کد مدرک CH- CL- 1393- 0001:
سازمان غذا و دارو
اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های

چک لیست درجه بندی واحد های تولیدی

غذایی ،آرایشی و بهداشتی

صنایع آرایشی و بهداشتی

تاریخ صدور30/6/03:
شماره بازنگری-:
تاریخ بازنگری-:
صفحه  1از 11

امتیاز

بخش
 )1کارکنان
-1-1سازمان

مسئولیت پذیری

 -2-1پاسخگوئی و

 -0-1آموزش
کارکنان

 -1-1بهداشت و سالمت

 -1چارت سازمانی و جایگاه کارکنان مشخص شده است

4

 -1نظارت موثر مدیریت در خصوص شرایط ساخت خوب

2

 -2آگاهی کارکنان به مسئولیتها و فعالیتهای خود

2

 -3انگیزه های الزم برای گزارش هرگونه مشکل و عدم انطباق در حوزه های کاری هر فرد

2

 -1کارکنانهاای درگیار در تولیاد انباار آزمایشاگاه کنتارن متناسام باا مسئولیتهایشاان
آموزشهای مرتبط با شرایط ساخت خوب (آموزش ) GMPرا دیده اند

5

 -2برنامه مدون اجرای دوره های آموزشی وجود دارد

4

 -3نیاز سنجی آموزشی صورت میگیرد

2

 -4برنامه آموزشی به صورت منظم اجرا میشود

3

 -5مستندات مربوط به آموزش (گواهی آموزش شناسنامه آموزشی) وجود دارد

2

 -6اثر بخشی دوره های آموزشی ارزیابی میشوند (از طریق مشاهده و مصاحبه)

3

 -7برنامه آموزشی مدون و تصویم شده برای کارکنانهای جدید وجود دارد

2

 -1فردی به عنوان مسئون بهداشت در سازمان وجود دارد

4

 -2برنامه ای برای رعایت شرایط بهداشت فردی در ارتباط با تولید وجود دارد

5

 -3نحوه شستشوی دست الزام کارگران به عدم استفاده از زیورآالت مانند ساعت انگشاتر و
موارد مشابه .

4

 -4ممنوعیت نگهداری مواد غذائی وممنوعیت خوردن و آشاامیدن در قسامتهای مارتبط باا
تولید.

4

امتیاز
واحد

امتیاز
حوزه

محل
ممیزی
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تاریخ صدور30/6/03:
شماره بازنگری-:
تاریخ بازنگری-:
صفحه  2از 11

امتیاز

بخش

 -5-1سرو یسهای رفاهی
آموزش دیده

 -6-1ویزیتورها و افراد غیر

-5استفاده کارگران از کاله لباس مناسم چکمه یا کفش مخصوص و ماسك ( بر حسم ناو
تولید و در صورت نیاز)
یادآوری : 1کفشها و لباسها بایستی برای هر بخش قابل شناسایی باشند.
یادآوری :2درخصوص مواد نانو رعایت احتیاطات الزم الزامی است

4

 -6کارکنان بخشهای فراوری وتولید با اهمیت بهداشت محصون آرایشای و بهداشاتی آشانا
هستند

4

 -7معاینات کارگری مستمر و در بدو استخدام و انجام معاینه پزشکی مجادد بارای کاارگران
بیمار پس از بهبودی انجام میشود (کارت معاینه پزشکی معتبر برای هار کاارگر و گواهیناماه
بهداشتی )

4

 8ا مایهکوبی (واکسیناسیون) به موقع و درج اطالعات مربوطه در پرونده بهداشتی هر کارگر
وجود دارد

4

 9ا بهداشت ناخنها حلق و بینی کارگران تولید کنترن و ثبت میشود.

4

1ا رختکنهای جداگانه برای کارگران زن ومرد متناسم با تعداد آنها به نحوی که متصال باه
سالن تولید باشدوجود دارد

3

 2ا جنس دیوار و کف رختکنها صاف مقاوم و قابل شستشو و ضدعفونی کردن میباشند

3

 3ا امکانات شستشوی لباس وجود دارد

2

 4ا رختکنها مجهز به قفسه مناسم برای هر کارگر ( کمد دوطبقه یا دو کمد مجزا) میباشد

2

 -5وجود امکانات و فضای کافی برای استراحت کارگران

2

 -1از ورود افراد غیر مجازبه تولید انبار آزمایشگاه جلوگیری میشود
 -2در صورت الزام ورود افراد غیر مجاز در ابتدا اطالعات الزم در خصوص

2

 -1بهداشت و لباسهای محافظ و احتیاط های مربوطه به آنها داده میشود

2

امتیاز
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امتیاز
حوزه

محل
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تاریخ صدور30/6/03:
شماره بازنگری-:
تاریخ بازنگری-:
صفحه  0از 11
امتیاز

بخش
 ) 2اصول و شرایط بنیادی ساخت خوب تولید (بخشی از اصون ) GMP

 -1-2آرایش کارخانه و گردش مواد
-2-2محوطه واطراف کارخانه
 -0-2الف )در

 1ا طراحی مناسم ساختمان کارخانه به نحوی که از بروز آلودگیهای ثانویه جلوگیری کند.

5

 -2انبار -تولید -آزمایشگاه – نواحی شستشو و نظافت به نحو مقتضی مشخص و جدا شده اند

5

-3آرایش مناسم کارخانه به نحوی که حرکت بی وقفه کار را تسهیل کند

5

-4جریان یك طرفه کار در کارخانه

5

 5ا تامین فضاهای مناسم برای ماشینآالت تجهیزات و حرکت کارکنان بدون ایجاد تراکم

5

 6ا تفکیك بخش تمیز از غیرتمیز به نحو مطلوب

5

 -7طراحی مناسم چیدمان تجهیزات به نحوی که از انتقان آلودگی احتمالی از سقف و دیاوار
به مواد در حان فرآوری جلوگیری بعمل آید.

5

1ا مشخص و تمیز بودن محدوده و محوطه کارخانه

4

 2ا محصوربودن محیط های غیر قابل نظافت در محوطه کارخانه به نحو قابل قبون

4

3ا رعایت فاصله مناسم کارخانه تا مراکز آالینده مطابق با دستورالعمل مربوطه

4

4ا جمع آوری مرتم ومنظم پسماند از محوطه کارخانه در ظروف یا کانتینرهای در دار

4

 5ا مفروش بودن خیابان های داخلی کارخانه با مواد مناسم و مقاوم به منظاور جلاوگیری از
گرد وغبار

4

 1ا عرض مناسم و جنس مقاوم (به غیر از چوب) با قابلیت نظافت آسان

4

 2ا بسته شدن درها به طور خودکار ( الکترونیك و یا با آرام بند) به نحوی که از ورود حشرات
و جوندگان موذی جلوگیری شود.

5

 3ا وجود تمهیدات الزم برای درهای سالن تولید که به محوطه بیرون باز میشوند نظیر پارده
باد پرده نواری یا در دو مرحله ای و یا وجود فشار مثبت هوا

4
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شماره بازنگری-:
تاریخ بازنگری-:
صفحه  1از 11
امتیاز

بخش

-2-0ب) پنجره ها
 -2-0ج) کف
 -2-0د) دیوار
 -2-0ه) سقف
بهداشتی

 -1-2تسهیالت و تمهیدات

1ا اندازه کافی وجنس مقاوم (به غیر از چوب) با قابلیت نظافت آسان

4

2ا استفاده از شیشههای نشکن در صورت نیاز( فاصله کمتر از  5متر از محصاون بساته بنادی
نشده و حساس

4

 3ا مجهز بودن پنجرهها به توری مناسم در تمامی پنجره های بازشو

4

4ا امکان بسته شدن کامل پنجرهها ی بازشو در صورت آلودگی احتمالی و گرد و غبار

4

1ا مناسم بودن جنس کف به نحوی که مقاوم صاف و صیقلی غیرقابل نفوذ قابال نظافات و
در صورت نیاز شستشو و ضدعفونی کردن باشد

5

2ا شیم دار بودن کف به نحوی که برخالف جریان کار و به طرف آبرو ها باشد

5

 -3مشخص نمودن مسیر عبور حریم دستگاه ها بخش های تمیز و غیر تمیز بر روی کف

5

1ا مناسم بودن جنس دیوارها برای جلاوگیری از جماع شادن گارد و خااپ و کگاك زدگای
(مقاوم صاف غیرقابل نفوذ بدون درز و شکاف )

4

 -2قابلیت نظافت شستشو و گندزدایی آسان و در صورت نیاز گندزدایی کردن

4

 3ا رنگ مناسم دیوارها (حتی االمکان دارای رنگ روشن باشند)

4

4ا گرد بودن و یا زوایای باز در محل اتصان کف به دیوار ودیوار به دیوار

4

1ا مناسم بودن جنس سقف ( مقاوم صاف بدون درز و شکاف) و دارای قابلیت نظافت آسان

5

2ا کنترن فضای خالی پشت سقف کاذب ( در صورت استفاده) برای نظافات دوره ای و پاایش
آفات

5

1ا وجود امکانات و فضای مناسم جهت سرویسهای بهداشتی شامل (توالت دوش و دستشویی)
متناسم با تعداد کارگران

4

2ا رعایت فاصله مناسم و یا ارتباط غیر مستقیم سرویسهای بهداشتی از قسمتهای مرتبط باا
تولید برای جلوگیری از آلودگی ثانویه

6

 3ا نصم توری برای پنجرههای بازشو و تهویهها

4

4ا وجود کفش جداگانه جهت ورود و خروج کارگران از سالن تولیدبه سرویساهای بهداشاتی و
بالعکس

3
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تاریخ صدور30/6/03:
شماره بازنگری-:
تاریخ بازنگری-:
صفحه  5از 11
امتیاز

بخش

 -5-2نور
 -6-2تهویه
 -7-2شستشو و نظافت محلها و تجهیزات

5ا مناسم بودن جنس کف دیوار و سقف سرویسهای بهداشتی به نحاوی کاه مقااوم صااف
قابل شستشو وضدعفونی کردن باشند ( نظیر کاشی سرامیك و سنگ)

3

 -6وجود دستشویی مجهز به صابون مایع تجهیزات خشك کردن و شیر آب که بدون دخالات
دست باز و بسته میشود و سطل زباله پدالی در ورودی هر سالن

5

 1ا مناسم و کافی بودن میزان روشنایی قسمتهای حساس در سالن تولید

3

 2ا استفاده از پوششهای مناسم یا جنس غیرشیشهای برای سیستمهای روشنائی

3

 1ا میزان تهویه مناسم و کافی

5

 2ا مجهز بودن ورودی تهویه یا هواکش به توری از جنس مناسم با قابلیت نظافت آسان

5

 3ا ایجاد تمهیدات الزم بمنظور تامین هوای پاپ در قسمتهایی از فراوری که بعلت حساسایت
فرآورده احتمان انتقان آلودگی از محیط وجود دارد نظیر (ایجاد فشار مثبت یا نصم هواساز) و
پاکسازی دوره ای فیلتر ها و تجهیزات پاکسازی هوا در صورت استفاده (درخصاوص ماواد ناانو
وجود فیلترهای مناسم الزامی است)

5

1ا وجود برنامه مدون و کارآمد شستشو و گندزدائی و پااکیزه ساازی بارای محلهاا باا برناماه
زمانبندی مشخص (کنترن دوره ای و کنترن اثربخشی)

8

2ا وجود برنامه مدون و کارآمد شستشو و ضدعفونی و پاکیزه سازی برای تجهیازات باا برناماه
زمانبندی مشخص (کنترن دوره ای و کنترن اثربخشی)

8

 3ا مستندات اثر بخشی و کارایی شستشو و ضد عفونی کردن تجهیزات

6

 4ا مستندات اثر بخشی و کارایی شستشو و ضد عفونی کردن محلها

6

5ا نصم شیرآب جهت عملیات شستشو و پاکیزه سازی و یا نصم پمپ بااد بارای نظافات در
فواصل مختلف سالن تولید و رع ایت شرایط ایمنی و بهداشاتی و شستشاو و نظافات تجهیازات
مورد استفاده در خط تولید

4

6ا نصم وسایل و ابزار شستشو (جارو تی برس و شیلنگ  )...در محل مناسم ( جدا از محیط
پاپ فراوری) به نحوی که ایجاد آلودگی ثانویه ننماید.

4

7ا وجود فضای مناسم برای شستشو و ضدعفونی وسایل و تجهیزات درخارج از محل نصام (
)COP

4

 8ا وجود امکانات آب گرم و سرد بخار تحت فشار و بااد (در صاورت نیااز) بارای شستشاو و
نظافت سالن ها

4

 9ا وجود مجوزهای الزم یهداشتی برای مواد پاپ کننده و گندزدا ()MSDS

5
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تاریخ صدور30/6/03:
شماره بازنگری-:
تاریخ بازنگری-:
صفحه  6از 11
امتیاز

بخش

نگهداری

 -8-2تعمیر و

 - 3-2کنترل حشرات و جوندگان
کالیبراسیون

-13-2

 -11-2تامین کنندگان
ردیابی

 -12-2شناسایی و

 -11کنترن باقیمانده حالن ها و مواد شوینده در سطوح تجهیزات تولید

5

-1امکانات و محل جداگانه ای برای تعمیر و نگهداری وجود دارد

3

2ا وجود برنامه مدون و کارآمد تعمیر و نگهداری و ثبت گزارش مربوطه (از نظر کاهش میزان
توقف های تولید و تعمیرات حین تولید)

6

 3ا وجود مستندات برنامه تعمیر و نگهداری ( بصورت درون یا برون سازمانی)

3

 1ا وجود برنامه کنترن حشرات و جانوران موذی و ایجاد وضعیت مکانی مناسام بارای کلیاه
قسمتهای کارخانه به نح وی که از ورود حشرات و جونادگان ماوذی جلاوگیری شاود ( وجاود
تأییدیههای الزم جهت صالحیت انجام کار در صورتی که این برنامه توساط بخاش خصوصای
انجام میشود الزامی است)

6

 2ا وجود فرد مسئون انجام آن

2

-3وجود مستندات کارایی و اثر بخشی کنترن حشرات و جانوارن موذی

3

 4ا وجود تاییدیه مصرف حشرهکشها از مراجع ذیصالح

4

 -5وجود نقشه طعمه گذاری برای حشرات و جوندگان

5

 -1برنامه کالیبراسیون برای دستگاهها و تجهیزات ( تولید -انبار – آزمایشگاه) وجود دارد

8

 -2وسایل اندازه گیری در تولید و آزمایشگاه و کالیبره میباشند

11

 -1برنامه برای ارزیابی و انتخاب تهیه کنندگان مواد اولیه و بسته بندی

8

 -2مواد اولیه و بسته بندی توسط مسئون فنی کنترن و مورد تائید قرار میگیرد

5

 -3استفاده از مواد اولیه دار ای مجوزهای بهداشتی (پروانه سااخت یاا مجاوز بهداشاتی ورود و
مصرف)

7

 -1امکان ردیابی محصون تا سطح عرضه عمده فروشی

5

 -2امکان ردیابی محصون تا سطح عرضه خرده فروشی

5

 -3ثبت و نگهداری سوابق مربوطه

5
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بخش

 -2وجود مستندات آموزش مستمر مسئون فنی به ازای هر  25ساعت آموزش سالیانه از طریق
آموزشهای تخصصی و بازآموزی مورد تائید وزارت بهداشت.

11

 -3مسئون فنی به وظایف قانونی خود آگاه و پروانه مسئون فنی معتبر میباشد.

11

))11برچسب  -1رعایت ضوابط برچسم گذاری وزارت بهداشت و مستندات مربوطه و رعایت مفااد مااده 11
گذاری
قانون موادخوراکی آشامیدنی آرایشی و بهداشتی و دستورالعملهای آن

21

 )10مسئول فنی

 -1در نظر گرفتن مسئون فنی برای خطوط تولیدی متفاوت در صورت تنو تولید و یا شیفت
کاری مجزا

15

 -0انبار ها

 -1-انبار ها ( مواد اولیه و بسته بندی – حد واسط – محصول – سایر ملزومات )

 1ا وجود امکانات ظروف و فضای کافی و مجزا برای دریافت و نگهاداری ماواد اولیاه و بساته
بندی _ محصوالت نهایی به نحوی که ازاختالط و انتشار آلودگی جلوگیری نماید.

5

 -2وجود امکانات و فضای کافی و مجزا برای نگهداری ماواد شایمیایی مانناد گنادزدا و آفات
کشهاو روغنهای صنعتی آتش زا و خطرناپ

5

 -3مشخصات مواد اولیه و بسته بندی مانند نام-کد -تاریخ دریافت – تولید و انقضا بر روی آنها
درج شده است

5

 -4وجود امکانات و فضای کافی و مجزا برای انبارش مواد مرجوعی و محصوالت نا منطبق ( در
انتظار تصمیم نهائی)

5

 -5انبار دارای شرایط مطابق با ویژگیهای برای مواد اولیه و بسته بندی میباشد

5

 -6وجود دستورالعمل مکتوب برای دریافت شناسایی انبار داری و حمل و نقل اقالم ورودی و
مواد نامنطبق

11

7ا استفاده از پالتهای غیر چوبی ومقاوم و قابل نظافت در انبار با ارتفا حداقل  14سانتی متر
از سطح زمین

5

 8ا رعایت فاصله مناسم چیدن پالتها از دیوار انبار در حدود  21سانتیمتر

5

 -9رعایت شرایط  FIFOیا  FEFOدر انبار

11

 11ا عالمت گذاری قسمتهای قرنطینه محصون قابل قبون مرجوعی و  ...به منظور قابلیت
شناسایی و ردیابی سریع

5

 11ا استفاده از سکوی مناسم برای بارگیری از انبار

5

 -12استفاده از سوخت غیر فسیلی برای وسایل حمل و نقل در انبار

5

امتیاز
واحد

امتیاز
حوزه

محل
ممیزی

کد مدرک CH- CL- 1393- 0001:
سازمان غذا و دارو
اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های

چک لیست درجه بندی واحد های تولیدی

غذایی ،آرایشی و بهداشتی

صنایع آرایشی و بهداشتی

تاریخ صدور30/6/03:
شماره بازنگری-:
تاریخ بازنگری-:
صفحه  8از 11
امتیاز

بخش
 13ا مجهز بودن انبار به وسایل اندازهگیری رطوبت و دما و وجود مستندات سوابق

5

 14ا وجود مستندات مربوط به ثبت دما و رطوبت

5

 15ا وجود انبار خنك (در صورت لزوم)

5

 -1آب مصرفی برای تولید
مصرفی برای تولید

-1-1تصفیه آب

 -1نصم سیستم تصفیه مناسم آب با توجه به نو محصون تولیدی( نصم تجهیزات الزم برای
کنترن و از بین بردن آلودگی احتمالی نظیر دستگاه کلرزن سختی گیر  ROو مشابه آن)

11

 -2وجود دستورالعمل جهت بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و میکروبی آب مصرفی

5

 -3وجودمستندات و سوابق بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و میکروبی آب مصرفی

5

 ) 5تولید و بسته بندی
 1ا وجود امکانات فضای کافی و مجزا برای دریافت و عملیات تولید  /بسته بندی به نحوی که
از انتشار آلودگی جلوگیری نماید(در خصوص محصوالت نانو بایستی تمهیدات ویژه ای در نظار
گرفته شود)

 -1-5قسمتهای تولید فرآوری و بسته بندی

 2ا اتصان مناسم تجهیزات تولید /بسته بندی باه نحاوی کاه از ایجااد فضاای اضاافه و پارت
( ) voide spaceجلوگیری شود دراین قسمت نصم ماشین آالت و رعایت فاصله آنها از دیوار
و از یکدیگر به منظور تردد راحت در صورت بروز مشکل و یا سایر موارد باید لحاظ شود.

5

5

 -3عدم وجود اقالم مازاد (مانند وسایل تعمیر و نگهداری ظروف مواد اولیه و  )...در ساالن در
حین عملیات تولید  /بسته بندی

3

 4ا طراحی و جنس مناسم سطوح در تماس با ماده آرایشی و بهداشتی به نحوی کاه مقااوم
صاف و صیقلی فاقد درز و شکاف و قابل نظافت و ضد عفونی کردن باشد( .ترجیحاا اساتینلس
استیل)

5

 5ا استفاده از سطلهای در دار پدالی برای جمع آوری و نگهداری پسماند و ضایعات در ساالن
و خروج به موقع آن

3

 6ا استفاده از سیستمهای مناسم و کارآمد گرمایش و سرمایش سالن

5

 7ا ایجاد شرایط ایمنی و حفاظتی برای دستگاه ها تجهیزات نردبانها و پلکان های مرتبط در
سالن تولید (نظیر :ارت برای دستگاه ها کف پوش عایق دار برای تابلوهاای بارق و پانال هاا و
حفاظت مناسم برای تجهیزات مرتفع)

3

امتیاز
واحد

امتیاز
حوزه

محل
ممیزی

کد مدرک CH- CL- 1393- 0001:
سازمان غذا و دارو
اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های
غذایی ،آرایشی و بهداشتی

چک لیست درجه بندی واحد های تولیدی
صنایع آرایشی و بهداشتی

تاریخ صدور30/6/03:
شماره بازنگری-:
تاریخ بازنگری-:
صفحه  3از 11
امتیاز

بخش
 8ا نصم عالئم و تابلوهای ایمنی و بهداشتی در سالن و قابلیت دسترسی آسان باه تجهیازات
اطفاء حریق و کارایی تجهیزات اطفاء حریق

3

 -9قابلیت دسترسی به وسایل حفاظت و بهداشت فردی توسط کارگران (جعبه کمکهای اولیه
ماسك و دستکش و )....

3

 11ا انجام پایش فرآورده تولید شده حین فرآیند و ثبت و گزراش و رسیدگی مقدارهای خارج
از حدود قابل قبون

5

-11انجام پایش فرآورده بسته بندی شده حین فرآیند و ثبت و گزراش و رسایدگی مقادارهای
خارج از حدود قابل قبون

5

 -11وجود ظرفهای انتقان بالك تولید شده با درپوش مناسم (غیر قابل نفوذ)

3

 -12وجود اتاق توزین جداگانه و استفاده از ظروف مناسم (قابال شستشاو و غیار قابال نفاوذ)
جهت توزین

5

 -13کنترلهای قبل از تولیدشامل اطمینان ازمواد اولیه تائید شده آماده به کار بودن تجهیزات
و تمیز بودن محیط و فضاها ازعملیات قبلی

5

 -2-5دستورالعملها و مستندات تولید و بسته بندی

 -14کنترلهای قبل از بسته بندی شامل اطمینان ازتائید بالك تولید شده آماده به کار باودن
تجهیزات و تمیز بودن محیط و فضاها ازعملیات قبلی

5

 -1در دسترس بودن مستندات

3

-2وجود دستورالعمل اجرایی مدون جهت فرآیند مجدد فرآورده تولید شاده در صاورت باروز
مشکل

6

 -3وجود دستورالعمل اجرایی مدون جهت کار با دستگاه و نصم آن در مکان مناسام و قابال
دسترس

6

-4وجود مستندات مربوطه به انجام پایش فرآورده تولید شده حین فرآیند

3

 -5وجود دستورالعمل اجر ایی مدون جهت تولید فرآورده و تکمیل فرمهای تولید شامل  :نحوه
افزایش مواد اولیه – دما – سرعت و زمان اختالط – انتقان محصون

6

 -6اقدامات براساس مستندات صورت میگذیرد (نو تجهیزات -فرمون تولید)

3

-7در هر مرحله ظروف مربوطه مشخص تمیز و معین و دارای برچسم باشد.

3

-8دستورالعمل برای نحوه انبار کردن مواد اولیه باقیمانده از توزین

5

-9وجود دستورالعمل جزئیات اجرایی مدون جهت بسته بندی فرآورده و تکمیل فرمهای بسته
بندی

6

امتیاز
واحد

امتیاز
حوزه

محل
ممیزی

کد مدرک CH- CL- 1393- 0001:
سازمان غذا و دارو
اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های

چک لیست درجه بندی واحد های تولیدی

غذایی ،آرایشی و بهداشتی

صنایع آرایشی و بهداشتی

تاریخ صدور30/6/03:
شماره بازنگری-:
تاریخ بازنگری-:
صفحه  13از 11
امتیاز

بخش
-11مستندات سری ساخت برای هر فراورده با امکان ردیابی

6

 -11دستورالعمل برای نحوه انبار کردن مواد اولیه باقیمانده از بسته بندی

5

 -12دستورالعملی برای ارزیابی مجدد ویژگیها و تصمیم گیاری نهاائی جهات تعیاین تکلیاف
وجود دارد

6

 ) 6آزمایشگاه کنترل

 -1-6بازرسی و آزمایش

-1وجود مدرپ معتبر و مرتبط دانشگاهی برای کارکنان آزمایشگاه

4

 -2انجام آموزشهای الزم از نظر آشنایی با  SOPکارکرد با دستگاهها مستند سازی برای
کارکنان آزمایشگاه در بدو ورود

5

 -3وجود آزمایشگاه فیزیکو شیمیائی و سم شناسی با فضای کافی با توجاه باه حجام و ناو
تولید (طبق ضابطه مربوطه )

5

 -4وجود آزمایشگاه میکروب شناسی به سه قسمت اتاق کشت اتاق انکوباسیون و محیط سازی
بطور مجزا و وجود هود میکروب شناسی و یا اتاق کشت ایزوله دارای المپ  uvبا توجه به
حجم و نو تولید (طبق ضابطه مربوطه )

5

 -5مناسم بودن ک فها دیوارها سقف آزمایشگاه با توجه به مسائل فنی آزمایشاگاهی ( از نظار
مقاوم بودن به مواد شیمیایی و ضربه قابلیت شستشو و ) ...

3

 -6وجود هود با توانایی کافی در بخش شیمی

3

 -7اندازه گیری و ثبت دما و رطوبت در آزمایشگاه

2

 -8وجود سیستمهای اعالم و اطفاء حریق و جعبه کمکهای اولیه در آزمایشگاه

2

 -9وجود سیستم شستشوی اضطراری در آزمایشگاه مانند دوش اضطراری و ...

2

-11وجود دستورالعمل کار با دستگاهها ( )SOPو نصم آن روی دستگاه

6

-11در نظر گرفتن محلی مجزا برای آزمایشات مواد نانو و آماده سازی نمونه های مواد نانو ( در
صورت وجود)

3

-12انجام کلیه آزمایشهای الزم بر روی مواد اولیه محصون نهایی و مواد بسته بندی

11

 -13ترخیص مواد اولیه و بسته بندی جهت مصرف در تولیاد توساط مسائون فنای کنتارن و
تائید میشود

5

امتیاز
واحد

امتیاز
حوزه

محل
ممیزی

کد مدرک CH- CL- 1393- 0001:
سازمان غذا و دارو
اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های

چک لیست درجه بندی واحد های تولیدی

غذایی ،آرایشی و بهداشتی

صنایع آرایشی و بهداشتی

تاریخ صدور30/6/03:
شماره بازنگری-:
تاریخ بازنگری-:
صفحه  11از 11
امتیاز

بخش
-2-6
روشهای

 -1روشهای به روزآزمون و مورد تائید جهت آزمونها وجود دارد

5

آزمون

-0-6حدود قابل قبول
-1-6نتایج
 -5-6نتایج
غیرقابل قبول
-6-6معرفها،
حاللها و
موادمنابع

 -1مشخصات و ویژه گیهای مربوط به مواد اولیه و بسته بنادی باه صاورت مادون مطاابق باا
الزامات وقوانین وجود دارد

5

 -2مشخصات و ویژه گیهای مربوط به محصون نهائی به صورت مدون مطابق با الزامات وقوانین
وجود دارد

5

 -3برنامه ارزیابی ویژگیهای مواد اولیه و بسته بناد ی ومحصاون نهاائی باا معیارهاای مصاوب
توسط مسئون فنی انجام میشود

5

 -1وجود مستندات ثبت نتایج آزمونها در آزمایشگاه با تأیید و امضاء مستندات توسط آزماایش
کننده و مسئون فنی

6

 -1مسئون فنی در خصوص نتایج غیر قابل قبون تصمیم گیری میکند

5

 -1اطالعات شامل ( نام – قدرت و غلظت – تاریخ انقضا – تهیه کننده – زمان باز شادن درب
ظرف – شرایط انبار و نگهداری ) بر روی ظروف درج شده است

5

مورد تائید

 -2تجهیزات نمونه برداری موجود و مورد تائید میباشد

2

 -3مشخصات نمونه کامل بر روی آن درج شده است
( نام  /کد نمونه – سری ساخت – تایخ نمونه برداری – ظرف – محل نمونه برداری)

3

 -8-6نمونه

 -1روش و مقدار نمونه برداری

4

های شاهد

 -2مدت نگهداری و شرایط نگهداری تعیین شده است

4

 -7-6نمونه برداری

 -1روش مقدار نمونه برداری مدون شده است

5

 ) 7پساب /پسماند
 -1-7فاضالب رو

 -1فاضالب رو ها به گونه ای استقرار یافتاه اناد کاه از تجماع و یاا انتشاار آلاوردگی در ماواد
اولیه محصون سطوح و یا تجهیزات جلوگیری نماید

5

 -2فاضالب رو ها قابلیت نظافت آسان دارند

3

 -3لوله ها از دیوار فاصله کافی برای نظافت دارند

3

 4ا طراحی مناسم فاضالب رو به نحوی که بر خالف جهت جریان کار بوده

5

امتیاز
واحد

امتیاز
حوزه

محل
ممیزی

کد مدرک CH- CL- 1393- 0001:
سازمان غذا و دارو
اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های
غذایی ،آرایشی و بهداشتی

چک لیست درجه بندی واحد های تولیدی
صنایع آرایشی و بهداشتی

تاریخ صدور30/6/03:
شماره بازنگری-:
تاریخ بازنگری-:
صفحه  12از 11
امتیاز

بخش

 -2-7تصفیه فاضالب
 -0-7پسماند

 -5حفاظت مناسم ورودی و خروجی فاضالب رو بارای جلاوگیری از ورود جونادگان ( نظیار
توری مناسم و یا دریچه یك طرفه

3

 6ا مناسم بودن جنس پوشش فاضالب رو از نظر مقاومات قابلیات نظافات و جادا شادن در
صورتی که روبازمی باشند.

3

 -7وجود سوابق مربوط به کنترن کارایی سیستم فاضالب

5

 -1وجود امکانات و فضای کافی برای زه کشی و دفع مناسم فاضالب

3

 2ا کارایی مناسم سیستم فاضالب موجود در کارخانه ( سگتیك تانك  /تصفیه کامل)

3

 3ا رعایت استانداردهای ملی در مورد فاضالبهای خروج

3

-1طبقه بندی پساب از نظر مخاطره( سمیت – آلودگی – بازیابی )

3

 -2وجود دستورالعمل دفع بهداشتی پسماندهای شیمیایی میکروبی و ( ...آزمایشگاه و تولیاد
به صورت مجزا)

3

 -3وجود دستورالعمل جهت دفع صحیح نمونه های آلوده و نانومواد ( در صورت وجود)

3

) 8قراردادها
 -1-8انواع قراردادها

 -1قرادادهای معتبر مربوط به برون سگاری و فهرست خدماتی کاه مجااز باه قارارداد ( بارون
سگاری)هستند مانند آزمایشاات( درصاورت انعقااد قارارداد باا آزمایشاگاه ماورد تائیاد وزارت
بهداشت)

6

 -2سوابق و نتایج حاصل از برون سگاری

5

 -3نظارت برحسن انجام قراردادها

3

) 3شکایت و فراخوانی

محصول

 -1-3شکایت از

 -1وجود دستورالعمل و برنامه اجرایی رسیدگی به شکایات

8

 -2ثبت ورسیدگی و پیگیری شکایت و اعالم نتیجه و حفظ سوابق مربوطه

5

-3بررسی مشکل و رفع نواقص مربوط به مورد شکایتی در تمامی مراحل

5

امتیاز
واحد

امتیاز
حوزه

محل
ممیزی

کد مدرک CH- CL- 1393- 0001:
سازمان غذا و دارو
اداره کل نظارت و ارزیابی فرآورده های

چک لیست درجه بندی واحد های تولیدی

غذایی ،آرایشی و بهداشتی

صنایع آرایشی و بهداشتی
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بخش

محصول

 -2-3فراخوانی

 -1و.جود دستورالعمل و برنامه اجرائی برای فراخاوان و تصامیم گیاری محصاون در ساطوح
مختلف

6

 -2مانور فراخوان( مستندات -عملیات)

5

 -3ثبت و نگهداری سوابق مربوطه

5

 ) 13شناسایی ،کنترل و پایش خطر

 -1-13شناسایی خطر و پایش

 -1شناسایی عوامل خطرزای مهم شیمیایی بیولوژیکی و فیزیکی در هر مرحله از فرایند

6

 -2ارزیابی عوامل خطرزا با توجه به اهمیت آن ها

5

 -3کفایت اقدامات کنترلی در نظر گرفته شده جهت کاهش یا حذف خطر

6

 -4شناسایی و تعیین نقاط کنترن بحرانی

5

 -5تعیین حدود بحرانی با توجه به مدارپ و مراجع علمی معتبر

5

 -6تعیین روش مناسم پایش نقاط کنترن بحرانی

5

 -7وجود دستورالعمل پایش نقاط کنترن بحرانی

6

 -8تعیین اقدامات اصالحی برای هر نقطه کنترن بحرانی

5

 ) 11خود ارزیابی
 -1-11راهبرد

 -1برنامه ای مدون جهت خود ارزیابی وجو د دارد

6

 -2سوابق خود ارزیابی وجود دارد

5

 -3نتایج خود ارزیابی و اقدامات انجام یافته در خصوص عدم انطباقهای احتمالی

5

 -1شخص ذیصالح و آموزش دیده( مسئون فنی) مسئون هدایت ارزیابی میباشد

3

 ) 12مستندات
 -1-12انواع مستندات

 -1دستورالعملها معین و مصوب و در دسترس هستند

6

 -2در دستورالعملها هدف و ماهیت مشخص شده است

3

 -3مستندات خوانا  -امضا شده  -تاریخ -طبقه بندی و شماره گذاری شده اند

3

 -4توزیع مناسم مستندات معتبر و جمع آوری مستندات منسوخ و قابلیت دسترسی بخشهای
مختلف درون سازمان از منابع به روز شده

3

امتیاز
واحد

امتیاز
حوزه

محل
ممیزی
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تاریخ بازنگری-:
صفحه  11از 11
امتیاز

بخش
 -5دالیل بازنگری مستند و نگهداری میشوند

3

 -6وجود و بهره گیری از آخرین قوانین مقررات ضوابط و دستورالعمل های مارتبط صاادره از
سوی مراجع ذیصالح و بین المللی

5

 -7وجود دستورالعمل کنترن سوابق

5

-2-12

 -1مستندات اصلی بایگانی و نگهداری میشوند

3

بایگانی

 -2از اطالعات اصلی نسخه پشتیبان تهیه و در جای دیگر نگهداری میشود

5

 )10تحقیق و توسعه
-1-12
تحقیق و

 -1وجود مرکز تحقیق و توسعه فعان و کارآمد و کارشناسان و متخصصین کافی

11

توسعه
 )11گواهی های مدیریتی و کیفی
-2-12
گواهی های
مدیریتی و
کیفی

 -1وجود گواهی های مرتبط با شرایط خوب تولید مانند گواهی GMP
 ISO 17025 - 2مورد تأیید مراجاع ذیصاالح یاا آزمایشاگاه همکاار ماورد تأییاد وزارت
بهداشت

11

5

امتیاز
واحد

امتیاز
حوزه

محل
ممیزی

