورود و خروج پرسنل وجود دارد ؟  SOP's( آیا 21

     نحوه چیدمان در انبار وجود دارد؟  SOP's( آیا 22

     تله گذاری حیوانات موذی وجود دارد؟  SOP's( آیا 23

     امحاء کاال وجود دارد؟  SOP's( آیا 24

     کنترل دما و رطوبت وجود دارد؟  SOP's( آیا 25

     آموزش پرسنل وجود دارد؟  SOP's( آیا 26

     کنترل تاریخ انقضاء محصوالت وجود دارد؟  SOP's( آیا 27

     وجود دارد؟  FEFO, FIFOبرای  SOP's( آیا 28

     هوارسانی انبار وجود دارد؟  SOP's( آیا 29

      شناسایی محصوالت غیر قابل مصرف وجود دارد؟ SOP's( آیا 30

 و پاسخ خیر صفر امتیاز (  -بخش چهارم : سواالت اختصاصی انبار توزیع )در صورت پاسخ بلی ده امتیاز

 توضیحات امتیاز خیر بلی 

(آیا محموله های حساس به دما، رطوبت و نور در بخش 1

 اختصاصی نگهداری می شود؟ 

    

     ( آیا محصوالت قابل اشتعال در انبار نگهداری می شوند؟ 2

     ( آیا محصوالت ضایعاتی در انبار مجزا نگهداری می شوند؟ 3

یت ( آیا چیدمان محصوالت مختلف بر اساس کارخانه تولیدی رعا4

 می شوند؟ 

    

     رعایت می شوند؟  FIFO & FEFO( آیا سیستم چیدمان 5

 و( آیا شرایط ظاهری و کیفیت و جنس کف، دیوارها، سقف، در 6

 پنجره انبارها مناسب است؟ 

    

     ( آیا وسعت انبار پاسخگویی حجم موجودی انبار را دارد؟ 7

     ( آیا انبار ها طبق الگویی صحیح قفسه بندی شده اند؟ 8

     های فاضالب مناسب است؟ ( آیا شرایط و وضعیت ظاهری چاه9

     ( آیا شرایط نور و روشنایی انبار مناسب است؟ 10

     ( آیا نظافت انبارها مناسب است؟ 11
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( آیا مکان اختصاصی برای استراحت و صرف غذای پرسنل 12

 وجود دارد؟ 

    

 فظت( آیا انبار ها به طور مناسب از گزند جانوران موذی محا13

 می شوند؟ 

    

     ( آیا اتاق تعویض لباس در انبار وجود دارد؟ 14

( آیا انبار دارای سیستم هوا رسانی و گرمایشی سرمایشی 15

 مناسب می باشد؟ 

    

     ( آیا دما و رطوبت طی برنامه ای مستمر پایش می شوند؟ 16

     برای انبار ترسیم شده است؟   ( TM)( نقشه دمایی 17

جود )خروج از رطوبت * دما( در انبار و  Alarm( آیا سامانه 18

 دارد؟ 

    

      ( آیا انبار دارای سامانه اعالن و اطفاء حریق می باشد؟19

     ( آیا پوشش کارگران مناسب می باشند؟ 20

     د؟ ( آیا وسایل ایمنی مناسب برای پرسنل در انبار وجود دار21

     ( آیا انبار دارای پاگرد و بارانداز مسقف می باشد؟ 22

     ( آیا روش تخلیه و بارگیری در انبار صحیح است؟ 23

     ( آیا لیفتراک برقی مناسب در انبار موجود است؟ 24

     ( تعداد کامیون، کامیونت، وانت برای انبار کافی است؟ 25

     ( آیا انبار دارای یخچال مناسب می باشد؟ 26

     ( آیا اقالم آسیب دیده به روش صحیح جداسازی می گردد؟ 27

     ؟  اشد( ورود و خروج اقالم به انبار تحت نظر مدیر انبار می ب28

      ست؟( آیا دسترسی به اطالعات برای مدیر برنامه امکانپذیر ا30

ء، ( آیا مشخصات کاال شامل سری ساخت، تاریخ تولید و انقضا31

روج و خ صادره و موجودی قبلی، تاریخ ورود -کد کاال، مقدار وارده 

 محصول در سیستم ثبت شده است؟ 

    

      ( آیا فهرست و مشخصات کامل اقالم ضایعات موجود میباشد؟32

بار ان ( آیا فرآیند کالیبراسیون دماسنج ها و رطوبت سنج ها در33

 صورت می پذیرد؟ 

    

( آیا تعداد سرویس های بهداشتی مناسب با تعداد پرسنل 34

 است؟ 
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     ( آیا نظافت سرویس های بهداشتی مناسب است؟ 35

     ( آیا فاصله سرویس های بهداشتی از انبار کافی است؟ 36

( آیا از مواد شوینده و دست خشک کن در دستشویی ها 37

 استفاده می شود؟ 

    

-یمده ( آیا از سطلهای زباله درب دار و پدالی در انبار استفا38

 شود؟ 

    

-یم( آیا پرسنل دارای پرونده پزشکی و کارت بهداشتی معتبر 39

 باشند؟ 

    

     ( آیا پرسنل دارای پرونده آموزش حین خدمت می باشند؟ 40

 و در صورت پاسخ خیر صفر مندرج می گردد(  –بخش پنجم : مسئول فنی  ) در صورت پاسخ بلی پانزده امتیاز 

 توضیحات امتیاز خیر بلی 

ر ) نبا(آیا مسئول فنی حضور فعال موثر، مستمر در دفتر مرکزی، ا1

 دارد؟و یا شعبه( 

    

 ر و( آیا مستندات دال بر بازرسی دوره ای مسئول فنی از انبا2

نی اقدامات انجام شده جهت رفع نواقص وجود دارد؟ ) فاصله زما

 مربوطه تعیین می گردد( SOP'sطبق 

    

 ( آیا مستندات دال بر نظارت مسئول فنی بر ورود و خروج و3

 موجودی اقالم در انبار وجود دارد؟ 

    

( آیا مستندات دال بر بررسی موارد نقص فنی و شکایات 4

مشتریان و مصرف کنندگان در خصوص کیفیت فرآورده های 

ود وج (آرایشی بهداشتی و انعکاس به مدیر عامل )و یا هیات مدیره 

 دارد؟ 

    

-وشی ر( آیا مستندات دال بر نظارت و پیگیری اقدام و راه انداز5

توسط مسئول  (GDP & GSP)های بهینه انبار داری و توزیع 

 فنی وجود دارد؟ 

    

بی و زیا( آیا نظارت و کنترل دایم و مستمر و موثر بر کنترل و ار6

ل سنج و کپسوکالیبراسیون دستگاه ها از جمله دماسنج و رطوبت

 آتش نشانی، اعالن حریق، نور و روشنایی و... وجود دارد؟
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  "توضیحات نهایی "

  "60میزان امتیاز "

 در این بخش کارشناسان اعزامی موارد نیازمند به توضیح را ) با رویکرد پیشنهادات اصالحی ( 

 به صورت کامل تشریح می نمایند: 

 اجرایی:    SOP'sتوضیحات در خصوص تدوین، استقرار و به کارگیری دستور العمل های  (1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توضیحات در خصوص موارد  اختصاصی ملزم به رعایت ، اجرا و استقرار در انبار:  (2

 

 

 

 

 هر و امضاء ( ئول فنی )ممل/ مسنام و نام خانوادگی و امضاء                                            نام و نام خانوادگی مدیر عا

 کارشناس مسئول/ کارشناس همراه    
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 ارزیابی نهایی 

 

 کل امتیاز کسب شده 

 در بازدید فعلی 

 ) تاریخ :                    ( 

 

 

 توضیحات: 

 

 

 

 

 کل امتیاز کسب شده 

 در بازدید قبلی 

 )تاریخ :                ( 

 

 

 توضیحات: 

 

 

 درصد پیشرفت 

 

 

 توضیحات: 

 

 

 .......نظریه معاون/ مدیر غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی 

 

 نام و نام خانوادگی

 تاریخ و امضاء
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