
  موادی از آئین نبمه شرکتهبی توزیع کننده دارو ، مرتبط بب وظبیف مسئول فنی     

  

 : ـ ضشح ّظبیف هسئْل فٌی ضشکت ُبی پخص سشاسشی ّ استبًی 10هبدٍ 
هسئْل فٌی هْظف است داسّسبص دیگشی سا ثَ  ) ـ دضْس فؼبل دس ضشکت تْصیغ دس سبػبت کبس ضشکت 1

ػٌْاى لبئن همبم خْد دس سبػبت ػذم دضْس ّ یب ثٌِگبم هشخصی ّ هبهْسیت ثَ ّصاست ثِذاضت ، دسهبى 
 (.ّ آهْصش پضضکی یب داًطگبٍ ػلْم پضضکی دْصٍ فؼبلیت خْد هؼشفی ًوبیذ

 ـ ًظبست ثش اجشای کلیَ آییي ًبهَ ُب ، ضْاثظ ، ثخطٌبهَ ُب ّ دستْسالؼول ُبی صبدسٍ اص سْی ّصاست 2
 ثِذاضت ، دسهبى ّ آهْصش پضضکی دس ساثطَ ثب ضشکتِبی تْصیغ داسّ

 فْق الزکش تْسظ ضشکت ثَ اداسٍ کل ًظبست ثش اهْس 2 ـ اػالم گضاسش هکتْة ػذم هشاػبت هفبد ثٌذ 3
 داسّ ّ هْاد هخذس ّ یب داًطگبُِبی هذل فؼبلیت ضشکت 

 (هتٌبست ثب گستشٍ فؼبلیت ضشکت پخص  )
ًگِذاسی ، ًذٍْ چیذهبى ، گشهبیص ،  ) GSP ـ هسئْلیت اجشا ّ پیگیشی سّش ُبی ثِیٌَ اًجبسداسی 4

ضشایظ جبثَ جبیی ّ  ) GDPسّضِبی ثِیٌَ تْصیغ (...... سشهبیص هٌبست اًجبس ، کٌتشل سّصاًَ دهب ّ 
  (. . . دول داسّ ، ّسیلَ ًملیَ استبًذاسد هجِض ثَ کبًتیش دّ جذاسٍ ػبیك ّ یخچبل ّ 

ثٌب ثَ تطخیص ّ تفْیض اختیبس اص سْی اداسٍ  ) ـ دسیبفت هجْص تْصیغ داسُّب ثشدست ًْع ّ ضشایظ داسّ 5
 (.ّاسداتی ثبضذ/ تْلیذی )(تصْیش پیْست )کل داسّ هی تْاًذ اص اداسٍ کل یب هسئْل فٌی ضشکت 

اًجبس استیجبسی ، اهْس تشاثشی ّ  ) ـ ًظبست ثش لشاسداد فیوبثیي ضشکت تْصیغ ّ ضشکتِبی خذهبت دٌُذٍ 6
 (غیشٍ 
ّ ًظبست ثش تذّیي ، استمشاس ّ ثبصًگشی دستْسالؼول ُبی  (SOPS ) ـ تِیَ سّیَ ُبی اجشایی استبًذاسد 7

GSP  &GDPهطبثك ثب استبًذاسدُبی ثیي الوللی ّ لْاًیي ّصاست ثِذاضت ، دسهبى ّ آهْصش پضضکی  

  ـ ًظبست ثش اهْس کیفی ّ ظبُشی هذوْلَ ُبی داسّیی 8

 ـ ًظبست ثش ضشایظ ًگِذاسی ّ چیذهبى داسُّب هٌطجك ثب استبًذاسدُبی ضشکت سبصًذٍ ّ اداسٍ کل 9
 ًظبست ثش اهْس داسّ ّ هْاد هخذس

  ( First Expired- Frist out ) ـ ًظبست ثش سیستن تْصیغ ثب سػبیت تمذم 10

  ـ ًظبست ثش سػبیت ضشایظ ًگِذاسی داسُّب دس ػولیبت دول ّ ًمل ّ تْصیغ 11

  ـ ًظبست ثش اجشا ّ پیگیشی کلیَ اهْس فٌی ّ ػلوی داسّیی دس ضشکت تْصیغ12

  ـ ًظبست ثش اطالع سسبًی صذیخ ّ هٌبست ثَ داسّخبًَ ُب ّ هشاکض دسهبًی13

اص اًجبسُب ّ تِیَ گضاسش هکتْة اص ًْالص ّ  (یب فْق الؼبدٍ ثشدست هْسد ) ـ ثبصدیذُبی دّسٍ ای 14
 کوجْدُب ّ اسائَ ساُکبسُبی اصالدی ّ اػالم آًِب ثَ هذیشیت اسضذ ضشکت 

 ـ ُوکبسی ّ ُوبٌُگی هستوش ثب ضشکت ُبی تْلیذ کٌٌذٍ ، ّاسد کٌٌذٍ ّ هشاجغ ریشثظ دس اداسٍ کل 15
 ًظبست ثش اهْس داسّ ّ هْاد هخذس ثَ هٌظْس تضویي سالهت ّ کیفیت داسُّب

 ـ اسائَ اطالػبت جبهغ ّ صذیخ دس هْسد هیضاى هصشف داسّ دس کطْس ّ گضاسش ُش گًَْ کوجْد ّ ًیبص 16
 داسّیی دس هٌبطك تذت پْضص جِت ثجت ّ پیگیشی دس اداسٍ کل ًظبست ثش اهْس داسّ 

 ـ هطبسکت دس تطکیل سویٌبسُب ّ کالط ُبی آهْصضی ضشکت تْصیغ داسّ جِت ثبال ثشدى سطخ 17
 اطالػبت ّ آگبُی کبسکٌبى 

 ـ اػالم کتجی کلیَ ضکبیت ُبی دسیبفتی دس ساثطَ ثب هطکالت کوی ، کیفی ّ ظبُشی داسُّب ثَ 18
ضشکتِبی تْلیذ کٌٌذٍ ، ّاسد کٌٌذٍ ّ اداسٍ کل ًظبست ثش اهْس داسّ ّ هْاد هخذس یب داًطگبٍ ػلْم پضضکی 

 هذل فؼبلیت 

ّ آهْصش کبسکٌبى ثشای اجشای ػولیبت ّ گضاسش  ( Recall ) ـ ًظبست ثش ػولیبت اختصبصی فشاخْاًی 19
دُی هٌبست هٌطجك ثش دستْسالؼول هشثْطَ ثَ ضشکتِبی تْلیذ کٌٌذٍ ، ّاسد کٌٌذٍ ّ اداسٍ کل ًظبست ثش 

 اهْس داسّ ّ هْاد هخذس

 ـ ًظبست ثش اًجبسگشداًی ّ اًطجبق هْجْدی ّالؼی ثب هذاسک ّ هستٌذات هْجْد ّ پیگیشی تفبّت ُب ّ 20
 اًذشافبت

 ـ ًظبست ثش هؼذّم ًوْدى هذصْالت ضبیؼبتی ثشاسبط دستْسالؼول اداسٍ کل داسّ ، تِیَ لیست 21
 ضبیؼبت ّ ثَ سّص ًوْدى آى ّ دسج هیضاى ضبیؼبت ّ ػلل ضبیؼبت ُش هذصْل دس لیست هشثْطَ 

 ـ ًظبست ثش ػذم ًگِذاسی داسُّبی داهی دس اًجبسُبی اًسبًی ّ ػذم ثبسگیشی تْام دّ هذوْلَ 22
 اًسبًی ّ داهی دس یک ّسیلَ ًملیَ

تشاصُّب ، دهبسٌج ّ  ) ـ ًظبست ثش کٌتشل ، اسصیبثی ّ کبلیجشاسیْى دّسٍ ای دستگبُِبی هْجْد دس اًجبس 23
 (سطْثت سٌج ُب ، کپسْلِبی آتص ًطبًی ، سیستن اػالى ّ اطفبء دشیك ّ غیشٍ

  ـ ًظبست ثش دسي اجشای کلیَ فشآیٌذُبی هستٌذسبصی ّ هؼتجش سبصی24

 ـ ًظبست ثش تْصیغ ػبدالًَ داسّ تْسظ ػبهلیي تْصیغ دس سطخ داسّخبًَ ُب ثب ُذف تضویي ّ تسِیل 25
 دستشسی هشدم

 


