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 بسوِ تعالی

ت زض آظهبیطگبُ عطاحی ضسُ است. الظم است پس ٍ پیطٌیبظّبی استمطاض سیستن هسیطیت ویفی  GLPایي چه لیست ثط اسبس حسالل العاهبت        

وٌتطل ویفیت ٍاحس تَلیسی ؼول اخطایی اضظیبثی آظهبیطگبّْبی ضاٌّوبی تىویل چه لیست وِ ضویوِ زستَضالهغبثك اظ اضظیبثی ّط ثٌس اظ العاهبت، 

 ظ ثجت ضَز.هطرع ًوَزُ ٍ زض پبیبى ّط خسٍل خوغ اهتیب      ⃝هی ثبضس، اهتیبظ ثسست آهسُ ضا ثب ػالهت 
 

 اهتیبظ  ًظطیِ هویعی اهتیبظ( 80ی  ): فضبی فیعیى1خسٍل ضوبضُ 

1 
ثب تَخِ ثِ ضػبیت ًَع   ثب هسبحت وبفی ، زاضای ًَض هٌبست ،آظهبیطگبُ زض هحل هٌبست

 .احساث ضسُ است ،حدن فؼبلیت ،ضػبیت ایوٌی هحیغی ٍ پطسٌلی
 15 10 5 0 

2 
، / َّز الهیٌبضوطتاتبق سِ لسوت اغلی ) ضٌبسی حسالل ثِ آظهبیطگبُ هیىطٍة

 .( تفىیه ضسُ استٍ استطیلیعاسیَى ىَثبسیَىاً
 15 10 5 0 

3 
ٍ  ، تدْیعات ٍ لَاظم هػطفیٍ هَاز ضیویبیی هحیظ وطت ،ّب ًگْساضی حالل هحل

 .تفىیه ضسُ استاستبًساضز ّبی وبضی 
 15 10 5 0 

 0 2 6 10  .زضَساضی ًوًَِ ّبی ضبّس ًگْساضی هیّبی ضبّس هغبثك زستَضالؼول ًگًْوًَِ 4

 0 2 6 10  آظهبیطگبُ ٍ اًجبضّب لبثلیت ًظبفت ٍ ضستطَ زاضًس.ٍسغَح وبضی ، سمف،وفزیَاضّب 5

6 
 عَض هٌظنآظهبیطگبُ ٍ اًجبضّب هغبثك زستَضالؼول هطثَعِ ثٍِ تَْیِ ،ضعَثتزهب

 وٌتطل ٍ ثجت هی ضَز.
 15 10 5 0 

  یبظخوغ اهت
 

 اهتیبظ  ًظطیِ هویعی اهتیبظ( 30وبضوٌبى ): 2خسٍل ضوبضُ 

 0 2 6 10  .ثب ضطح ٍظبیف آظهبیطگبُ ٍ حَظُ ّبی فؼبلیت آى هغبثمت زاضز وبضوٌبىٍ تؼساز  تَاًوٌسی 1

2 
ثِ غَضت هػَة ٍ هغبثك ضطایظ احطاظ  آظهبیطگبٍُ وبضضٌبسبى  هسئَل فٌی ضطح ٍظبیف 

ٍخَز زاضز. 

 
10 6 2 0 

3 
ٍخَز وبضوٌبى ٍ اضظیبثی اثطثرطی آهَظضْبی عی ضسُسَاثك آهَظضْبی فٌی ٍ هْبضتی

 .زاضز

 
10 6 2 0 

  اهتیبظ خوغ
 

 اهتیبظ  ًظطیِ هویعی اهتیبظ( 85: وٌتطل هساضن ٍ سَاثك )3خسٍل ضوبضُ 

1 
ٍ زض  ضسُ ٍ ثغَض هتٌبست تَظیغ آظهَى ثِ ضٍظ ثَزُهطثَط ثِ اًدبم فطایٌسهستٌسات 

 ضبهل)ضٍضْبی آظهَى،ضٍش وبض ثب زستگبّْب، ضٍضْبی اػتجبضثرطی ٍ ..( س.ٌی ثبضهزستطس
 15 10 5 0 

2 
ٍ ثِ  ػلوی هلی ٍ ثیي الوللی ( تحت وٌتطل ثَزُ -هستٌسات ثطٍى سبظهبًی )هطاخغ ترػػی 

 هی ضًَس.ضٍظ 
 10 6 2 0 

3 
هستٌس ضسُ ٍ زض زاذلی زستگبّْب  ٍ اًدبم وبلیجطاسیَى زستَضالؼولْبی وبض ثب زستگبّْب

 اذتیبض وبضوٌبى هی ثبضٌس.
 15 10 5 0 

 0 2 6 10  ثبضس. هَخَز هی ٍ هیىطٍثی ّبی ضیویبیی ضٍش اًدبم آظهَى 4

 0 1 3 5  هی ثبضس.ٍ زض زستطس وبضوٌبى  زستَضالؼول ًحَُ هحلَل سبظی تْیِ 5

 0 2 6 10  ثبضٌس. هی ٍ لبثل ضزیبثی ی ذبم ثجت ضسُّب ًتبیح ثسست آهسُ اظ آظهًَْب زض زفبتط زازُ 6

 0 2 6 10  ّبی زستگبّی زض زفبتط هرػَظ ّط زستگبُ ثجت هی ضًَس. زازُ 7

8 

هستٌسات ٍ سَاثمی زال  َضز تبییس سبظهبى غصا ٍ زاضٍ،زضغَضت ٍخَز لطاضزاز ثب آظهبیطگبُ ّوىبض ه

زض ظهبى تؼطیف ضسُ زض لطاضزاز اًدبم ضسُ  ّبی ترػػی ٍ آظهَى ثط اضسبل ًوًَِ ٍخَز زاضتِ 

 .است

 5 3 1 0 

9 
( ثِ غَضت هٌظن ثِ آظهبیطگبُ اضسبل ضسُ ٍ ٍ ترػػی آهبض هبّیبًِ)آظهًَْبی ػوَهی

 هی ثبضٌس. لبثل ضزیبثی 
 5 3 1 0 

  خوغ اهتیبظ
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 اهتیبظ  ًظطیِ هویعی اهتیبظ( 240: العاهبت فٌی )4خسٍل ضوبضُ 

1 
 ٍ ضَاثظ زضیبفت ًوًَِ هغبثمت زازُ ضسُ ثب ،آظهبیطگبُ لجل اظ اًدبم آظهَى ٍاضزُ ثِّبی ًوًَِ

 ثبضٌس.هیٍ لبثل ضزیبثی  فطز ثجت  وس هٌحػط ثِثب 

 
15 10 5 0 

 0 1 3 5  هی ثبضٌس.ٍ زض غَضت لعٍم وبلیجطُ  لَاظم ضیطِ ای هَضز ًیبظ زض آظهبیطگبُ هَخَز ثَزُ 2

3 
 ثِ ٍ وس هٌحػط ٍ زاضای ضٌبسٌبهِ بظ زض ثرص ضیویبیی هَخَز ثَزُتدْیعات هَضز ًی

 ثبضس. هی فطز

 
30 20 10 0 

4 
 ثِ ٍ وس هٌحػط ٍ زاضای ضٌبسٌبهِ تدْیعات هَضز ًیبظ زض ثرص هیىطٍثی هَخَز ثَزُ

 ثبضس. هی فطز

 
30 20 10 0 

5 
اظ  ثب تبضید هؼتجط یَىتدْیعات هَخَز زض آظهبیطگبُ زاضای گَاّی ٍ ثطچست وبلیجطاس

 س.ٌثبض هیّبی زاضای تأییس غالحیت ضطوت

 
30 20 10 0 

 0 5 10 15  ضًَس.  ( اًدبم گطفتِ ٍ ثجت هیٍ حدن  ، خطموبلیجطاسیَى هیبًی تدْیعات )زهب 6

7 
 ، هتٌبست ثب وٌتطل ویفیت هحػَل هغبثك زستَضالؼول ًگْساضی، لیست  حاللْبیهَاز ٍ 

 ضػبیت هی ضَز.  FEFO ٍ اغل  تفىیه ضسُ ٍ وس گصاضی 

 
15 10 5 0 

 0 2 6 10  ثبضٌس. هَخَز زض آظهبیطگبُ زاضای گَاّی هؼتجط هی ّبی وطت ٍ هحیظّب  هَاز، هحلَل 8

9 
ٍ زهبی  هَاز ضیویبیی ٍ هحیغْبی وطت وِ زاذل یرچبل ًگْساضی هی ضًَس تفىیه ضسُ

 هی ضَز. یرچبل وٌتطل ٍ ثجت

 
10 6 2 0 

10 
)ثب چست اتَوالٍ ٍ یب ثیَاًسیىبتَض وٌتطل ویفی استطیلیعاسیَى ثرص هیىطٍثی ثغَض هٌظن

 .هی ضَزاتَوالٍ( اًدبم ٍ ثجت

 
10 6 2 0 

11 
هَخَز  ّبی وطتٍ هحیظ  ( MSDSزض آظهبیطگبُ ثطگِ اعالػبت ایوٌی هَاز ضیویبیی)

 .ثبضس هی

 
10 6 2 0 

12 
، تبضید )ًبم هحلَل ثبضٌس. هیْیِ ضسُ هٌبست ٍ لبثل ضزیبثی ّبی ت گصاضی هحلَل ًحَُ ثطچست

 ( ٍ ضطایظ ًگْساضی ، ًبم فطزتْیِ وٌٌسُتْیِ

 
10 6 2 0 

13 
ٍ ّسایت  pH گطزز.) هیوٌتطل ٍ ثجتّفتگی ویفیت آة همغط هػطفی آظهبیطگبُ 

 ( تست هیىطٍثی  الىتطیىی

 
10 6 2 0 

 0 2 6 10  هی ثبضس.  بفیٍ زاضای هىص و َّز ضیویبی فؼبل 14

15 
  (سبػت1000)ووتط اظ UVٍ زاضای الهپ  َّزهیىطٍثی هتٌبست ثب فؼبلیت آظهبیطگبُتؼساز 

 س.ٌثبض هیٍ وبلیجطُ (سبػت وبضوطز1000)ووتط اظفیلتط ّپب ٍ

 
15 10 5 0 

16 
ٍ   وٌتطل ٍ پبیص هحیظ ّبی وطت لبثل استفبزُ ثب سَش ّبی هیىطٍثطٌبسی اًدبم هی ضَز

 هی ثبضٌس. سَاثك هَخَز 

 
15 10 5 0 

  اهتیبظ خوغ

 

 اهتیبظ  ًظطیِ هویعی اهتیبظ( 65: العاهبت ایوٌی ٍ ثْساضت  )5خسٍل ضوبضُ 

1 
، سیستن اعفبء حطیك ضَی ، چطنآظهبیطگبُ اظ لحبػ ضػبیت اغَل ایوٌی )زٍش اضغطاضی

ّبی اٍلیِ حبٍی هلعٍهبت هَضز ًیبظ ، خؼجِ ووه ٌثبضس. بست هی( ه 

 
15 10 5 0 

2 
زض  (ضٍپَش ٍ ، زستىص، ػیٌهوبضوٌبى آظهبیطگبُ اظ لَاظم حفبظت فطزی )هبسه

 ًوبیٌس. حیي وبض استفبزُ هی

 
5 3 1 0 

 0 5 10 15  هی ضًَس. اغَلی اهحبءثغَضعَض هٌبست تفىیه ٍ  ثِضیویبییٍ  پسوبًسّبی هیىطٍثی 3

 0 2 6 10  الساهبتی خْت خلَگیطی اظ ٍضٍز خًَسگبى ٍ حططات هَشی ثِ آظهبیطگبُ اًدبم ضسُ است. 4

 0 2 6 10  ًظبفت اًدبم هی ضَز. ثَزُ ٍ ثغَض ضٍظاًِ آظهبیطگبُ زاضای ثطًبهِ ٍ چه لیست ًظبفت 5

 0 2 6 10  ضػبیت هی ضَز. ٍ اًجبضّب ًظن ٍ تطتیت زض ولیِ فضبّبی آظهبیطگبُ  6

  اهتیبظ خوغ

 

 اهتیبظ  ًظطیِ هویعی اهتیبظ( 50ٍیژُ ) : اهتیبظات6خسٍل ضوبضُ 

 0 1 3 5  ضطوت ًوَزُ است. ٍ همبیسبت ثیي آظهبیطگبّی آظهبیطگبُ زض آظهَى ّبی هْبضت آظهبیی 1

 0 1 3 5  ثیي آظهبیطگبّی ثِ اغالح ضٍش آظهَى هٌتْی ضسُ است.ًٍتبیح حبغل اظ تست ّبی حطفِ ای  2
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3 
ْی ثِ تٍ هٌ استمطاض یبفتِ  ISO 17025سیستن هسیطیت ویفیت زض آظهبیطگبُ ٍ استبًساضز 

 ضسُ است. زضیبفت گَاّیٌبهِ

 
5 3 1 0 

 هَاضز ظیط اضظیبثی ضَز: ISO 17025زضغَضت استمطاض سیستن هسیطیت ویفیت ٍ استبًساضز 

4 
ٍ GLPهغبثك ثب العاهبت  اضضس ٍ تؼْس هسیطیت ذظ هطی ویفیت آظهبیطگبُ ،ًظبهٌبهِ 

 تسٍیي ٍ هَضز تبییس هسیطیت اضضس آظهبیطگبُ لطاض گطفتِ است. ISO17025استبًساضز یب 

 
3 2 1 0 

5 
ٍ  ثِ  ضٍش وسگصاضی هٌبست ٍخَز زاضتِ تسٍیي ضسُ، ضٍش اخطایی وٌتطل هستٌسات

 اهىبى پصیط ثبضس. گًَِ ای است وِ ضزیبثی هستٌسات ثِ آسبًی

 
3 2 1 0 

6 
 وبض ٍ آظهَى ًبهٌغجك ثجت  ضسُ ٍ هستٌس ضسُ ٍ سَاثكضٍش اخطایی وٌتطل وبض ًبهٌغجك 

 هی ثبضٌس. لبثل ضزیبثی

 
3 2 1 0 

7 
الساهبت ٍ تحلیل ػلل هستٌس ضسُ ٍ سَاثك ٍ اغالحی  ضٍش اخطایی الساهبت پیطگیطاًِ

 هی ثبضٌس.لبثل ضزیبثی ثطٍظ ػسم اًغجبق ثجت ضسُ ٍ 

 
5 3 1 0 

8 
 ذطیس ٍ ػسم اًغجبق ّب ثجت ضسُ ٍ  هستٌس ضسُ ٍ سَاثكضٍش اخطایی ذطیس وبال ٍ ذسهبت 

 هی ثبضٌس.لبثل ضزیبثی 

 
3 2 1 0 

9 
 تسٍیي ضسُ ٍ ثِ گًَِ ای است وِ ضزیبثی سَاثك ثِ آسبًی ضٍش اخطایی وٌتطل سَاثك

 اهىبى پصیط ثبضس.

 
3 2 1 0 

 0 1 2 3  هٌػَة ضسُ اًس. ٍ خبًطیٌبى آًْب  ظهبیطگبُ ٍ هسیط فٌی آ هسئَل تضویي ویفیت 10

11 
تْیِ ضسُ ٍ ًیبظسٌدی آهَظضی  ، ثطًبهِ آهَظضی سبلیبًِ ضٍش اخطایی آهَظش وبضوٌبى

 است.

 
3 2 1 0 

12 
تسٍیي ضسُ ٍ سَاثك غحِ گصاضی ٍ اػتجبضثرطی ضٍضْبی آظهَى  ضٍش اخطایی غحِ گصاضی

 هی ثبضس. هَضز استفبزُ لبثل ضزیبثی

 
3 2 1 0 

13 
تسٍیي ضسُ ٍ سَاثك هحبسجبت  ضٍش اخطایی ترویي ػسم لغؼیت اًساظُ گیطی ضٍضْبی آظهَى

 ٍخَز زاضز.آى 

 
3 2 1 0 

14 
ٍ سَاثك ػسم اًغجبق وبلیجطاسیَى  ضٍش اخطایی وبلیجطاسیَى ٍ ًگْساضی تدْیعات تسٍیي ضسُ

 ثبضس.هی ضسُ ٍ لبثل ضزیبثی  ثجتًگْساضی تدْیعات  ٍ

 
3 2 1 0 

  اهتیبظ خوغ

 



 1اص 1صفحِ 
 هحل زضج لَگَی زاًطگبُ آصهایطگاُ کٌتشل غزا ٍ داسٍی داًطگاُ علَم پضضکی ......................

 ًظطیِ ًْبیی اضظیبثی آظهبیطگبّْبی وٌتطل ویفیت ٍاحسّبی تَلیسی

 

 بسوِ تعالی

.................................... ٍالغ زض ثِ استٌبز هویعی / ثبظضسی هَضخ ................................ اظ آظهبیطگبُ وٌتطل ویفیت ٍاحس تَلیسی..........................

............................................................................................. ٍ هسئَلیت فٌی ذبًن ضْط ........................ ثِ ًطبًی.......

 ز. /آلبی.................................................................... هَاضز ػسم اًغجبق هطبّسُ ضسُ ثِ ضطح شیل اػالم هی گطز

 هویضیگضاسش 

 یب ضوبضُ ثٌس چه لیست ضطح ػسم اًغجبق ضزیف یب ضوبضُ ثٌس چه لیست ضطح ػسم اًغجبق فزیض

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 بظ وست ضسُ :اهتی )ایي اهتیبظ ثِ هدوَع اهتیبظ وست ضسُ اظ چه لیست اضبفِ هی ضَز.(  50اهتیبظ ٍیژُ:    500حساوثط اهتیبظ :   

 اًی ٍ هالی تشک گشدیذ. ایي صَستجلسِ دس دًٍسخِ کِ ّش یک حکن ٍاحذ داسد تٌظین ٍ یک بشگ آى تحَیل هویضی ضًَذگاى ریل گشدیذ ٍ هحل بذٍى ّیچگًَِ ضشس ٍ صیاى ج

م ضسُ زض هْلت تؼییي ضسُ ثِ هست ............................................ /یب تب ضبیستِ است هسیطیت هحتطم ٍاحس تَلیسی ًسجت ثِ غسٍض زستَض همتضی خْت ضفغ ػسم اًغجبلْبی اػال ّوچٌیي

ی است ثسیْاضائِ ًوبیس. وٌتطل غصا ٍ زاضٍ زاًطگبُ ػلَم پعضىی  آظهبیطگبُثِ ثِ غَضت وتجی ٍ ًتیدِ الساهبت ثؼول آهسُ ضا السام ًوَزُ  هَضخ ....................... اظ ظهبى تحَیل ایي گعاضش

 ثؼول ذَاّس آهس. وٌتطل غصا ٍ زاضٍ ، الساهبت لبًًَی اظ سَی آظهبیطگبُآًْبزض غَضت ػسم ضفغ 

 ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی سط هویع:

 تبضید ٍ اهضبء:

 ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی هویعیي:                   

 تبضید ٍ اهضبء:                              

      

 یط ػبهل:ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی هس

 تبضید ٍ اهضبء :                                                      

 ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی هسئَل فٌی:

 تبضید ٍ اهضبء :                                                      

 پضضکی تکویل هی ضَد: ایي قسوت پس اص اسائِ گضاسش بِ هذیشیت آصهایطگاُ کٌتشل غزا ٍ داسٍ داًطگاُ علَم

 آظهبیطگبُ وٌتطل غصا ٍ زاضٍی زاًطگبُ ػلَم پعضىی  ًْبییًظطیِ 

 

 :آظهبیطگبُ ًبم ٍ ًبم ذبًَازگی هسیط                                                                                                                                                     

 تبضید ٍ اهضبء :                                                                                                                                                     

 حذ ًصاب اهتیاص
 Dسطح  Cسطح  Bسطح  Aسطح  +Aسطح

 5-255   251-355     351-455 451 -555 555بیص اص 

      سطح بذست آهذُ

 


