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 یضیهو گضاسش

 جسٍل لیست چک ثٌس ضوبضُ یب اًغجبق ػسم ضطح ضزیف جسٍل

 

 ضزیف

 

 لیست چک ثٌس ضوبضُ یب اًغجبق ػسم ضطح

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 *جذٍل ضشح عذم اًطباق یا ضواسُ بٌذ چک لیست دس پطت بشگِ

 : ضسُ کست اهتیبظ ).ضَز هی اضبفِ لیست چک اظ ضسُ کست اهتیبظ هجوَع ثِ اهتیبظ ایي : ) 55:ٍیژُ اهتیبظ  055ذاکثش اهتیاص : ح

 چگًَِیّ بذٍى هحل ٍ ذیگشد لیر ضًَذگاى یضیهو لیتحَ آى بشگ کی ٍ نیتٌظ داسد ٍاحذ حکن کی ّش کِ دًٍسخِ دس صَستجلسِ يای

 .ذیگشد تشک یهال ٍ یجاً اىیص ٍ ضشس

 هست ثِ ضسُ تؼییي هْلت زض ضسُ اػالم اًغجبلْبی ػسم ضفغ جْت همتضی زستَض غسٍض ثِ ًسجت تَلیسی ٍاحس هحتطم هسیطیت است ضبیستِ ّوچٌیي

 زاضٍ ٍ غصا کٌتطل آظهبیطگبُ ثِ کتجی غَضت ثِ ضا آهسُ ثؼول الساهبت ًتیجِ ٍ ًوَزُ السام گعاضش ایي تحَیل ظهبى اظ ....................... تب هَضخ یب...................

 .آهس ذَاّس ثؼول زاضٍ ٍ غصا کٌتطل آظهبیطگبُ سَی اظ لبًًَی الساهبت آًْب، ضفغ ػسم غَضت است زض ثسیْی .ًوبیس اضائِ گٌبثبز پعضکی ػلَم زاًطگبُ

 :هویع سط ذبًَازگی ًبم ٍ ًبم

 :اهضبء ٍ تبضید

 

 :هویعیي ذبًَازگی ًبم ٍ ًبم

 :اهضبء ٍ تبضید

 :ػبهل هسیط ذبًَازگی ًبم ٍ ًبم

 : اهضبء ٍ تبضید

 

 :فٌی هسئَل ذبًَازگی ًبم ٍ ًبم

 : اهضبء ٍ تبضید

 :ضَد یه لیتکو یپضضک علَم داًطگاُ داسٍ ٍ غزا کٌتشل طگاُیآصها تیشیهذ بِ گضاسش اسائِ اص پس قسوت يیا

 گٌاباد پضضکی علَم داًطگاُ داسٍی ٍ غزا کٌتشل آصهایطگاُ ًْایی ًظشیِ

 ًبم ًٍبم ذبًَازگی هسیط آظهبیطگبُ:

 : اهضبء ٍ تبضید

 اصیاهت ًصاب حذ

 

 Dسطح  Cسطح  B سطح A سطح +A سطح

 5-105 104-105 105-104 055-104 055بیص اص 

 آهذُ بذست سطح
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 FO57 ًظطیِ ًْبیی اضظیبثی آظهبیطگبّْبی کٌتطل کیفیت ٍاحس ّبی تَلیسی
 

 :یضیهو خیتاس                                                                        : یذیتَل ٍاحذ ًام

 اظ پس است الظم .است ضسُ عطاحی آظهبیطگبُ زض کیفیت هسیطیت سیستن استمطاض پیطٌیبظّبی ٍ GLP العاهبت حسالل اسبس ثط لیست چک ایي

 ٍاحس کیفیت کٌتطل آظهبیطگبّْبی اضظیبثی اجطایی زستَضالؼول ضویوِ کِ لیست چک تکویل ضاٌّوبی هغبثك العاهبت، اظ ثٌس ّط اضظیبثی

  .ضَز ثجت اهتیبظ جوغ جسٍل ّط پبیبى زض ٍ ًوَزُ هطرعهی ثبضس،اهتیبظ ثسست آهسُ ضا ثب ػالهت تَلیسی

 اهتیاص ًظشیِ هویضی اهتیاص ( 85فضای  فیضیکی ) 4جذٍل ضواسُ 

 ثِ تَجِ ثب کبفی هسبحت ثب ، هٌبست ًَض زاضای ، هٌبست هحل زض آظهبیطگبُ 4

 .است ضسُ احساثپطسٌلی ٍ هحیغی ایوٌی ،ضػبیت فؼبلیت ًَع ،حجن ضػبیت
 40 45 0 5 

،  َّز الهیٌبض /کطت اتبق( اغلی لسوت سِ ثِ حسالل ضٌبسی هیکطٍة آظهبیطگبُ 1

 .است ضسُ تفکیک ) استطیلیعاسیَى ٍ اًکَثبسیَى
 40 45 0 5 

 لَاظم ٍ تجْیعات ، ضیویبیی هَاز ٍ کطت هحیظ ، ّب حالل ًگْساضی هحل 1

 .است ضسُ تفکیک کبضی ّبی ٍ استبًساضز هػطفی
 40 45 0 5 

 5 1 6 45  .هیطَز ًگْساضی ضبّس ّبی ًوًَِ ًگْساضی زستَضالؼول هغبثك ضبّس ّبی ًوًَِ 1

 ٍ ًظبفت لبثلیت اًجبضّب ٍ آظهبیطگبُ کبضی ٍسغَح سمف ، ،کف زیَاضّب 0

 .زاضًس ضستطَ
 45 6 1 5 

 عَض ثِ هطثَعِ زستَضالؼول هغبثك اًجبضّب ٍ آظهبیطگبُ تَْیِ ٍ ،ضعَثت زهب 6

 .ضَز هی ثجت ٍ کٌتطل  هٌظن
 40 45 0 5 

  جوع اهتیاص

 

 اهتیاص ًظشیِ هویضی اهتیاص ( 15کاسکٌاى ) 1جذٍل ضواسُ 
 5 1 6 45  .زاضز هغبثمت آى فؼبلیت ّبی حَظُ ٍ آظهبیطگبُ ٍظبیف ضطح ثبکبضکٌبى تؼساز ٍتَاًوٌسی 4
 ضطایظ هغبثك ٍ هػَة غَضت ثِ آظهبیطگبُ کبضضٌبسبى ٍفٌی هسئَل ٍظبیف ضطح 1

 .زاضز ٍجَزاحطاظ
 45 6 1 5 

 5 1 6 45   .ٍجَز زاضزضسُ عی آهَظضْبی اثطثرطی اضظیبثی ٍ کبضکٌبى هْبضتی ٍ فٌی آهَظضْبی سَاثك 1

  جوع اهتیاص

 

 اهتیاص ًظشیِ هویضی اهتیاص ( 80کٌتشل هذاسک ٍسَابق ) 1جذٍل ضواسُ 
 ٍ ضسُ تَظیغ هتٌبست ثغَض ٍثَزُ ضٍظ ثِ فطایٌسآظهَى اًجبم ثِ هطثَط هستٌسات 1

 ( اػتجبضثرطی ضٍضْبی زستگبّْب، ثب کبض آظهَى،ضٍش ضٍضْبی(ضبهل .ثبضٌس هیزضزستطس
 40 45 0 5 

 ٍ ثَزُ کٌتطل تحت ) الوللی ثیي ٍ هلی ػلوی - ترػػی هطاجغ( سبظهبًی ثطٍى هستٌسات 2

 .ضًَس هی ثِ ضٍظ
 45 6 1 5 

 ٍ ضسُ هستٌس زستگبّْب زاذلی کبلیجطاسیَى اًجبم ٍ زستگبّْب ثب کبض زستَضالؼولْبی 3

 .ثبضٌس هی کبضکٌبى زضاذتیبض
 40 45 0 5 

 5 1 6 45  .ثبضس هی هَجَز هیکطٍثی ٍ ضیویبیی ّبی آظهَى اًجبم ضٍش 4
 5 4 1 0  ثبضس هی کبضکٌبى زستطس زض ٍ تْیِ سبظی هحلَل ًحَُ زستَضالؼول 5
 5 1 6 45  .ثبضٌس هیضزیبثی لبثل ضسُ ثجت ذبم ّبی زازُ زفبتط زض آظهًَْب اظ آهسُ ثسست ًتبیج 6
 5 1 6 45  .ضًَس هی ثجت زستگبُ ّط هرػَظ زفبتط زض زستگبّی ّبی زازُ 7
زال  سَاثمی ٍ هستٌسات زاضٍ، ٍ غصا سبظهبى تبییس هَضز ّوکبض آظهبیطگبُ ثب لطاضزاز ٍجَز زضغَضت 8

 .ضسُ  اًجبملطاضزاززض ضسُ تؼطیف زضظهبى ترػػی ّبی ٍآظهَى ٍجَززاضتِ ًوًَِ اضسبلثط
 0 1 4 5 

 5 4 1 0  .ثبضٌس هیضزیبثی لبثل ضسُ اضسبل آظهبیطگبُ ثِ هٌظن غَضت ثِترػػی ٍػوَهی آظهًَْبی(هبّیبًِ آهبض 9

  جوع اهتیاص 
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 :یضیهو خیتاس                                                                        : یذیتَل ٍاحذ ًام

 اهتیاص ًظشیِ هویضی اهتیاص ( 115) الضاهات فٌی 1جذٍل ضواسُ 
 ضسُ زازُ هغبثمت ًوًَِ زضیبفت ضَاثظ ثب آظهَى، اًجبم اظ لجل آظهبیطگبُ ثِ ٍاضزُ ّبی ًوًَِ 1

ثجت فطز ثِ هٌحػط کس ٍثب ٍ ضزیبثی لبثل هیجبضٌس. 
 40 45 0 5 

 5 4 1 0  .ثبضٌس هی کبلیجطُ لعٍم غَضت زض ثَزُ هَجَز آظهبیطگبُ زض ًیبظ هَضز ای ضیطِ لَاظم 2
 5 45 15 15  .ثبضس هیثِ فطز هٌحػط کس ٍضٌبسٌبهِ زاضای ٍثَزُ هَجَز ضیویبیی ثرص زض ًیبظ هَضز تجْیعات 3
 5 45 15 15  .ثبضس هیثِ فطز هٌحػط کس ٍ ضٌبسٌبهِ زاضای ٍثَزُ هَجَز هیکطٍثی ثرص زض ًیبظ هَضز تجْیعات 4
 اظضطکت هؼتجط تبضید ثبکبلیجطاسیَى ثطچست ٍ گَاّی زاضای آظهبیطگبُ زض هَجَز تجْیعات 5

 .ثبضٌس هیغالحیت تأییس زاضای ّبی
 15 15 45 5 

 5 0 45 40  .ضًَس هی ثجت ٍ گطفتِ اًجبم( حجن ٍجطم ،زهب( تجْیعات هیبًی کبلیجطاسیَى 6
 لیست ًگْساضی، زستَضالؼول هغبثك هحػَل کیفیت کٌتطل ثب هتٌبست حاللْبی ٍ هَاز 7

گصاضی ،کس ٍ ضسُ تفکیک ٍ اغل FEFO ضَز هی ضػبیت. 
 40 45 0 5 

 5 1 6 45  .ثبضٌس هی هؼتجط گَاّی زاضای آظهبیطگبُ زض هَجَزکطت ّبی هحیظ ٍّب هحلَل هَاز، 8
 ٍ ضسُ تفکیک ضًَس هی ًگْساضی یرچبل زاذل کِ کطت هحیغْبی ٍ ضیویبیی هَاز 9

 .ضَز هی ثجت ٍ کٌتطل زهبی یرچبل
 45 6 1 5 

 یب ٍ اتَکالٍ چست ثب( هٌظن ثغَض هیکطٍثی ثرص استطیلیعاسیَى کیفی کٌتطل 15

 .ضَز هی ثجت ٍ اًجبم )ثیَاًسیکبتَضاتَکالٍ
 45 6 1 5 

 5 1 6 45  .ثبضس هَجَزهی کطت ّبی هحیظ (MSDS )ٍ ضیویبیی هَاز ایوٌی اعالػبت ثطگِ آظهبیطگبُ زض 11
 ، هحلَل ًبم( .ثبضٌس هی ضزیبثی لبثل ٍ هٌبست ضسُ تْیِ ّبی هحلَل گصاضی ثطچست ًحَُ 12

 ( ًگْساضی ضطایظ ٍ کٌٌسُ فطزتْیِ ًبم ، تبضیرتْیِ
 45 6 1 5 

   45 6 1 5 هیکطٍثی تست ّسایت الکتطیکی )گطزز هی ثجت ٍ کٌتطل ّفتگی آظهبیطگبُ هػطفی همغط آة کیفیت 13
 5 1 6 45  .ثبضس هی کبفی هکص زاضای ٍ فؼبل ضیویبی َّز 14
 1888 اظ کوتط( UV الهپ زاضای ٍ آظهبیطگبُ فؼبلیت ثب هتٌبست َّزهیکطٍثی تؼساز 15

 .ثبضٌس هی کبلیجطُ ٍ )کبضکطز سبػت 1888 اظ کوتط( ّپب ٍفیلتط )سبػت
 40 45 0 5 

 ٍسَاثك ضَز هی اًجبم هیکطٍثطٌبسی ّبی سَش ثب استفبزُ لبثل کطت ّبی هحیظ پبیص ٍ کٌتطل 16

 .ثبضٌس هیهَجَز
 40 45 0 5 

  جوع اهتیاص
 

 اهتیاص هویضیًظشیِ  اهتیاص ( 60) الضاهات ایوٌی ٍبْذاضت 0جذٍل ضواسُ 
 اعفبء سیستن ، ضَی چطن ، اضغطاضی زٍش( ایوٌی اغَل ضػبیت لحبػ اظ آظهبیطگبُ 4

 .ثبضس هی هٌبست ) ًیبظ هَضز هلعٍهبت حبٍی اٍلیِ ّبی کوک جؼجِ ،حطیك
 40 45 0 5 

  ضٍپَش ٍزستکص ، ػیٌک ،هبسک( فطزی حفبظت لَاظم اظ آظهبیطگبُ کبضکٌبى 1

 .ًوبیٌس هی استفبزُ کبض زضحیي
 0 1 4 5 

 5 0 45 40  .ضًَس هی اهحبء ثغَضاغَلی ٍ تفکیک هٌبست عَض ثِضیویبیی ٍهیکطٍثی پسوبًسّبی 1
 5 1 6 45  .است ضسُ اًجبم آظهبیطگبُ ثِ هَشی حططات ٍ جًَسگبى ٍضٍز اظ جلَگیطی جْت الساهبتی 1
 5 1 6 45  .ضَز هی اًجبم ًظبفت ضٍظاًِ ثغَض ٍ ثَزًُظبفت لیست چک ٍ ثطًبهِ زاضای آظهبیطگبُ 0
 5 1 6 45  .ضَز هی ضػبیت اًجبضّب ٍ آظهبیطگبُ فضبّبی کلیِ زض تطتیت ٍ ًظن 6

  جوع اهتیاص
 

 اهتیاص ًظشیِ هویضی اهتیاص ( 05)اهتیاصات ٍیژ6ُجذٍل ضواسُ 

 5 4 1 0  .است ًوَزُ ضطکتآظهبیطگبّی ثیي همبیسبتآظهبیی هْبضت ّبی آظهَى زض ظهبیطگبُآ 4

 5 4 1 0  .است ضسُ هٌتْی آظهَى ضٍش اغالح ثِ آظهبیطگبّی ٍثیي ای حطفِ ّبی تست اظ حبغل ًتبیج 1

 ثِ زضیبفت هٌتْی ٍیبفتِ استمطاض ISO 17025 استبًساضز ٍ آظهبیطگبُ زض کیفیت هسیطیت سیستن 1

 .است ضسُ گَاّیٌبهِ
 0 1 4 5 
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 :یضیهو خیتاس                                                                        : یذیتَل ٍاحذ ًام
 

 :ضَز اضظیبثی ظیط هَاضز ISO 17025 استبًساضز ٍ کیفیت هسیطیت سیستن استمطاض زضغَضت

 ثب هغبثك اضضس هسیطیت تؼْس ٍ آظهبیطگبُ کیفیت هطی ذظ ، ًظبهٌبهِ 1

 لطاض آظهبیطگبُ اضضس هسیطیت تبییس هَضز ٍ تسٍیي ISO17025 استبًساضز یب ٍ GLP العاهبت

 .است گطفتِ

 1 1 4 5 

 زاضتِ ٍجَز هٌبست کسگصاضی ضٍش ضسُ، تسٍیي هستٌسات کٌتطل اجطایی ضٍش 0

ٍ ِآسبًی ثِ هستٌسات ضزیبثی کِ است ای گًَِ ث ثبضس پصیط اهکبى. 
 1 1 4 5 

 ٍ ضسُ ثجت ًبهٌغجك آظهَى ٍ کبض سَاثك ٍ ضسُ هستٌس ًبهٌغجك کبض کٌتطل اجطایی ضٍش 6

 .ثبضٌس هی ضزیبثی لبثل
 1 1 4 5 

 تحلیل ٍ الساهبت سَاثك ٍ ضسُ هستٌس اغالحی ٍ پیطگیطاًِ الساهبت اجطایی ضٍش 7

 .ثبضٌس هی ضزیبثی لبثل ٍ ضسُ ثجت اًغجبق ػسم ثطٍظ ػلل
 0 1 4 5 

 ضسُ ثجت ّب اًغجبق ػسم ٍ ذطیس سَاثك ٍ ضسُ هستٌس ذسهبت ٍ کبال ذطیس اجطایی ضٍش 8

 .ثبضٌس هی ضزیبثی لبثل ٍ
 1 1 4 5 

 آسبًی ثِ سَاثك ضزیبثی کِ است ای گًَِ ثِ ٍ ضسُ تسٍیي سَاثك کٌتطل اجطایی ضٍش 9

 ثبضس پصیط اهکبى. 
 1 1 4 5 

 هٌػَة  آًْب جبًطیٌبى ٍ آظهبیطگبُ فٌی هسیط ٍ کیفیت تضویي هسئَل 45

 .اًس ضسُ
 1 1 4 5 

 تْیِ آهَظضی ًیبظسٌجی ٍ سبلیبًِ آهَظضی ثطًبهِ ، کبضکٌبى آهَظش اجطایی ضٍش 44

 .است ضسُ
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