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  »پخش دارويي هاي شركت فعاليتضوابط تاسيس و «

ضوابط تاسيس و فعاليت  بدين وسيله "پخش دارويي هاي شركتتاسيس، نحوه عملكرد و نظارت بر فعاليت " به استناد آئين نامه

از تاريخ ابالغ، رعايت دقيق آيين نامه مذكور و اين ضوابط براي اداره كل . گردد ميپخش دارويي جهت اجرا ابالغ  هاي شركت

 .پخش سراسري و استاني و متقاضيان تاسيس آن الزاميست هاي شركتدانشكده هاي علوم پزشكي، /ها دانشگاهنظارت بر دارو، 

دارويي،  ح در قانون مقررات امور پزشكي ومصر 20پس از ارائه مدارك الزم و تائيد مراتب توسط كميسيون قانوني ماده  - 1 ماده

احراز شرايط مندرج در آئين نامه و ضوابط   و با گردد ميموافقت اصولي تاسيس شركت پخش سراسري يا استاني دارو صادر 

در صورت تداوم شرايط   . شود ميصادر  ساله يكجاري و تائيد مجدد موضوع در كميسيون مذكور، مجوز فعاليت به صورت 

سال ديگر تمديد و با ادامه روند مطلوب عملكرد شركت بعد از  2طبق موارد مندرج در آيين نامه و ضابطه ، مجوز اوليه به مدت 

كليه مراحل صدور موافقت . پايان سال سوم از صدور مجوز اوليه فعاليت، نسبت به صدور پروانه تاسيس شركت اقدام خواهد شد

توزيعي  هاي شركتر و تمديد مجوز ، صدور پروانه تاسيس، تاييد شعب يا نمايندگي، تاييد صالحيت مسئول فني اصولي، صدو

معاونت غذا و داروي وزارت بهداشت و يا در صورت تفويض اختيار بنا به صالحديد معاونت غذا  20توسط كميسيون قانوني ماده 

  .مربوطه انجام خواهد شد هاي دانشگاهمستقر در  20و داروي وزارت بهداشت توسط كميسيون قانوني ماده 

 

 :دارو) استاني/سراسري( شركت پخش تاسيس مدارك مورد نياز براي اخذ موافقت اصولي -2 ماده

 استاني دارو/درخواست كتبي اخذ موافقت اصولي شركت پخش سراسري •

 شركت با موضوع فعاليت در خصوص توزيع دارو اساس نامهتصوير  •

 روزنامه رسمي تاسيس شركت و تغييرات آنتصوير آگهي  •

 گواهي عدم سوء پيشينه اعضاي هيئت مديره و مدير عامل •

 نداشتن سوء فعاليت در امور دارويي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي •

 )4 شماره پيوست طبق(فرم تكميل شده تعهد نامه شركت  •

 معرفي نامه كتبي معاونت غذا و دارو دانشگاه مربوطه  •
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 : نحوه اولويت بندي متقاضيان تاسيس شركت پخش استاني - 3 ماده

 تعاوني داروسازي خواهد بود هاي شركتدر اعطاي مجوز شركت پخش استاني در شرايط يكسان اولويت با  •

بديهي است . باشد ميدر صورت وجود چند متقاضي واجد شرايط اولويت بررسي بر اساس تقدم تاريخ ثبت درخواست  •

ارائه كليه مدارك الزم براي اخذ موافقت اصولي انجام خواهد  صرفاً باآئين نامه، ثبت درخواست  10 مطابق ماده

 .پذيرفت

داروخانه يك شركت پخش استاني  50حداكثر ظرفيت پذيرش تقاضاي موافقت اصولي پخش استاني به ازاي تا  •

  .باشد مي

 

حوزه فعاليت پخش استاني فقط در حيطه نظارت دانشگاه علوم پزشكي مندرج در مجوز فعاليت و يا پروانه تاسيس  -4 ماده

دارو و مواد  بر اموراعالم موافقت معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي مقصد و تاييد اداره كل نظارت  صرفاً باو  باشد مي

  .مجاور را خواهد داشت يها استانمخدر مربوطه اجازه توزيع دارو در 

، از دانشگاه علوم پزشكي محل فعاليت قبلي در خصوص تأييديهاداره كل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر جهت صدور  :تبصره

 .سوابق فعاليت شركت و حسن انجام كار، استعالم خواهد نمود

 20نامه و تصويب كميسيون قانوني ماده  صدور مجوز فعاليت شركت پخش منوط به احراز شرايط مندرج در آيين -5ماده 

  . باشد مي

  :مدارك مورد نياز جهت تمديد مجوز فعاليت شركت پخش سراسري دارو -6ماده 

 درخواست كتبي مدير عامل شركت .1

 2 و 1تداوم شرايط مطلوب انبار و توزيع دارو با توجه به پيوست شماره  .2

) 3با توجه به پيوست شماره ( گانه هشتتداوم حضور فيزيكي و فعال مسئولين فني در دفتر مركزي شركت و مناطق  .3

 در شركت

هاي مربوطه در خصوص  هاي غذا و داوري دانشگاه  همكاري با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت .4

 ارسال اطالعات مورد نياز و توزيع مناسب دارو

آئين  17با توجه به ماده (شعبه يا نمايندگي در پايان سال اول فعاليت  20هاي شركت به  عب يا نمايندگيافزايش ش .5

 .)هاي محل فعاليت شعبه تاسيس نمايد از استان 4/1نامه شركت مكلف است در 
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  :شرايط تمديد مجوز فعاليت پخش استاني -7ماده 

 درخواست كتبي مدير عامل شركت .1

 دانشگاه با دانشگاه مربوطه با تاييد معاونت غذا و داروي  و همكاريوزيع تداوم شرايط مطلوب ت .2

 تداوم حضور فيزيكي و فعال مسئولين فني در شركت .3

مربوطه در خصوص ارسال   غذا و داوري دانشگاه   همكاري با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت .4

 اطالعات مورد نياز و توزيع مناسب دارو

، تداوم شرايط مطلوب مهاستاني، رعايت ضوابط مندرج در آئين نا/براي صدور پروانه تاسيس شركت پخش سراسري - 8ماده 

درمان و آموزش  درخواست مديرعامل شركت و ارائه فيش بانكي واريز مبالغ اعالم شده از طرف وزارت بهداشت، به همراهتوزيع 

 . پزشكي الزاميست

  :پخش هاي شركتشرايط عمومي، علمي و حرفه اي الزم جهت احراز مسئوليت فني  -9ماده 

 داشتن مدرك دكتراي عمومي داروسازي با ارائه پروانه دائم داروسازي .1

  تابعيت جمهوري اسالمي ايران .2

  متدين به اديان رسمي كشور .3

  GSP, GDP, GMPداشتن اطالعات الزم در خصوص اصول  .4

  بچ ركورد و آناليز، CCP ،CPPآشنايي با مدارك  .5

  دارو پخشنداشتن سهام در شركت  .6

  .كه منجر به تعليق از فعاليت حرفه اي داروسازي شده باشد  طوريه نداشتن سابقه سوء فعاليت در امور دارويي ب .7

  پزشكي، اداري، علمي، دانشگاهي و حرف ديگر مؤسساتعدم اشتغال همزمان در ساير  .8

  مور محولهتوان جسمي و علمي كافي براي انجام ا .9

   

  :پخش سراسري و استاني هاي شركترح وظايف مسئول فني ش -10ماده 

 قائم عنوان به ديگري را داروساز است موظف فني مسئول(شركت  كار ساعات در توزيع شركت در فعال حضور .1

 پزشكي آموزش و درمان وزارت بهداشت، به مأموريت و مرخصي نگامه به يا و حضور عدم ساعات در خود مقام

 .)نمايد معرفي خود فعاليت حوزه پزشكي علوم دانشگاه
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 و درمان بهداشت، وزارت سوي از صادره هاي دستورالعمل و ها بخشنامه ضوابط، ،ها نامه آئين كليه بر اجراي نظارت .2

 دارو توزيع هاي شركت با رابطه در پزشكي آموزش

 مخدر و مواد بر امور دارونظارت  كل اداره به شركت توسط الذكر فوق 2 بند مفاد مراعات عدم مكتوب گزارش اعالم .3

 )شركت پخش فعاليت گستره با متناسب( شركت محل فعاليت هاي دانشگاه يا و

 (GSP,GDP)توزيع  بهينه هاي روش و انبارداري بهينه هاي روش پيگيري و اجرا مسئوليت .4

 دارو كل اداره از سوي اختيار تفويض و تشخيص به بنا( دارو شرايط و نوع بر حسب داروها توزيع مجوز دريافت .5

 .)باشد وارداتي/توليدي شركت فني مسئول يا كل از اداره تواند مي

 )غيره و امور ترابري استيجاريانبار ( دهنده خدمات هاي شركت و توزيع شركت مابين في بر قرارداد نظارت .6

 GDP & GSP هاي دستورالعمل بازنگري و استقرار ،بر تدوين نظارت و  (SOPs)استاندارد اجرايي هاي رويه تهيه .7

 پزشكي آموزش و درمان ،تبهداش وزارت قوانين و المللي بين استانداردهاي با مطابق

 دارويي هاي محموله ظاهري و كيفي بر امور نظارت .8

 امور دارو بر كل نظارت اداره و سازنده شركت استانداردهاي با منطبق داروها چيدمان و نگهداري بر شرايط نظارت .9

 مخدر و مواد

 Pirst Expired – Frist out)(تقدم  رعايت با توزيع بر سيستم نظارت .10

 توزيع و نقل و حمل عمليات در داروها نگهداري شرايط بر رعايت نظارت .11

 توزيع شركت در دارويي علمي و فني امور كليه پيگيري و بر اجرا نظارت .12

 درماني مراكز و ها داروخانه به مناسب و صحيح رساني بر اطالع نظارت .13

 ارائه و و كمبودها نواقص از مكتوب گزارش تهيه و انبارها زا) مورد بر حسب العاده فوق يا( اي دوره بازديدهاي .14

 شركت ارشد مديريت به ها آن اعالم و اصالحي راهكارهاي

بر امور  كل نظارت اداره در ربط ذي مراجع و كننده وارد كننده، توليد هاي شركت با مستمر هماهنگي و همكاري .15

 داروها كيفيت و سالمت تضمين منظور به مخدر و مواد دارو

 در نياز دارويي و كمبود هرگونه گزارش و كشور در ودار مصرف ميزان مورد در صحيح و جامع اطالعات ارائه .16

 دارو بر امور نظارت كل اداره در پيگيري و ثبت جهت پوشش تحت مناطق
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 آگاهي و سطح اطالعات باال بردن جهت دارو توزيع شركت آموزشي هاي كالس و سمينارها تشكيل در مشاركت .17

 كاركنان

 توليد هاي شركت به داروها ظاهري و كيفي كمي، مشكالت با رابطه در دريافتي هاي شكايت كليه كتبي اعالم .18

 فعاليت محل پزشكي علوم دانشگاه يا مخدر و مواد بر امور دارو نظارت كل اداره و كننده وارد كننده،

 مناسب گزارش دهي و عمليات اجراي براي كاركنان آموزش و (Recall)فراخواني  اختصاصي بر عمليات نظارت .19

 مخدر و مواد بر امور دارو نظارت كل اداره و كننده وارد كننده، توليد هاي شركت به مربوطه بر دستورالعمل منطبق

 انحرافات و ها تفاوت پيگيري و موجود مستندات و مدارك با واقعي موجودي انطباق و بر انبارگرداني نظارت .20

 روز به و ليست ضايعات تهيه دارو، كل اداره دستورالعمل بر اساس ضايعاتي محصوالت نمودن بر معدوم نظارت .21

 مربوطه ليست در محصول هر ضايعات علل و ضايعات ميزان درج و آن نمودن

 يك در دامي و محموله انساني دو توأم بارگيري عدم و انساني انبارهاي در دامي داروهاي نگهداري بر عدم نظارت .22

 نقليه وسيله

 ،ها سنج و رطوبت دماسنج ،ترازوها( انبار در موجود هاي دستگاه اي هدور كاليبراسيون و ارزيابي كنترل بر نظارت .23

 )غيره و حريق اطفاء و اعالن سيستم نشاني، آتش هاي كپسول

 معتبر سازي و مستندسازي فرآيندهاي كليه اجراي بر حسن نظارت .24

  مردم دسترسي تسهيل و تضمين هدف با ها داروخانه در سطح توزيع عاملين توسط دارو عادالنه بر توزيع نظارت .25

  

 : مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه مسئول فني شركت -11ماده 

  .گردد مي فني صادرپروانه مسئول  20با ارائه مدارك زير و تاييد مراتب توسط كميسيون قانوني ماده 

 5مدير عامل شركت طبق فرم پيوست شماره معرفي از طرف  .1

 تصوير صفحه اول شناسنامه و كارت ملي .2

 تصوير پروانه دائم داروسازي .3

 گواهي عدم سوءپيشينه .4

 3داشتن ساير شرايط مندرج در ماده  .5

 3*4دو قطعه عكس  .6
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 فيش بانكي به مبلغ و شماره حساب اعالم شده از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي .7

  .باشد مي 20قانوني ماده  به تائيد صالحيت متقاضي در كميسيون صدور پروانه مسئوليت فني شركت پخش منوط :تبصره

  :شرايط انبار شركت پخش سراسري و استاني - 12 ماده

  .باشد مي ذيل شرح به نامه آئين 13 ماده 2 بند طبق سراسري پخش شركت نبارا شرايط

 فضاي بدون احتساب و كاري حجم با متناسب بايد سراسري پخش براي دارو توزيع شركت مركزي انبار مساحت .1

 باشد مترمربع 500 حداقل اداري

 با تعداد متناسب استاني پخش هاي شركت و ها استان در سراسري پخش توزيع شعب انبار مساحت حداقل .2

  :بود خواهد ذيل شرح به بيست ماده كميسيون قانوني مجوز داراي پوشش تحت هاي هداروخان

  

  مترمربع 100  داروخانه 100كمتر از 

  مترمربع 200  داروخانه 200-100

  مترمربع 300  داروخانه 300-200

  مترمربع 400  داروخانه 400-300

  مترمربع 500  داروخانه 400بيشتر از 

  

 .متر مربع باشد 500مساحت انبار مركز توزيع استان تهران بدون احتساب فضاي اداري بايد حداقل  .3

 .باشد العبور صعبنبايد در واحدهاي مسكوني، زيرزمين و مناطق  انبار دارويي .4

 تجهيز مناسبسرمايش  و گرمايش سيستم به انبار دارو بايد متناسب با شرايط آب و هوايي منطقه محل استقرار .5

 ٪ 60 مجاز حداكثر رطوبت و بوده يك شماره پيوست در مندرج جدول مطابق بايد دمايي مجاز شرايط .گردد

 .باشد مي

 .است الزامي 1 شماره پيوست طبق فيزيكي و ساختماني شرايط ساير رعايت .6

روز نسبت به بازديد از محل انبار معرفي شده توسط  15علوم پزشكي مكلفند حداكثر ظرف مدت  يها دانشگاه -13ماده 

بديهي است در صورت نياز به طرح موضوع در كميسيون . توزيعي اقدام و نتيجه را به اين اداره كل اعالم نمايند يها شركت
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الزم به ذكر است رسيدگي به . شود يماره كل دارو اعالم قانوني دانشگاه، مراتب در اولين جلسه كميسيون مطرح و نتيجه به اد

  .به طول انجامد ماه يكنبايد بيش از  ها درخواستكليه 

  :مورد نياز هاي ينماششرايط تجهيزات و  -14ماده 

 نياز مورد نقليه وسائط تأمين خصوص در توزيع نامه آئين 13 ماده 5 بند رعايت .1

 در مورد شركت فني مسئول تأييد دارو، پخش شركت توسط نقليه وسايل اجاره يا و خدمت خريد صورت در .2

 .است الزامي GDPاصول  مطابق نقليه وسايل كيفيت رعايت و قرارداد عقد چگونگي

 .است آمده 2 شماره پيوست در آالت ماشين فني شرايط ساير .3

  :پخش سراسري و استاني يها شركتنرم افزار مورد استفاده جهت  هاي يتقابلشرايط و  -15ماده 

 و نقاط دارو نوع تفكيك به انبارها كليه به خروجي و ورودي داروهاي كامل مشخصات بازاريابي و ثبت قابليت .1

 عرضه

 مصرف كننده قيمت و انقضاء تاريخ ساخت، سري شماره جمله از كامل مشخصات با فاكتور تهيه قابليت .2

 ..)، شكايت، قاچاق و Recallمواقع  در(داروخانه  تا شده توزيع ساخت سري شماره هر رديابي قابليت .3

 سازمان معاونت دارو توزيع نظام فروش و موجودي كنترل افزار نرم با Online) ( سريع الكترونيك ارتباط قابليت .4

 فرمت با روزانه به صورت نظارتي سيستم و دانشگاه و مذكور معاونت درخواستي گزارشات تهيه و دارو و غذا

 شده مشخص

 توليدي هاي فراورده رديابي هاي سيستم با ارتباط و توسعه قابليت .5

  .گردد مي اجرا ابالغبه تاييد و امضا رسيده و براي  5/9/87 در تاريخپيوست  5تبصره و2ماده و  16اين ضوابط در  -16ماده 
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  1شماره  پيوست

  :آن الزم امكانات و ساختمان فني و فيزيكي شرايط

 .باشد متر 12 تا 6 بين آن ارتفاع و بوده محكم بايد انبارها ساختمان .1

 .نگردد ذخيره آن غيره در و دامي داروهاي و باشد شده تهيه انساني داروهاي نگهداري مختص شركت انبار .2

 بر كه باشد مقاوم نحوي بايد به سازي كف و شده بندي عايق سرما و گرما انتقال از جلوگيري براي بايد انبار سقف .3

 .برنخيزد ها از آن غبار و گرد و نشده تخريب پرسنل يا و ليفتراك تردد اثر

 جلوگيري پرندگان و حيوانات موذي و حشرات نفوذ از تا بوده روزنه و منفذ گونه هر فاقد بايد سقف و ديوارها كف، .4

 .شود خودداري بايد آب با انبار از شستشوي و باشند نظافت قابل بايد ديوارها و كف . آيد به عمل

 از همچنين و مناسب باشد ها آن بين در ليفتراك مانور قدرت كه به طوري بوده، پالتي بايد انبار بندي قفسه .5

 First)سيستم  كه باشد اي گونه به بايد ها محموله گيري قرار روش .شود جلوگيري ها پالت و ها بسته برگشت

Expired – first out) اجرا باشد قابل راحتي به. 

 تابش از بايد هر صورتبه  اما. باشد كافي بايد انبارداري عمليات كليه انجام جهت انبار در نور و روشنايي ميزان .6

 .گردد اجتناب دارويي هاي فرآورده به آفتاب نور مستقيم

 انبار هواي تا باشند با پاگرد در دو سيستم داراي انبارها است بهتر و بوده مسقف بايستي بارگيري و تخليه محل .7

 طوري بايد باراندازها .برسد حداقل به انبار داخل غبار به و گرد و آلودگي انتقال و نداشته تماس بيرون با مستقيماً

 اختالط احتمال از و باشند درامان محيطي هاي آلودگي ساير و برف گزند باران، از ها محموله كه شوند طراحي

 .آيد به عمل جلوگيري تخليه حال در و بارگيري هاي آماده محموله

 .باشند حفاظ و داراي يكديگر از مجزا يد با ضايعاتي و (Recall)فراخواني  داروهاي نگهداري هاي محل .8

 حريق، اطفاء و سيستم اعالم(مناسب  ايمني با مجزا انباري منفجره و اشتعال قابل محصوالت نگهداري جهت .9

 .باشد داشته وجود بايد) مناسبهواي  گردش و انبار محوطه از خارج برق كليد جرقه، ضد هاي المپ

 وجود بايد سمي داروهاي بيوداروها و كنترل، تحت مواد و مخدر داروهاي نگهداري جهت اختصاصي و مجزا انباري .10

دستورالعمل  با مطابق نيز امنيتي تمهيدات مسائل ايمني، بر عالوه بايد مخدر داروهاي انبار در .باشد داشته

 .)كه متقاضي توزيع اين دسته از داروها هستند هايي شركتدر خصوص (داروهاي مخدر لحاظ شود 



 

٩ 

 

) فريزري يخچالي،( دما به داروهاي حساس نگهداري جهت دما ثبت و حرارتي مناسب تجهيزات با اختصاصي انباري .11

 .دارد وجود مناطق آن در نوسانات كثرحدا احتمال گيرند كه قرار نقاطي در بايد دما نشانگرهاي .شود ايجاد

به محموله هاي دارويي بايد به گونه اي حمل و انبار شوند كه از ايجاد هر گونه احتمال آلودگي يا اختالط جلوگيري  .12

 .آيد عمل

 اختالط احتمال كه به نحوي باشد داشته وجود انبار در كنندگان عرضه براي ارسالي داروهاي تفكيك جهت محلي .13

 ها محموله سازي آماده براي مناسب محلي و همچنين باشد نداشته وجود يكديگر با شده تفكيك هاي محموله

 .شود گرفته نظر در به انبار ورود از پيش) نظافت و سازي پاك(

 فعاليت روزي شبانه به صورت و نصب انبار مختلف نقاط در و بوده كركره يا توري قالب به مجهز انبار هاي هواكش .14

 .نمايند

 مشخص و مناسب هاي در محل گردگيري وسايل و باشد موجود كافي تعداد به صنعتي برقي جارو انبار نظافت براي .15

 .گيرند قرار

 انبار نقاط اقصي در سنج و رطوبت دماسنج مناسب تعداد و بوده مناسب گرمايش و سرمايش سيستم داراي انبار .16

 .دباش نمي مجاز گازوئيلي يا نفتي بخاري و آبي كولر ازاستفاده . باشد موجود رطوبت و دما كنترل و ثبت جهت

 .شوند نگهداري سال چهار مدت به حداقل بايد حمل هاي ماشين و انبار رطوبت و دما ثبت به مربوط مدارك

 ها آن روي برچسب كاليبراسيون و شوند كاليبره معين زماني فواصل در بايد ها سنج رطوبت و ها دماسنجتمامي 

 .گردد الصاق

 ها آن كنار در ايمني از وسايل استفاده جهت راهنما تابلوي و بوده حريق اطفاء و اعالن سيستم داراي بايد انبار .17

 تجربه خود كار در و كرده طي را حريق اطفاء آموزشي عملي هاي دوره بايد انبار كاركنان كليه .باشد داشته وجود

 .باشند داشته كافي مهارت و

 .باشد نمي مجاز ايجاد آلودگي و رطوبت رفتن باال علت به انبار داخل ظرف شويي سينك يا و شير آب وجود .18

 .باشند مناسب وضعيت ظاهري و سيمي ظريف توري با درپوش داراي بايد انبارها در فاضالب هاي چاهك .19

 منظور به انباردار استقرار افزار و سخت سيستم قرارگيري ،ها دستورالعمل انبار، مدارك و اسناد از نگهداري جهت .20

 .ايجاد شود مجزا بايد اتاقي انبار در اجرايي عمليات كليه بر نظارت
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 به( سم پاشي به نياز در صورت شود، استفاده گذاري تله هاي روش از بايد و است ممنوع انبارها داخل سم پاشي .21

از  بعد و شده خارج انبار از دارويي هاي محموله كليه بايست مي) گزندگان و حشرات جوندگان، تعداد افزايش علت

 جاي در بايد داروها اين مدت در شوند برگردانده انبار به دوباره ساعت 24 مدت به انبار هواي تهويه و پاشي سم

  .باشد ممنوع االمكان حتي كنند مي توليد گازهاي فرار و بخار كه سمومي از استفاده .گردند نگهداري مناسب

 

 :باشد مي ذيل شرح به انبار مختلف هاي بخش دمايي شرايط .22

  

  )گراد درجه سانتي(دما   مكان

  0تا  -15  سردخانه

  8تا  0  يخچال

  15تا  8  محل خنك

  30تا  15  دماي اتاق
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  2پيوست شماره 

  

  : دارو توزيع نياز مورد هاي ماشين و تجهيزات شرايط

 براي و بوده عايق و دو جداره محفظه داراي بايد توزيع عمليات اجراي براي استفاده مورد هاي ماشين و تجهيزات .1

 بسته سالمت پايداري، روي منفي اثرات گونه هيچو  باشند مناسب دارويي محصوالت نقل و حمل و نمودن انبار

 .محافظت نمايند محيطي آلودگي گونه هر از را ها محموله همچنين .نگذارند كيفيت محصوالت همچنين و ها بندي

 .باشد نمي مجاز ديده آسيب تجهيزات و ها ماشين از استفاده

 براي استيجاري هاي ماشينكه  مواقع در شود، استفاده بايد اختصاصي آالت ماشين از داروها حمل و توزيع براي .2

 منفي اثرگذاري عدم و ها ماشين اين عملكرد صحت اطمينان از جهت عملياتي شوند مي گرفته كار به توزيع امر

 سازي پاك مدون هاي دستورالعمل با مطابق بايد بارگيري از پيش ها ماشين .اجرا گردد بايد محصوالت كيفيت روي

 .باشد موجود آن مستندات شوند و

 در ديدگي آسيب ايجاد و بدون راحتي به دارويي مختلف اشكال كه باشد اي گونه به بايد ها ماشين ظرفيت و حجم .3

 گيرد قرار آن

 از جلوگيري به منظور Last in – First outسيستم  كه شوند بارگيري اي گونه به كانتينرها و ها ماشين .4

 .گيرد صورت بار تخليه هنگام در وقت اتالف و فيزيكي ديدگي آسيب

به  ها آنهايي باشند تا از ورود افراد غير مجاز به داخل ماشين و دستيابي  توزيع بايد مجهز به سيستم هاي ماشين .5

 .محموله هاي دارويي جلوگيري به عمل آورند

 .گردند حمل ،باشند ميدما  هاي نشانگر به مجهز كه دار يخچال هاي ماشين در بايد دما به حساس داروهاي .6

 بايد يخچالي محموله هر براي دما ثبت به مربوط مدارك شوند و كاليبره مناسب زماني فواصل در بايد نشانگرها

 .شود نگهداري

 اين در خاصي هاي مراقبتبايد  شود مي استفاده دارويي هاي محموله بندي بسته در خشك يخ از كه واقعيم در .7

 كيفيت روي منفي اثرات احتمال دليل به(خشك  با يخ محموله مستقيم تماس عدم جمله از شود انجام زمينه

 ).دارو
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 با مطابق امنيتي مناسب و ايمني سيستم با اختصاصي هاي ماشين در بايد كنترل تحت و مخدر داروهاي .8

 .شوند توزيع و حمل مربوطه دستورالعمل

 اختصاصي هاي ماشين در منفجره و اشتعال قابل داروهاي خطرناك، و سمي داروهاي داروها، راديو گردد ميتوصيه  .9

 .شوند حمل مناسب ايمني با

 امكان، عدم صورت در گردند،حمل  اختصاصي هاي ماشين در بايد ضايعاتي بازخواني، مرجوعي، محصوالت .10

 در مجزايي محل در وضعيت، و مشخصات برچسب به همراه شده، بندي بسته خوبي به بايد مذكور هاي همحمول

 .باشند موجود بايد ها محموله اين مستندات و مدارك .دقرار گيرن توزيع هاي ماشين

 استفاده) عملكرد و تعداد از لحاظ( مناسب و غير دودزا هاي ماشين از بايد دارويي هايهمحمول نقل و حمل براي .11

 .شود
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  3پيوست شماره 

  

  :دارو موظف به معرفي مسئول فني هستند سراسري پخش هاي شركت كه مناطقي اسامي

 زنجان -اردبيل - اروميه - تبريز .1

 اهواز - لرستان -ايالم -كرمانشاه -كردستان -همدان .2

 گيالن - مازندران - سمنان - قزوين .3

 گلستان -خراسان جنوبي - خراسان شمالي -خراسان رضوي .4

 قم - مركزي -چهارمحال و بختياري -يزد - اصفهان .5

 بوشهر -بويراحمدكهگيلويه و  - فارس .6

 سيستان و بلوچستان -هرمزگان - كرمان .7

  )دفتر مركزي(تهران  .8
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  5شماره  پيوست

  

  استاني دارو/سراسري پخش شركت فني مسئول نامه معرفي

  

  

------------------------ شركت پخش دارويي  مؤسس/ مدير عامل  --------------------- اينجانب 

را جهت پذيرش مسئوليت فني  ----------------------- آقاي دكتر / خانم  بدين وسيله --------- در شهر  -

  .نمايد ميمعرفي   ----- تا  ---- شركت از ساعت 

  

  

  و تاريخ مؤسس/  عاملامضاء مدير 

  

  

  

  

  :مشخصات مسئول فني

  :تاريخ تولد    :محل صدور      :شناسنامه شماره      :نام و نام خانوادگي

    :شماره و تاريخ پروانه دائم داروسازي      :شماره ملي      :محل تولد

  ):آدرس دقيق(ساكن 

  

  :شهرستان            :مسئوليت فني شركت پخش دارويي

 

  )  :پالك      :خيابان    :شهر    :شهرستان    استان: (به آدرس

  

و داراي  باشم نميدر ساعات ياد شده در شركت يا موسسه ديگري مشغول فعاليت  شوم ميپذيرم و متعهد  در ساعات فوق را مي

در صورت اظهار خالف در موارد ياد شده موضوع در كميسيون قانوني قابل بررسي و تصميم . سهام در شركت پخش دارو نيستم

  .گيري خواهد بود
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  ):ده سال اخير(شرح زير  ههاي دولتي و غير دولتي تاكنون ب مسئول فني در بخش سوابق اشتغال

  

  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  و آدرس آن محل خدمت  نوع كار  رديف

          

  

  


