
 

 

 

 

 متقاضيان مجوز توزيع تجهيزات و ملزومات پزشکی انبارهايچك ليست بازديد از 

 (فهرست پايه) 
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                                                                                     :فرم ثبت اطالعات  :الف            

 

 :صاحب پروانه کسب/متقاضی شرکت توزیعی نام 

 :ایمیل                                    :تلفن شماره                                                                                                                                                  :آدرس

 :دارنده پروانه کسب/شرکت ر عاملتلفن همراه مدی

 : به تفکیک انبار ها/انبار تلفنآدرس و شماره 

 

 :نام و نام خانوادگی مسئول فنی

                                                                                 :به تفکیک انبارها/متراژ انبار

 :تلفن                                                                        :         نام کارشناسان بازدید کننده                                                     :تاریخ بازدید

 :همراه کارشناسان بازدید کنندهتلفن 
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امتياز کسب 

 شده

دسترسی به کاال ها به  .محل قرارگيري انبار مناسب است 1

سهولت انجام ميشود در 

انبار هاي طبقاتی 

آسانسور جهت حمل 

 .کاال ها وجود دارد

  2  

2 

 

از و ه استاز مصالح غير قابل اشتعال ساخته شد ديوارها وسقف ها

اجتنااب  بكاربردن چوب وپالستيك ومواد قابل اشتعال در انبارها 

 .شده است

مشاهدات ميدانی انجام 

 .و ثبت شود
  2  

3 

* 

وجود سيستم تهويه و  .تهويه انبار مناسب می باشد

از نظر سالم )سالمت آن 

( بودن و صداي مناسب

 بررسی شود

  2  

به غيار از  )مناسب و جنس مقاوم  درب هاي انبار داراي ابعاد/درب  4

 .می باشد(  چوب

مشاهدات ميدانی انجام 

 .و ثبت شود
  2  

و جلوگيري از ورود افراد ايمنی  ، جهتدرب ها مجهز به قفل/درب  5

 .می باشدغير مسئول 

مشاهدات ميدانی انجام 

 .و ثبت شود
  2  

ها به طاور کامال باه منظاور جلاوگيري از ورود جاانوران        درب 6

 .به طور خودکار بسته می شوند موذيوحشرات 

مشاهدات ميدانی انجام 

 .و ثبت شود
  2  

  3  متراژ ،نام محصوالت  .متناسب با کاالهاي نگهداري شده می باشد انبار ها/ظرفيت انبار 7



موجود در انبار و حجم   

حدودي بصورت ابعادي 

 .شودثبت 

 
 

 

تباادل گرماا و سارما    جلاوگيري از  جهت انبار  و ديورا هاي سقف 8

 .عايق بندي شده است

مشاهدات ميدانی انجام 

 .و ثبت شود

سقف و ديوار ها از نظر 

آسيب ديدگی بررسی 

 .شود

  1  

فاقد هرگونه منفذ و روزنه و قابال   انبار صاف، ،ديوارها و سقف کف 9

 .می باشد نظافت 

مشاهدات ميدانی انجام 

 .و ثبت شود

از نظر ترک خوردگی 

جنس کف .بررسی شود

ديوار ها و سقف قيد 

 .گردد

  1  

11 

* 

از فاصله نيم متري ليبل  .ميزان نور و روشنايی در انبار کافی است

کاالها قابل مشاهده 

از قبيل شماره .)باشد

lotو سريال و).. 

ميزان نورو روشنايی در 

انباريكسان تمام مناطق 

 .باشد

  1  

  1  

11 

* 

از تابش مستقيم نور آفتاب به اقالم موجود در انبار جلوگيري   می 

 .شود

مشاهدات ميدانی انجام 

 .و ثبت شود
  2  



واز داخل لوله هااي   توکارسيستم سيم کشی برق درداخل انبارها  12

 .گرفته استمخصوص انجام 

مشاهدات ميدانی انجام 

 .و ثبت شود

در صورت روکار بودن 

داراي داکت باشد و کاال 

مجاورت يا بر روي 

 داکت نباشد

  2  

13 

* 

جهت جلوگيري از آسيب ديدگی و  المپهاي روشنائی داراي حفاظ

 .باشدآتش سوزي می 

مشاهدات ميدانی انجام 

 .و ثبت شود
  1  

14 

 

نمای  وسائل ودستگاههاي حرارتی شعله بازدرداخل انبار استفاده 

 .شود

مشاهدات ميدانی انجام 

 .و ثبت شود

اجاق هاي گازسوز و 

چراغ هاي نفتی وجود 

 .نداشته باشد

  1  

قابال رويات مای    استعمال دخانيات درداخل انبارممنوع برچسب  15

 .باشد 

مشاهدات ميدانی انجام 

 .و ثبت شود
  1  

16 

* 

انبارها فلزي ومجهز باه حفااظ وتاور جهات جلاوگيري از       پنجره

 .باشدمی  حشرات

مشاهدات ميدانی انجام 

 .و ثبت شود
  1  

مشاهدات ميدانی انجام  .استفاده نميشودآبدارخانه وآسايشگاه از فضاي انبار جهت  17

 .و ثبت شود

در صورت وجود مستقل 

 .باشد

  2  

مای   ( …بی سيم آيفون و ،تلفن شامل )وسيله ارتباطیانبارداراي  18

 .باشد

مشاهدات ميدانی انجام 

 .و ثبت شود
  1  

   

  2  بررسی مستندات انجام و نگهداري انبار ثبت  مشخصات کاالهاي وارد شده يا خارج شده از 19



الكترونيكی و .)شود .می شود

فيزيكی هر دو مورد 

 (قبول است

21 

* 

به تعداد کاافی در انباار    با تاريخ معتبر شارژ کپسول آتش نشانی

 .موجود می باشد

حداقل يك کپسول و 

متر مربع  05به ازاء هر 

 .موجود باشد

  2  

بررسی مستندات انجام   .داراي کد اختصاصی می باشندموجود در انبار  کاالهاي 21

هر کاال می بايست .شود

بايست داراي کد 

باشددر صورت الزام 

اداره کل به داشتن کد 

خاص الزم است رعايت 

 . گردد

  2  

الزامات سازنده کاال درخصاوص نحاوه و شارايم حمال و نقال ،       22

 .نگهداري و چيدمان رعايت می شود

نحوه قرارگيري 

دستگاهها بررسی شود 

با عالئم روي آن 

 .مطابقت داشته باشد

  1  

23 

* 

دماسنج رويت  .دما توسم تجهيزات مناسب کنترل می شود

بين   دماي مناسب.شود

درجه مورد  00تا  05

 .قبول است

  1  

24 

* 

مدارک خريدو مستندات تمام کاالها شاامل فااکتور،قبا انباار و    

 .موجود می باشد حواله انبار و درخواست هاي خريد و توزيع

بررسی مستندات انجام 

الكترونيكی يا .)شود

فيزيكی مورد قبول 

 (است

  1  

 



در انبار رعايت می گرددو مسئول انبار بر  محيم نظافت و بهداشت 25

 .نظارت دارد  آن

مشاهدات ميدانی انجام 

 .و ثبت شود
  1  

 تاريخ انقضاء  توزيع با رعايتچيدمان و نحوه 26

(First to  Expire- First out) انجام می شود        . 

در خصوص کاالهاي 

تاريخ دارچيدمان بر 

اساس تاريخ انقضا می 

 .بايست صورت  پذيرد

  2  

مای   سال نگهاداري  0حداقل تا کاالها خريد و فروش  فاکتور هاي 27

 .شود

مشاهدات ميدانی انجام 

. و ثبت شود

الكترونيكی يا فيزيكی .)

 (مورد قبول است

  1  

28 

* 

انبار از شبكه قانونی توزياع تهياه و تاامين    کليه اقالم موجود در 

وارد کننده ياا نماينادگی هااي     /توليد کننده داخلی.)گرديده اند

 (توزيع مجاز

 

درصد از  05حداقل 

انواع کاالها انتخاب و 

مرد بررسی قرار گرفته 

 .و اشكاالت ثبت شود

  2  

29 

* 

 انقضاءتاريخ انبار به تفكيك کاالها و   گزارش  موجودياخذ  امكان

 .وجود دارد

بررسی مستندات انجام 

 .شود
  1  

31 

* 

يخچال اختصاصی جهت نگهداري کاالهاي حساس به دما در انباار  

 .وجود دارد

وجود يجچال سالم 

داراي سيستم کنترل 

 .دما بررسی  شود

  1  

رعايات   ماشين هاي يخچال دار جهتمتقاضی مجوز توزيع داراي  31

 .زنجيره سرد در هنگام توزيع ميباشد

دماي داخل کانكس 

يخچال کنترل شده و 

 .قابل رويت ميباشد

نياز يا عدم نياز ثبت 

 .شود

  1  

  2  مشاهدات ميدانی انجام سازماندهی و تفكيك نوعی کاالها  جهت دسترسی سريع و آسان  32



 .و ثبت شود .به آنها صورت گرفته است

 

33 

* 

تمام کاالها در قفسه هاي انبار نگهداري و چيدمان شده اسات در  

 . غير اينصورت از پالت استفاده شده است

کاالها روي زمين نبايد 

 .چيدمان گردند

 

  2  

دستورالعمل مكتوب به منظور خروج فوري کاالهااي ضاايعاتی در    34

 .انبار وجود دارد

دستورالعملی در 

خصوص نحوه ثبت و 

کاالهاي ضايعاتی خروج 

ميبايست وجود داشته 

 .باشد

  3  

و مساتندات آن  .انبار گردانی به صورت ساليانه انجاام مای شاود    35

 .نگهداري می گردد

مستندات مربوط به 

اقدامات پس از انبار 

گردانی از قبيل رفع 

عدم انطباق موجودي 

 .بررسی شود 

  2  

    

36 

* 

مدرک مسئول فنی  .ميباشد واحد صنفی داراي مسئول فنی/ شرکت 

 .رويت گردد
  3  

نظاارت   حضاور و  انباار  کاالهايورود و خروج  جهت مسئول فنی  37

 .دارد

   3  

ضوابم ابالغی درحاوزه تهياه،توزيع و   مسئول فنی بر رعايت کليه  38

 .نظارت دارد و درمان از وزارت بهداشت عرضه 

نسبت به شبكه قانونی 

 .شناخت کامل دارد
  3  

مسئول فنی بر رعايت کليه الزامات سازنده کاال در مورد کاالهااي   39

 .انبار نظارت  دارد

   3  

  3  چك ليست و مستندات نظارت در خصوص شرايم نگهداري و رعايت شرايم محيطای بار    41



 .بررسی گردد .اساس چك ليست تنظيمی توسم مسئول فنی انجام ميگردد

کاالهااي منقضای شاده و    )محصاوالت ضاايعاتی    امحاءنظارت بر  41

 .براساس دستورالعمل ها صورت می گيرد(آسيب ديده

آگاهی مسئول فنی در 

خصوص ضوابم و شرايم 

 .امحاء ارزيابی گردد

  3  

نظارت بر انباارگردانی و انطبااق موجاودي واقعای باا مادارک و        42

 .مستندات موجودي انجام می پذيرد

    

3 

 

 

 

 

   :و امضاء بازديد کننده اننام و نام خانوادگی کارشناس                            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :تذکرات مهم

    .مشاهدات ممیزین در کلیه موارد ثبت شود-1

 .امتیازات اعشاری پرهیز گرددبر اساس هر  شاخص و نظر کارشناسان ممیزی کننده  تخصیص داده شود و از  3تا  0امتیازات به صورت اعداد صحیح -2

 .در نظر گرفته شود N/Aامتیاز کامل با درج   (Not Application)مواردی از شاخص ها که بی ارتباط با انبار میباشنددر  -3

لذا الزم است پس از رفع مشکل . (Fail)انبار تعلق نمی گیردکل امتیازی به   (حتی جهت یک مورد)عدم احراز انبار با موارد مذکورموارد ستاره دار جزء الزامات ضروری بوده و در صورت -4

 مجددا نسبت به ارزیابی انبار اقدام گردد

نظر گرفته کامل در در فاز اول ارزیابی  هاامتیاز آنو .دارنده پروانه کسب اخذ گردد/ ممهور به مهر با امضای مدیر عامل ماهه مبنی بر رعایت موارد فوق  3تعهد  42تا  33در خصوص آیتم -5

 .اطالع رسانی خواهد شد از طریق اداره کلد متعاقباعقابل قبول بوده و در مراحل ب 100از  30با توجه به موارد فوق در فاز اول ارزیابی امتیاز  همچنین .میشود

 .الزم است مجددا نسبت به ارزیابی انبار و تکمیل چک لیست توسط دانشگاه اقدام گردد (معرفی مسئول فنی آموزش دیده)انجام تعهدات و  (ماه 3)تعهد مدت زمان پس از پایان-7

 


