فصل  -13آئين نامه توليذ فرآوردههاي دارويي تحتكنترل(مخذر و روانگردان)
 -1-89-13داسٍي سحزوٌششل ثِ فشآٍسدُ داسٍيي اعالق هيضَد وِ اص سَي ٍصاسر ثْذاضز ،دسهبى ٍ آهَصش دضضىي دس صهشُ
داسٍّبيي عجمِثٌذي ضذُ اسز وِ سَليذ ،سَصيغ ،ػشضِ ٍ سجبسر(خشيذ ،فشٍشٍ ،اسدار ٍ صبدسار) آًْب فمظ دس چبسچَة همشسار
هؼيي ٍ سحز ًظبسر ٍيژُ اهىبىدزيش اسز .ايي سؼشيف وليِ داسٍّبيي سا وِ ثب ًبم ضيويبيي ٍ يب ًبم غيشاخشصبصي ثييالوللي( )INNدس
فْشسز جبسي ّيأر ثييالوللي ًظبسر ثش هَاد هخذس هشثَط ثِ داسٍّبي هخذس(وٌَاًسيَى ٍ 1961اصالحي ٍ )1972داسٍّبي
سٍاًگشداى (وٌَاًسيَى  )1971لشاس داسًذ دس ثش هيگيشد.
 -2-89-13هسئَليز ًظبسر ثش اهَس سَليذ ،سَصيغ ،سجبسر ٍ ػشضِ داسٍّبي سحزوٌششل دس وطَس ٍ اجشاي آيييًبهِ ٍ ضَاثظ
هشثَ عِ ثِ هَجت لبًَى هشثَط ثِ همشسار اهَس دضضىي ،داسٍيي ،هَاد خَسدًي ٍ آضبهيذًي ثشػْذُ ٍصاسر ثْذاضز ،دسهبى ٍ آهَصش
دضضىي هيثبضذ.
 -3-89-13سَليذ فشآٍسدُ داسٍيي سحز وٌششل جْز هصشف دس داخل وطَس ثِ ٍسيلِ سَليذوٌٌذگبى هجبص داسٍ ثب هَافمز وويسيَى
لبًًَي سطخيص سبخز ٍ ٍسٍد ٍ هطشٍط ثِ ثشلشاسي الضاهبر سٍضْبي خَة سبخز ٍ سػبيز همشسار ٍيژُ داسٍّبي سحزوٌششل
هٌذسج دس ايي همشسار ثب اػوبل ضَاثظ ٍصاسر ثْذاضز ،دسهبى ٍ آهَصش دضضىي دس هَسد صذٍس دشٍاًِ سبخز  ،ليوزگزاسي ،وٌششل
ويفي ًظيش سبيش داسٍّب ،اهىبىدزيش هيثبضذ وِ دس اص عي هشاحل هشَالي صذٍس هَافمز اصَلي ٍ صذٍس دشٍاًِ سبخز ٍ سذس صذٍس
هجَص سَصيغ اص سَي ٍصاسر ثْذاضز ،دسهبى ٍ آهَصش دضضىي ثِ سَليذوٌٌذُ ٍاجذ ضشايظ ٍاگزاس هيضَد.
 -4-89-13سَليذ فشآٍسدُ داسٍيي سحز وٌششل ثب ّذف صبدسار ثِ ٍسيلِ سَليذوٌٌذگبى هجبص داسٍ ثب هَافمز وويسيَى لبًًَي
سطخيص سبخز ٍ ٍسٍد ٍ هطشٍط ثِ ثشلشاسي الضاهبر سٍضْبي خَة سبخز ٍ سػبيز همشسار ٍيژُ داسٍّبي سحزوٌششل دس اص
صذٍس هجَص سَليذ ٍ صبدسار اص سَي ٍصاسر ثْذاضز ،دسهبى ٍ آهَصش دضضىي اهىبىدزيش اسز.
 -5-89-13فشآٍسدُ داسٍيي صبدساسي لبثليز سَصيغ دس داخل وطَس سا ًذاسد ٍ ثِ هٌظَس هوبًؼز اص سَءاسشفبدُّبي احشوبلي ،ثبيذ ثب
ظبّش ٍ عشح ثسشِثٌذي هشوبيض اص ّوبى فشآٍسدُ لبثل سَصيغ دس داخل وطَس سَليذ ضَد.
 -6-89-13سغييش دس ضشايظ ٍ هحل سبخز هحصَل صبدساسي هسشلضم ثشسسي ٍ سأييذ هجذد ٍصاسر ثْذاضز ،دسهبى ٍ آهَصش
دضضىي خَاّذ ثَد.

 INCBGood Manufacturing Practice

 -7-89-13سَليذ داسٍّبي سحزوٌششل ثِ صَسر سبخز لشاسدادي ٍ يب سحزليسبًس عجك ضَاثظ ٍصاسر ثْذاضز ،دسهبى ٍ
آهَصش دضضىي ًظيش سبيش داسٍّب اهىبىدزيش اسز ،ليىي دس ّش دٍ حبلز ،سَليذ هٌَط ثِ سػبيز همشسار ٍيژُ داسٍّبي سحزوٌششل
خَاّذ ثَد.وليِ هسئَليزّبي لبًًَي هشسجظ ثب سَليذ لشاسدادي ٍ يب سحزليسبًس ثشػْذُ داسًذُ دشٍاًِ سبخز هيثبضذ.
 -8-89-13ثب سَجِ ثِ هفبد هؼبّذار ثييالوللي هَسد دزيشش جوَْسي اسالهي ايشاى دس هَسد لضٍم هحبسجِ ٍ اػالم سبالًِ
هجوَع همبديش هصشفي هَاد اٍليِ سحزوٌششل ثِ هشجغ ثييالوللي)ً ، (INCBيبص ّش سَليذوٌٌذُ فشآٍسدُ داسٍيي ثِ يه هبدُ اٍليِ
سحزوٌششل ثش اسبس ثشآٍسد هحصَل سَليذي عجك هبدُ  9-89-13ايي فصل سؼييي هيضَد ٍ هالن صذٍس هجَص ٍسٍد آى هبدُ ثشاي
آى سَليذوٌٌذُ لشاس هيگيشد.
 -9-89-13هيضاى سَليذ ضص هبِّ ّش يه اص فشآٍسدُّبي داسٍيي سحزوٌششل ثب سَجِ ثِ آهــبس فشٍش لجلي ،ػذد ديطٌْبدي
ٍاحذّبي سَليذوٌٌذُ ثش هجٌبي اهىبًبر ٍ ظشفيز ٍالؼي آًْب ٍ ًيض ثشآٍسد ًيبص وطَس ثب اسشفبدُ اص ًشبيج جلسبر ثبصخَاًي ٍيژُ ايي
الالم ،دس ٍصاسر ثْذاضز ،دسهبى ٍ آهَصش دضضىي سؼييي ٍ ثِ سبصًذگبى اػالم هيضَد.
 -10-89-13سؼييي هيضاى سْويِ ضصهبِّ سَليذداسٍّبي سحز وٌششل جْز هصبسف داخلي ثشاي ّش سَليذوٌٌذُ هسشلضم عي
هشاحل ريل هيثبضذ:
الف) دسيبفز هيضاى ديطٌْبدي سَليذوٌٌذُ ثش هجٌبي ظشفيز ٍالؼي آى دس اثشذاي هشداد ٍ ثْوي هبُ ّش سبل
ة) سذٍيي ثشًبهِ ديصثيٌي ضص هبِّ ثش هجٌبي آهبس فشٍش لجليً ،يبص وطَس ٍ ػذد ديطٌْبدي سَليذوٌٌذُ
ج) ثشگضاسي جلسبر ثبصخَاًي ثشاي ثشسسي ٍ سصَيت ثشًبهِ ًْبيي جْز اثالؽ ثِ سَليذوٌٌذگبى
 -11-89-13سؼييي هيضاى سْويِ ضصهبِّ سَليذ داسٍّبي سحز وٌششل جْز صبدسار ثشاي ّش سَليذوٌٌذُ هسشلضمعي هشاحل
ريل هيثبضذ:
الف) دسيبفز هيضاى ديطٌْبدي سَليذوٌٌذگبى دس اثشذاي هشداد ٍ ثْوي هبُ ّش سبل
ة) ثشسسي ،سأييذ ٍ اثالؽ ثشًبهِ ضصهبِّ ثِ سَليذوٌٌذُ
 -12-89-13ثِ هٌظَس ّوبٌّگي دس سًٍذ سَليذ ،سَصيغ ٍ هصشف داسٍّبي سحز وٌششل ٍ ثٌب ثِ دسخَاسز ٍصاسر ثْذاضز ،دسهبى ٍ
آهَصش دضضىي  ،سَليذوٌٌذُ هلضم ثِ اػالم هبّبًِ ثشًبهِ صهبًجٌذي سَليذ داسٍّبي هخذس ٍ سٍاًگشداى خَاّذ ثَد.

Contract Manufacturing

 -13-89-13سَليذ فشآٍسدُّبي سحز وٌششل ػالٍُ ثش سػبيز دليك ٍ وبهل الضاهبر سٍضْبي خَة سبخز  ،هسشلضم سوْيذار
ايوٌي ٍ اهٌيشي الصم ثشاي سَليذ ايي فشآٍسدُّب اسز ،لزا ثشلشاسي ضشايظ ٍ الضاهبر هزوَس دس هَاد  14-89-13الي 28-89-13
ايي ضَاثظ دس ثبصديذ وبسضٌـبسي اص هحل سَليذ هَسد ثشسسي لشاس هي گيشد ٍ ضشايظ الصم ثٌب ثش همشضيبر وٌششل آى داسٍ ٍ ثش اسبس
عجمِثٌذي هصَة ٍصاسر ثْذاضز ،دسهبى ٍ آ هَصش دضضىي سؼييي ٍ ثِ هشمبضي اػالم هيضَد.
 -14-89-13سفىيه وبهل ٍ هحبفظز هٌبست فضبّبي ػوليبر سَليذ ٍ ثسشِثٌذي الالم داسٍيي سحزوٌششل ٍ ثبصسسي ثذًي
افشاد دس هجبدي ٍسٍد ٍ خشٍج دس صهبى فؼبليز ايي ثخصّب الضاهي اسز.اًجبم ػوليبر سَليذ الالم داسٍيي سحزوٌششل دس هجبٍسر ٍ
ّنصهبى ثب ديگش هحصَالر هجبص ًويثبضذ.
 -15-89-13سَليذوٌٌذُ داسٍي سحز وٌششل هَظف ثِ ايجبد ٍ ثْشُثشداسي اص فضبيي جذاگبًِ ٍ هحفَػ ثشاي اًجبسش هَاد اٍليِ،
الالم ثسشِثٌذي ٍ هحصَالر ًْبيي سحز وٌششل ثب هسبحز وبفي ٍ اهىبًبر حفبظشي ٍ اهٌيشي اسز.
 -16-89-13هحصَالر ثيٌبثيٌي ،هذاسن ،ثشچستّبٍ ،سبيل ٍ سجْيضار اخشصبصي سَليذ داسٍي سحز وٌششل دس ثخص سَليذ ثبيذ
دس هحلي هحفَػ ٍ همفل ًگْذاسي ضَد.
 -17-89-13وليِ فضبّبي هشثَط ثِ سَليذ ،ثسشِثٌذي ٍ اًجبسش الالم داسٍيي سحز وٌششل هيثبيذ هجْض ثِ اهىبًبر ٍ سجْيضار
وٌششل ًبهحسَس ضبهل دٍسثييّبي هذاسثسشِ ثب اهىبى سْيِ ًسخِّبي ثبيگبًي ثبضذ.دس صَسر ثشٍص اضىبل فٌي دس ايي سجْيضار،
سَليذ داسٍي سحز وٌششل دس آى هىبى ثبيذ هشَلف ضَد.هسئَليز ًگْذاسي ايي ًسخِّبي ثبيگبًي ثب هسئَل ٍاحذ حشاسز هَسسِ
داسٍئي ٍ هسئَليز ثبصثيٌي ٍ اس ائِ آًْب ثِ هشاجغ ريصالح يب ثبصسسبى هشسجظ ٍصاسر ثْذاضز ،دسهبى ٍ آهَصش دضضىي ثب ًظبسر هسئَل
فٌي ٍ دس حيغِ اخشيبسار هذيشيز اسضذ هَسسِ داسٍئي اسز.
 -18-89-13اًجبسّبي هَاد ٍ هحصَالر سحزوٌششل ثبيذ هجْض ثِ سيسشن سِ لفلِ دسة ثبضذ ،ثِ عَسي وِ ّش يه اص سِ فشد
هسئَل فٌي ،هسئَل حشاسز ٍ اًجبسداس ٍظيفة ثسشي ٍ دلوخ يىي اص ايي سِ لفل سا ثشػْذُ گيشد.
 -19-89-13ثِ هٌظَس جبثجبيي ايوي هَاد ٍ هحصَالر سحزوٌششل دس عَل ػوليبر سَليذ ثبيذ اص ٍسبيل هٌبست (ًظيش جؼجِ،
لفس ٍ  )...ثب لبثليز لفل ٍ دلوخ اسشفبدُ ضَد.
 -20-89-13الصبق ثشچست ضذسشلز وِ ًوبيبًگش ثبص ضذى وبسسي داسٍ اسز ٍ ًيض دسج ضوبسُ هسلسل ثِ سٍي ّشوبسسي (يب
ضشيٌگ) يه سشي سبخز ٍ لحبػ آى دس هسشٌذار ثسشِثٌذي الضاهي هيثبضذ.

 -21-89-13سؼجيِ دسشگبُ چه ٍصًي ،سشاصٍي هٌبست ٍ يب ديگش سجْيضار وٌششل سؼذاد داسٍ دس ثسشِثٌذي اصلي دس خظ
ثسشِثٌذي فشآٍسدُ سحزوٌششل ضشٍسي هيثبضذ.
 -22-89-13ثشاي وليِ هشاحل سَصيي ،سبخز ،ثسشِثٌذي ،وٌششل ٍ اًجبسش داسٍي سحز وٌششل ،ثبيذ وبسوٌبًي هؼيي ،هَسد
اعويٌبى ٍ داساي گَاّي ػذم سَءديطيٌِ ثِ وبسگشفشِ ضًَذ.
 -23-89-13اسشفبدُ اص دَضص وبهل وبس ( لجبس ،هبسه ،دسشىص ٍ  )...ثِ ٍيژُ ثشاي وبسوٌبًي وِ دس هؼشض هبدُ هخذس يب
سٍاًگشداى ّسشٌذ الضاهي اسز.
-24-89-13سَليذوٌٌذُ هلضم ثِ ايجبد ضشايظ هحيغي هٌبست ( َّاسبص ٍ  )...جْز همبثلِ ثب احشوبل اػشيبد وبسوٌبى ًبضي اص اثش
سذسيجي هَاد هخذس ٍ ًيض هَظف ثِ سأهيي اهىبًبر ٍ هلضٍهبر ووهّبي اٍليِ (اوسيژى ٍ داسٍّبي آًشبگًَيسز) ثشاي اهذاد دضضىي ٍ
سفغ خغشار ًبضي اص هسوَهيزّبي اسفبلي حيي سَليذ ثب ايي هَاد هيثبضذ.
 -25-89-13وليِ هشاحل ػوليبر سَليذ ،ثسشِثٌذي ،وٌششل ٍ اًجبسش هيثبيذ ثش اسبس دسشَسالؼولّب ٍ چه ليسزّبي هشثَعِ
هشٌبست ثب هبّيز ٍ اّويز الالم داسٍيي سحز وٌششل هىشَة ٍ هسشٌذ ضَد.
 -26-89-13اًجبم سغجيك ووّي هَاد اٍليِ ،الالم ثسشِثٌذي چبح ضذُ ،هحصَل ثيٌبثيٌي ٍ هحصَل ًْبيي دس ّش سشي سبخز
الضاهي اسز ،ثِ عَسي وِ همبديش دسيبفشي ،سحَيليً ،وًَِّبي آصهبيطگبُ ٍ ضبيؼبر ّش هشحلِ ثِ ٍسيلِ سؤسبي ثخصّبي سَليذ ٍ
ثسشِثٌذي دس فشم هشثَعِ ثجز ٍ دس دبيبى ػوليبر ثسشِثٌذي ثب دسج حذ هجبص اًحشافبر ٍ هحبسجِ دسصذ سغجيك ووّي ثِ ٍسيلِ هذيش
سَليذ سىويل ضَد ٍ دس ًْبيز ثِ سأييذ هسئَل فٌي هَسسِ داسٍئي ثشسذ.
 -27-89-13وليِ هسشٌذار سَليذ ٍ وٌششل هشثَط ثِ ّش سشي سبخز اص داسٍي سحزوٌششل ثبيذ دس هحل هحفَػ ٍ سحز
اخشيبس هسئَل فٌي ٍ هسئَل آصهبيطگبُ وٌششل ويفيز هَسسِ داسٍئي ًگْذاسي ضَد.
 -28-89-13سْيِ ٍ چبح الالم ثسشِثٌذي ثبيذ ثِ هٌبثغ هؼشجش ٍ هَسد سأييذ ٍصاسر ثْذاضز،دسهبى ٍ آهَصش دضضهي سفبسش دادُ
ضذُ ٍ وليِ فبوشَسّبي خشيذ هشثَعِ دس دشًٍذُ اي هجضا ًگْذاسي ضَد سب دس صَسر ًيبص ،لبثل اسائِ ثِ ٍصاسر ثْذاضز ،دسهبى ٍ
آهَصش دضضىي ثبضذ.دس اص ّش ًَثز چبح الالم ثسشِثٌذي ،لَاصم هشثَعِ (ًظيش فيلن ٍ صيٌه) وِ لبثليز سَءاسشفبدُ داسد ثبيذ ثِ
سَليذ وٌٌذُ ػَدر ٍ دس هحل هحفَػ ًگْذاسي ضَد.
SOPs
Reconciliation
Batch record

-29-89-13سوذيذ اػشجبس دشٍاًِ سبخز دس وويسيَى لبًًَي سطخيص سبخز ٍ ٍسٍدهسشلضم ثشسسي وبسضٌبسي ٍ سأييذ ٍصاسر
ثْذاضز ،دسهبى ٍ آهَصش دضضىي هجٌي ثش سذا ٍم ثشلشاسي الضاهبر ٍ ضشايظ سَليذ داسٍّبي سحز وٌششل دس هحل هَسسِ داسٍئي اسز.
 -30-89-13هسئَل فٌي هَسسِ داسٍئي هَظف ثِ ًظبسر ٍ سأييذ ، دسيبفز ،اًجبسش ،هيضاى هصشف ٍ هَجَدي هَاد اٍليِ ٍ
هحصَالر سحزوٌششل ٍ الالم چبح ضذُ ثسشِثٌذي ٍ سْيِ ٍ ًگْذاسي هسشٌذار هشثَعِ هيثبضذ.
 -31-89-13هسئَل فٌي هَسسِ داسٍئي هَظف ثِ ًظبسر ٍ سأييذ سْيِ ٍ ًگْذاسي هسشٌذار هشثَط ثِ ضبيؼبر هَاد ٍ
هحصَالر الالم داسٍيي سحز وٌششل ٍ اػالم آى جْز اًجبم ػوليبر اهحبء دس حضَس ًوبيٌذُ ٍصاسر ثْذاضز ،دسهبى ٍ آهَصش
دضضىي اسز.
 -32-89-13هسئَل فٌي هَسسِ داسٍئي هَظف ثِ گضاسش دليك هَاسد هغبيشر ،سخلف ،سشلز ٍ ديگش سَءاسشفبدُ ّبي احشوبلي
دس سَليذ ٍ ًگْذاسي الالم داسٍيي سحز وٌششل ثِ ٍصاسر ثْذاضز ،دسهبى ٍ آهَصش دضضىي هيثبضذ.
 -33-89-13دس صَسر ٍلَع سخلفبسي ًظيش خشٍج داسٍي هخذس يب سٍاًگشداى سَليذ ضذُ اص هسيش هجـبص ٍ ٍسٍد آى ثِ ثبصاس
غيشلبًًَي ٍ يب سبيش جشاين هَضَع لَاًيي جضايي هشثَط ثِ هَاد هخذس ٍ سٍاًگشداىٍ ،صاسر ثْذاضز ،دسهبى ٍ آهَصش دضضىي هَضَع
سا ثشسسـي ٍ ًشيجِ سا عجك سجصشُّبي  2ٍ 1هبدُ 3لبًَى هشثَط ثِ همشسار اهَس دضضىي ،داسٍيي ،هَاد خَسدًي ٍ آضبهيذًي ٍ حست
هَسد ،ديگش هَاد لبًًَي هشسجظ ،جْز سسيذگي ثِ هشجغ لضبيي اػالم خَاّذ ًوَد.
 -34-89-13دشٍاًِ سبخز ٍ يب ديگش هجَصّبي هَضَع ايي ضَاثظ هطشٍط ثِ سػبيز ضَاثظ ٍصاسر ثْذاضز ،دسهبى ٍ آهَصش
دضضىي دس هَسد سَليذ هحصَالر داسٍيي ٍ سػبيز همشسار هشثَط ثِ داسٍّبي سحز وٌششل صبدس هيضَد ،ثٌبثشايي دس صَسر ػذم
سػبيز ايي همشسار دس عَل هذر اػشجبس دشٍاًِ يب هجَص صبدسُ ،هغبثك ضَاثظ الذام خَاّذ ضذ.
 -35-89-13ثشاسبس لَاًيي هشثَط ثِ الحبق وطَس ثِ هؼبّذار ثييالوللي وٌششل هَاد هخذس ٍ سٍاًگشداىٍ ،صاسر ثْذاضز،
دسهبى ٍ آهَصش دضضىي حست گضاسش هسشٌذ هشاجغ ريصالح هلي يب ثييالوللي هجٌي ثش ّش گًَِ سَءاسشفبدُ يب اًحشاف هحوَلِّبي
صبدساسي داسٍي سحزوٌششل ،اص صبدسار آى هحوَلِ يب هحوَلِّبي ثؼذي هوبًؼز ثؼول خَاّذ آٍسد.

