
جمهوری اسالمی ایران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

فرم بازدید و تعهد نامه واحدهای عطاری و عرضه کنندگان گیاهان دارویی

معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی جهرم

اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل

مشخصات عطاری

نام عطاری:                                   شماره تلفن ثابت:                             شماره تلفن همراه:

استان:                                                           شهرستان:

حوزه دانشگاه علوم پزشکی:

آدرس عطاری:

نام و نام خانوادگی متصدی:                                                         کد ملی:

مدرک تحصیلی:                                                                        نام پدر:

تاریخ تکمیل فرم:

تعهدات
ردیف

عدم عرضه اقالم غیرمجاز به شرح ذیل: ۱
کلیه فرآورده های قاچاق، تقلبی و غیر مجاز اعم از (رنگ مو، صابون، کرم و ...) الف

کلیه فرآورده های دست ساز تقلبی به منظور درمان بیماری ها (انواع پودرها، معجون ها و ...) ب
کلیه فرآورده های مخدر، روانگردان ج

فرآورده های تاریخ گذشته یا با تاریخ مخدوش د
عرضه عرقیات فاقد پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ه

عرضه گیاهان سمی نظیر (تاتوره، بذرالبنج، عنب الثعلب، بیش، خریق، آذاراقی غیر مدبر) ی
عرضه انواع داروها در اشکال پماد، کرم، قرص، کپسول، شربت، پودر، آمپول و

عرضه انواع پودرهای چاقی، الغری، اشتها آور، ترک اعتیاد، سقط جنین م
داروهایی با خاصیت تقویت میل جنسی و ... ن

عرضه گیاهان دارویی بسته بندی شده دارای پروانه ساخت معتبر از سازمان غذا و دارو -۲
رعایت اصول بهداشتی، تمهیدات الزم برای کنترل حشرات و جوندگان طبق آیین نامه های بهداشتی دانشگاه علوم  -۳

پزشکی
عرضه عرقیات گیاهی دارای پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت -۴

عدم تبلیغات غیر قانونی و فریبنده در درمان چاقی، الغری، ترک اعتیاد، ناباروری، مشکالت جنسی، ریزش مو، بیماری  -۵
های پوستی و .... در واحد عطاری



همکاری الزم با بازرسین معاونت غذا و دارو -۶
صرفاً ذکر عناوین عطاری، فروشنده گیاهان دارویی در تابلو یا فاکتور مجاز است و استفاده از هر گونه عنوان که در  -۷
برگیرنده (مقطع تحصیلی مثل کارشناس، کارشناس ارشد و ...) و یا محتوای درمانی، طبی (مثل مشاور، درمانگر 
طبیعی، معجزه طبیعت، شفا خانه، داروخانه طبیعی و ...) یا سایر موارد برای محل عرضه یا فرد عرضه کننده گیاهان 

دارویی ممنوع است.
الزام به شرکت در دوره های آموزشی عطاری ها که از سوی دانشگاه علوم پزشکی برگزار می گردد. -۸

نگهداری، بسته بندی و عرضه گیاهان دارویی طبق شرایط ذیل باشد:

نگهداری گیاهان ترجیحاً در ظرف درب دار شیشه ای، دور از نور مستقیم آفتاب، رطوبت -
نگهداری در محیط با تهویه مناسب -

استفاده از پالت جهت نگهداری ظروف گیاهان دارویی، ادویه جات و .... -

اینجانب ............................................................. متصدی/ فروشنده عطاری ................................................... تعهد می نمایم که کلیه موارد 

فوق را رعایت کرده و در صورت تغییر یا اصالح فرم تعهد نامه توسط سازمان غذا و دارو یا دانشگاه علوم پزشکی  جهرم همکاری 

الزم را نموده و در صورت عدم رعایت بند های فوق، دانشگاه علوم پزشکی مختار است طبق قوانین و مقررات با اینجانب برخورد 

و اقدام نماید.

اثر انگشت متصدی امضاء تاریخ:

توضیحات و اظهارنظر:

دکتر نیکتا زبردست
کارشناس نظارت بر فرآورده های طبیعی، 

سنتی، مکمل

فرنگیس زارعی
کارشناس نظارت بر فرآورده های طبیعی، 

سنتی، مکمل

امین کاظمی نژاد
کارشناس نظارت بر فرآورده های طبیعی، 

سنتی، مکمل

افروز جعفرنیا
مدیر نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل


