آئين نامه بسته بندي گياهان دارويي فرآوري نشده
ماده1ـ ت ستِ تٌذی گیاّاى داسٍیی فشآٍسی ًشذُ ( مِ دس ایي آئیي ًاهِ تستِ تٌذی ّای گیاّی ًاهیذُ هی شًَذ ) شاهل
گیاّاى داسٍیی یا تخشی اص اًذاهْای آًْا است مِ پس اص تویض مشدى ،خشل ٍ تستِ تٌذی شذُ تاشٌذ.
ماده2ـ ایي تستِ تٌذی ّای گیاّی تایذ حاٍی فقظ یل ًَع گیاُ داسٍیی تاشٌذ.
تبصره1ـ تَلیذ ٍ ػشضِ تستِ تٌذی ّای گیاّی حاٍی چٌذ ًَع گیاُ داسٍیی ٍ شنل آى هغاتق ضَاتظ ٍ هقشسات هظَب اداسُ
مل ًظاست تش اهَس داسٍ ٍ هَاد هخذس اًجام هی گیشد.
ماده 3ـ گیاّاى داسٍیی تایذ تِ شنل عثیؼی خَد تَلیذ ،تستِ تٌذی ٍ تِ تاصاس هظشف ػشضِ گشدًذ.
تبصره1ـ دس هَسد تشخی ا ص اًذاهْای گیاّی سخت هاًٌذ سیشِ ،سیضٍم ٍ  ...تَلیذ ٍ ػشضِ آًْا تظَست تنِ ّای خشد شذُ ٍ
قاتل تشخیض تالهاًغ است.
تبصره2ـ د س طَست ٍجَد دسخَاست هثٌی تش اسایِ شنل داسٍیی تشای ایي گشٍُ اص هحظَالت ،هتقاضیاى هی تَاًٌذ پس اص
مسة هَافقت اداسُ مل ًظاست تش اهش داسٍ ٍ هَاد هخذس ،گیاّاى داسٍیی سا دس اشنال هختلف (قشص ،مپسَل ،ساشِ ٍ  ) ...تَلیذ ٍ
ػشضِ ًوایٌذ.
ماده 4ـ هجَص تست ِ تٌذی گیاّاى داسٍیی تِ ٍاحذّای تستِ تٌذی داسای پشٍاًِ تاسیس اص ٍصاست تْذاشت ،دسهاى ٍ آهَصش
پضشنی اػغا هی گشدد.
ماده 5ـ ٍ احذّای تَلیذمٌٌذُ تستِ تٌذی ّای گیاّاى داسٍیی طشفا هجاص تِ تستِ تٌذی گیاّاى داسٍیی هَجَد دس فْشست
گیاّاى داسٍیی هظَب ٍصاست تْذاشت ،دسهاى ٍ آهَصش پضشنی هی تاشٌذ.
تبصره1ـ د س طَست اسایِ دسخَاست تستِ تٌذی گیاّی خاسج اص فْشست هظَب ،هتقاضی تَلیذ تایذ دسخَاست خَد سا ّوشاُ تا
هذاسك ػلوی هستٌذ تِ اداسُ مل ًظاست تش اهَس داسٍ ٍ هَاد هخذس اسسال ًوایذ تا دس طَست تظَیة شَسای تشسسی ٍ تذٍیي
داسٍّای گیاّی ٍ عثیؼی ایش اى ًام گیاُ یا گیاّاى هَسد ًظش تِ فْشست گیاّاى داسٍیی هظَب ٍصاست تْذاشت ،دسهاى ٍ آهَصش
پضشنی اضافِ گشدد.
ماده6ـ ه تقاضی جْت اخز هجَص تستِ تٌذی گیاّاى داسٍیی تایذ هذاسك ریل سا اسایِ ًوایذ:
1ـ6ـ پشٍاًِ تاسیس ٍاحذ تستِ تٌذی
2ـ6ـ تؼییي ًام جٌس ٍ گًَِ گیاُ ( تاییذ شذُ تَسظ ینی اص ّشتاسیَهْای سسوی مشَس ) ٍ اسسال آى تِ اداسُ مل ًظاست تش
اهَس داسٍ ٍ هَاد هخذس
3ـ6ـ سٍش آهادُ ساصی هحظَل ( تَجاسی ،خشل مشدى ،آلَدگی صدایی ٍ ) ...
4ـ6ـ رمش قسوت هَسد استفادُ گیاُ ( تشه ،سیشِ ،سیضٍم ٍ ) ...
5ـ6ـ اسایِ تشٍشَس هحظَل
6ـ6ـ تاسیخ تَلیذ ٍ اًقضا هظشف هحظَل
ماده7ـ د سج اثش دسهاًی خاسج اص فْشست هظَب سٍی تستِ تٌذی ٍ تشٍشَس ایي گشٍُ اص هحظَالت هجاص ًوی تاشذ.
تبصره1ـ ا سایِ هذاسك هستٌذ دستاسُ اثش دسهاًی جذیذ خاسج اص فْشست هظَب تَسظ هتقاضی جْت عشح دس شَسای تشسسی ٍ
تذٍیي داسٍّای گیاّی ٍ عثیؼی ایشاى ضشٍسی است.
ماده 8ـ د سج ّشذاسّای هْن ٍ احتیاط هظشف سٍی جؼثِ ٍ تشٍشَس تستِ تٌذی گیاّاى داسٍیی الضاهی است.
تْیِ ٍ تٌظین :هؼاًٍت تشًاهِ سیضی اداسُ مل ًظاست ٍ اسصیاتی فشاٍسدُ ّای عثیؼی ،سٌتی ٍ هنول

