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مقذمه:
ايي زستَضالعول زض اجطاي هػَبِ ضواضُ
هٌظَض تَظيع عازالًِ ٍسايل پعضىي وِ

/134268ت  ُ/47897هَضخ ّ 91/7/8يات هحتطم ٍظيطاى ٍ بِ
اضظ هطجع استفازُ ًوَزُ اًس تسٍيي ٍ ابالغ هي گطزز ٍ ضطوتْاي

ٍاضزوٌٌسُ ٍ هطاوع زضهاًي هي بايست هطابك ايي زستَضالعول السام ًوايٌس .
الف )تعاضيف:
ازاضُ ول  :ازاضُ ول تجْيعات پعضىي
واال :وليِ تجْيعات ٍهلعٍهات پعضىي
ساهاًِ :ساهاًِ هىاًيعُ ٍضٍز ٍ تطذيع ٍسايل پعضىي
ضطوت :وليِ ضطوتْاي ٍاضز وٌٌسُ ٍتٍليس وٌٌسُ تجْيعات پعضىي ثبت ضسُ زض ساهاًِ ضٌاسٌاهِ ازاضُ ول
ب) گشوه بنذی کاالهای پضضكی مطمول اسص مشجع
واالّاي پعضىي هطوَل اضظ هطجع بِ طَضولي بِ پٌج گطٍُ شيل تمسين بٌسي هي ضًَس :
گطٍُ يه :واال ّاي للبي ٍ عطٍلي
گطٍُ زٍم :تجْيعات پعضىي سطهايِ اي
گطٍُ سَم  :هػطفي ّاي ترػػي
گطٍُ چْام :هػطفي ّاي عوَهي
گطٍُ پٌجن :الالم زاضٍذاًِ اي
ج) سوال توصيع
بطَض ولي ضٍال تَظيع تجْيعات ٍ هلعٍهات پعضىي اضظ هطجع ٍ هبازلِ اي بِ زٍ ضٍش شيل هي باضس :
 - 1تَظيع الالم با حَالِ ازاضُ ول
 - 2تَظيع الالم تَسط ضطوت ٍ با ًظاضت ٍظاضت بْساضت زضهاى ٍ آهَظش پعضىي (ازاضُ ول –زاًطگاّاي علَم
پعضىي)
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د) نحوه فشوش و واگزاسی کاال:
 ًحَُ فطٍش ٍ تَظيع بِ سِ ضٍش شيل هي باضس : - 1فطٍش عوسُ بِ هطاوع زضهاًي
 - 2فطٍش بِ ًوايٌسُ
 - 3فطٍش ته ًسرِ اي
د  )1فشوش کاال به مشاکض دسمانی پس اص طی مشاحل ريل صوست خواهذ گشفت .
 ) 1-1اضايِ زضذَاست هطوع زضهاًي طبك فطهت پيَست ( يه )
 ) 2-1بطضسي زضذَاست تَسط ازاضُ ول ٍ غسٍض حَالِ زض ساهاًِ
 ) 3-1زضيافت حَالِ تَسط ضطوت (اجاظُ فطٍش واال بِ هتماضي ) اظ ططيك ساهاًِ
 ) 4-1غسٍض اعالهيِ فطٍش تَسط ساهاًِ ٍ غسٍض فاوتَض تَسط ضطوت
) 5-1تحَيل واال بِ هطوع زضهاًي ٍ بِ اًضوام اذص ضسيس واال
 ) 6-1بايگاًي هستٌسات فطٍش تَسط ضطوت ٍ ثبت اطالعات فطٍش زض ساهاًِ
 ) 6-1اضايِ گعاضش فطٍش بِ ّوطاُ هستٌسات بػَضت هاّاًِ بِ ازاضُ ول
د )2فشوش به نماينذه
 فطٍش بِ ًوايٌسُ بِ غَضت شيل غَضت هي پصيطز ) 1-2ثبت اطالعات ًوايٌسُ فطٍش زض ساهاًِ ضٌاسٌاهِ ضطوت ٍاضز وٌٌسُ تجْيعات پعضىي
 ) 2-2وسب هجَظ اظ ازاضُ ول جْت اضايِ واال بِ ًوايٌسُ فطٍش
 ) 3-2تَظيع واال بػَضت ته ًسرِ اي تَسط ًوايٌسُ (فطٍش غطفا بِ بيواض/هطوع زضهاًي)
) 4-2ثبت اطالعات فطٍش تَسط ضطوت ٍاضز وٌٌسُ زض ساهاًِ ٍضٍز ٍ تطذيع تجْيعات پعضىي
) 5-2اضايِ گعاضش بِ ّوطاُ هستٌسات فطٍش بِ غَضت هاّاًِ
د )3فشوش تك نسخه ای
فطٍش ته ًسرِ اي بػَضت شيل غَضت هي گيطز :
 ) 1-3اضايِ ًسرِ پعضه هعالج تَسط بيواض بِ ضطوت ٍاضز وٌٌسُ ً /وايٌسُ
 ) 2-3تحَيل واال بيواض /هطوع زضهاًي
 ) 3-3تائيسيِ ٍاحس زضهاًي هبٌي بط هػطف واال
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 ) 4-3ثبت اطالعات فطٍش تَسط ضطوت ٍاضز وٌٌسُ زض ساهاًِ ٍضٍز ٍ تطذيع
 ) 5-3اضايِ گعاضش بِ ّوطاُ هستٌسات فطٍش بِ غَضت هاّاًِ
ضبكه های توصيع:
 )1توصيع کاالهای گشوه يك  :هطابك زستَالعول اعالهي ٍيژُ واالّاي للبي عطٍلي وِ زض تاضيد 91/9/22
ابالغ ضسُ است غَضت هي گيطز .
 )2توصيع کاالهای گشوه دوم  :غطفاً لابل فطٍش بِ هطاوع زضهاًي ٍ با حَالِ هستمين ايي ازاضُ ول هطابك
فطهت ضٍش فطٍش عوسُ بٌس ز ايي زستَضالعول غَضت هي پصيطز.
 )3توصيع کاالهای گشوه سوم :واالّاي ايي گطٍُ هي تَاًٌس بِ ّط سِ ضٍش ،فطٍش عوسُ بِ هطاوع زضهاًي ،
فطٍش بِ ًوايٌسُ ٍ فطٍش بػَضت ته ًسرِ اي تَظيع گطزًس .
 )4توصيع کاالهای گشوه چهاسم  :عوستاً بِ غَضت لسوت  2بٌس ج (تَظيع تَسط ضطوت ٍ با ًظاضت ٍظاضت
زض ظيط بطي اعالم ليوت تَسط ازاضُ ول حَالِ غازض

بْساضت ) غَضت هي گيطز ٍ زض هَاضز ذاظ با ليس
ذَاّس ضس .

 )5توصيع کاالهای گشوه پنجم  :تَظيع تَسط ضطوت بِ زاضٍذاًِ ّا ٍ اغٌاف زاضاي هجَظ بَزُ ٍ ضطوت
هَظف بِ زضج ليوت هػطف وٌٌسُ بط ضٍي واال ٍ ثبت اطالعات فطٍش زض ساهاًِ ٍضٍز ٍ تطذيع هي باضس
نكات مهم:
 - 1هطرع ًوَزى ضٍال ٍ ضبىِ تَظيع واالّا تَسط ازاضُ ول تجْيعات پعضىي غَضت پصيطفتِ ٍ زض بطي
اعالم ليوت هطرع هي گطزز .
 - 2زض ذػَظ پطٍتعّاي اضتَپسي بػَضت ته ًسرِ اي بِ ضطح شيل تَظيع هي گطزًس .
ضطوت ٍاضز وٌٌسُ با اذص ًسرِ پعضه هعالج واال ضا زض هحل اتاق عول تحَيل هطوع زضهاًي ًوَزُ ٍ پس اظ
استفازُ الالم ،ليست هوَْض بِ هْط اتاق عول بِ اًضوام ليبل واال ٍ تائيسيِ پعضه هعالج ضا اظ هطوع
زضهاًي زضيافت ًوَزُ ٍ پس اظ غسٍض فاوتَض اطالعات فطٍش ضا زض سيستن ثبت ى

هَزُ ٍ هستٌسات ضا

بايگاًي ٍ هاّاًِ بِ ازاضُ ول تجْيعات پعضىي گعاضش اضايِ هي ًوايس .
 - 3زض ذػَظ واالّاي با هػطف ذاًگي ًظيط زستگاُ ًٍَاضلٌس ذَى

ٍ  ...ضطوت هَظف بِ زضج ليوت

هػطف وٌٌسُ بَزُ ٍ غطفاً هي بايست واال ضا بِ ضطوتْاي پرص سطاسطي  ،زاضٍذاًِ ّا ٍ اغٌاف زاض اي
هجَظ ،تَظيع ًوَزُ ٍپس اظ ثبت اطالعات فطٍش زض ساهاًِ ٍضٍز ٍ تطذيع هاّاًِ بِ ازاضُ ول تجْيعات
پعضىي گعاضش اضايِ ًوايس .

 خیابان فخش ساصی نبص خیابان ضهیذ وحیذ نظشی ساصمان غزا و داسو
 تلفه 66467268- 9 :
66469142
ومابز :
:
 صفحه الكتزوويكي ساسمان غذا و دارو
 صفحه الكتزوويكي وسارت بهداشت  ،درمان و آمىسش پششكي

 کذ پستی1314715311 :

:

http://fdo.behdasht.gov.ir
http://www.mohme.gov.ir

سازمان غذا و دارو
 - 4بسيْي است ضعايت ضَابط غسٍض فاوتَض تَسط وليِ ضطوتْا اجباضي بَزُ ٍ زض ذػَظ واالّاي
هطوَل ططح ثبت ضعايت ضَابط ايي ططح العاهي هي باضس .
 - 5زض نليِ هَاضز ثبت اطالعات زض ساهاًِ هىاًيعُ ٍضٍز ٍ تطذيع ٍسايل پعضىي العاهي هي باضس .
ّ - 6ط گًَِ ترلف اظ ايي زستَضالعول تَسط ضطوتْاي زضيافت وٌٌسُ اضظ هطجع بِ هٌعلِ تَظيع ذاضج اظ ضبىِ
بَزُ ٍ هطاتب اظ ططيك هطاجع لضايي ( تععيطات حىَهتي ) پيگيطي ذَاّس گطزيس .
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