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ي و ردیايی       محصول تولیدیعنوان فرایند : شناسايي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ن تولید  –دامنه کاربرد : مواد اولیه ورودی   محصول نهايي    –حی 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

ح فرایند:   شر

مواد اولیه ورودی در فرم های رسید انبار ، شماره سریال و تاریخ  ضمن درج اطالعاتتوسط مسئول انبار ایشان و افزودنی  پس از دریافت مواد اولیه – 1

.پس ار تایید مسئول انبار و مسئول فنی اقدام می نماید  مواد اولیه از لحاظ کیفیت مسئول فنیبررسی از لحاظ کمیت و  وو مشخصات تامین کنندگان 

 مراتب به تایید مدیر کارخانه میرسد.

 اقدام می نماید . بت به تکمیل فرم های گزارش تولید و مقدار مصرف مواد اولیه و مواد افزودنینس ئول فنیمسپس از شروع تولید ،  – 2 

محصول بسته بندی شده و کلیه مشخصات شامل شیفت و بچ نامبر، تاریخ تولید و انقضاء مصرف برروی لیبل محصول درج پس از اتمام مراحل تولید  -3

 . می گردد

که با ی ایمحصول نه را در فاکتور فروش درج می نماید محصوالت و بچ تولید تاریخ تولید، از روی قابل عرضه وقع فروش محصولمسئول فروش در م -4

 در صورتیکه محصوالت نامنطبق تشخیص داده شوند ) پس از فروش ( از طریق سیستم فراخوانی اقدام به برگشت آن می نمایند .   درج شده این مشخصات
 

 یوست ها : فرم ها و پ

 و مواد افزودنی فرم پرونده مواد اولیه -1

 فرم فرایند تولید و بسته بندی -2

 )برای محصول نهایی( رسید انبار فرم -3

 

 * فرم پرونده مواد اولیه و مواد افزودنی

 

دارو وزارت  عاونت غذا وپروانه ساخت یا واردات از مدارای مصرفی در هر واحد تولیدی باید از مراکزی تهیه گردد که  و افزودنی مواد اولیه

.باشدبهداشت ، درمان وآموزش پزشکی   

 

 

 

 نام و نام خانوادگی مدیر کارخانه:

 

 نام و نام خانوادگی مسئول فنی:
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 پرونده مواد اولیه و مواد افزودنی : 1فرم شماره 

ونده مواد اولیه و مواد افزودنیپر                                                                                

کد کاال:                               : ورد به انبار  تاری    خ                                                                                                     :کارخانه     

 ماده اولیه و افزودنی:نام / نام شیمیایی  :/kg/litمقدار/تعداد

 نام و آدرس کارخانه  و کشور تولید کننده:

 خصوصیات ظاهری: پودر        گرانول        خمیر         مایع         گاز موارد مصرف:

 شرایط نگهداری نام تجاری:

 ت:                         تاریخ صدورشماره پروانه ساخ شماره مجوز ورود:                                  تاریخ صدور

 شماره سری ساخت/ بچ نامبر: تاریخ تولید:                              تاریخ انقضاء

 جنس بسته بندی و نوع بسته بندی:

 مصرف کاال: / عدم قابلیت در مورد قابلیت و مسئول آزمایشگاه اظهار نظر مسئول فنی

 

 ی ساخت یا مجوز واردات مواد مواد اولیه /مواد افزودنیتصویر پروانه ها -ضمایم: 

 برگه آنالیز مواد مواد اولیه /مواد افزودنی کارخانه تولید کننده / وارد کننده  -           

 کارخانه نام و نام خانوادگی مدیر نام و نام خانوادگی مسئول خرید /انباردار امضاء امضاء: نام و نام خانوادگی مسئول فنی/آزمایشگاه
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 فرم فرایند تولید و بسته بندی :2فرم شماره 

 فرایند تولید و بسته بندی

 نام کارخانه:                                                                           تاریخ تولید و بسته بندی:

 نام و نام خانوادگی مسئول شیفت تولید: :اولیه کد کاال

 خطوط دستگاه های تولید و بسته بندی:                                                              ساعت تولید:شماره 

 شرح تولید و بسته بندی:

 شرح آزمونهای کنترل کیقی و ظاهری  و برچسب گذاری محصول:

  

کیقی و ظاهری  و برچسب  در خصوص آزمونهای کنترل مسئول آزمایشگاه / مسئول فنینهایی اظهار نظر 
 : گذاری محصول

 تولید و بسته بندی چک لیست گزارش -ضمایم: 

 آزمایشگاه چک لیست آزمونهای کنترل کیفی  -           

نام و نام خانوادگی مسئول فنی/آزمایشگاه 

 امضاء:

نام و نام خانوادگی مسئول خرید /انباردار 

 امضاء

 نام و نام خانوادگی مدیر کارخانه
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 فرم رسید انبار )برای محصول نهایی( :3فرم شماره 

 رسید انبار )برای محصول نهایی(

 نام کارخانه:                                                                  نام محصول تولیدی:

 به انبار:تاریخ ورود  تاریخ انقضاء مصرف بچ نامبر: تاریخ تولید:                       

 شرایط نگهداری و قرنطینه گذاری:

  تاریخ های خروج محصول از انبار: مجوز خروج از انبار :

 لیست مشخصات خریداران: 

 ضمایم: دستورلعمل جمع آوری و فراخوان محصول

            

 

 

 

 

 :نام و نام خانوادگی مسئول فروش و امضاء  نام و نام خانوادگی مسئول انبار و امضاء

 


