
 اداره کل آزمايشگاه مرجع سالمت

 اداره مديريت فناوری آزمايشگاهی

 آزمايشگاهی هاي تشخيصیه فرآوردهتوزيع كنند واحدهايچک ليست نظارت بر 

 تاريخ :                                                                                                          نام شرکت :

 تلفن :                                                                                                             مدير:نام 

 آدرس:

 : نام شرکت های طرف قرداد

 : تعداد کارکنان

 □کاربرد ندارد    □خير    □بلی  بطور قانونی ثبت شده است ؟ يا واحد صنفی آيا شرکت 1

شده )دارای ثبت شرکتهای توليدی و وارداتی رسمی و از  ها را کننده، فرآوردهتوزيعآيا  2

مجاز تامين ان کنندگيا ساير توزيع مجوز از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ( و

 نمايد ؟می

 □کاربرد ندارد    □خير    □بلی 

 □کاربرد ندارد    □خير    □بلی  است؟اهی دريافت کردههای آموزشی شرکت کرده و گوآيا کارکنان ثابت شرکت در دوره 3

 □کاربرد ندارد    □خير    □بلی  آيا شرکت مشاور فنی دارد ؟  4

  نام مشاور فنی وتحصيالت  5

های آموزشی چارت پرسنلی شامل اسامی کارکنان شرکت با ذکر سمت، سابقه کار و دوره 6

 موجود است ؟

 □دارد کاربرد ن   □خير    □بلی 

 □کاربرد ندارد    □خير    □بلی  باشد؟ها دارای فضای مناسب میمحل نگهداری فرآورده 7

 □کاربرد ندارد    □خير    □بلی  شوند؟ها براساس شرايط مورد نظر توليدکننده نگهداری میفرآورده 8

 □کاربرد ندارد    □ر خي   □بلی  ها ثبت و سوابق آن موجود است؟آيا دمای محل نگهداری فرآورده 9

 □کاربرد ندارد    □خير    □بلی  ميباشد؟ سيستم ايمنی اعالم و اطفای حريقآيا انبار دارای  11

 □کاربرد ندارد    □خير    □بلی  ؟ددار  امکان کنترل دقيق ورود و خروج کاال وجودآيا  11

های غير قابل فرآورده وآماده تحويل محل نگهداری کاالهای انبارشده ، سفارشات آيا  12

 ؟باشندمي، مشخص و مجزا  مصرف

 □کاربرد ندارد    □خير    □بلی 

آيا اقالم مرجوعی  بطور مناسب عالمتگذاری شده وفضای جداگانه برای نگهداری آنها وجود  13

 دارد؟

 □کاربرد ندارد    □خير    □بلی 

ها براساس شرايط مورد نظر توليدکننده و با حفظ دمای مناسب انجام حمل و نقل فرآورده 14

 شود؟ می

 □کاربرد ندارد    □خير    □بلی 

 □کاربرد ندارد    □خير    □بلی  شوند؟های مرجوعی سالم ، دوباره فروخته میآيا فرآورده 15

 □کاربرد ندارد    □خير    □بلی  شود؟وعی اطمينان حاصل میآيا قبل از فروش مجدد،  از سالمت کاالهای مرج 16

کننده و مشخصات کننده ، نحوه ارسال محصول برای توزيعاطالعات خريد مانند تامين 17

 محصوالت )با ذکرشماره ساخت وتاريخ انقضا( ارسالی موجود است؟

 □کاربرد ندارد    □خير    □بلی 



 2 

آدرس مشتريان، اقالم تحويل شده) با ذکرشماره ساخت اطالعات فروش شامل  اسامی و  18

وتاريخ انقضا( ،  تحويل دهنده،نحوه ارسال از توزيع کننده به مصرف کننده و رسيد مشتری 

 مبنی بر سالم بودن کاال در زمان تحويل، موجود است ؟ 

 □کاربرد ندارد    □خير    □بلی 

برگشت ، تعداد ، شماره ساخت و تاريخ انقضا اطالعات مربوط به اقالم برگشتی مانند علت  19

 موجود است ؟

 □کاربرد ندارد    □خير    □بلی 

 □کاربرد ندارد    □خير    □بلی  سوابق شکايات مشتريان موجود است ؟ 21

 □کاربرد ندارد    □خير    □بلی  ها موجود است ؟فرآورده  خوانیبازآيا سوابق  21

 □کاربرد ندارد    □خير    □بلی  های غير قابل مصرف وجود دارد ؟رآوردهآيا سوابق برخورد با ف 22

 

 

 توضيحات :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های دانشگاهنام و امضاء کارشناس آزمايشگاه مرجع سالمت                        نام و امضاء کارشناس اداره امور آزمايشگاه

 

 

 

 

 دانشگاه                          نام و امضاء نماينده . . . . . . . .                                   نام و امضاء کارشناس اداره تجهيزات

 

 


