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 بهداشتی و درمانی کزماندانشگاه علوم پششکی و خدمات 

 های ساخت  افشاتص تاریخ اعتثار تمدید پزواوهموضوع: 

 ؛تا سالم و احتزام

ي ملعيمات پعضکی مقطض گطزیس کٍ کمیتٍ فىی تجُیعات  24/12/95مًضخ  تسیه يسیلٍ تٍ استحضاض می ضساوس پیطي  مػًتٍ

جُت تمسیس پطياوٍ ساذت تجُیعات ي ملعيمات   است ًاَطمىسذلصا ، افعایص یاتس  سال 3اظ یک سال تٍ  َااعتثاض پطياوٍ ساذت

 مًاضز شیل زض وظط گطفتٍ ضًز: Bي  Aپعضکی ثثت ضسٌ تا کالس ذطط 

روش تولید زض وظط گطفتٍ ضسٌ تطای تجُیعات ي ملعيمات پعضکی کٍ زض ساماوٍ ایه ازاضٌ کل ، تا تاضید اعتثاض  -1

 .سال زض وظط گطفتٍ ضًز 3 ، ُت تمسیس پطياوٍ ثثت ضا احطاظ ومًزٌ اوسي کلیٍ العامات الظم ج ثثت گطزیسٌ اوس"ساخت "

مًوتاغ ، تستٍ تىسی ، تکمیل ي تستٍ "زض ساماوٍ، یکی اظ ضيش َای  روش تولید ثثت ضدهمًاضزی کٍ  زضذػًظ -2

اعتثاض  متىاسة تا تاضید مقتضی است مست اعتثاض پطياوٍتاضس، " می تىسی، تستٍ تىسی ي استطیل ي یا تطچسة گصاضی

IRC ٌتٍ ایه ازاضٌ کل  اضائٍ ضسٌ تطوامٍ عملیاتیتا تًجٍ تٍ لحاظ گطزز. ) الظم تصکط است کٍ تاضید مصکًض  غازض ضس

 ( تاییس ضسٌ است

، تاضید اعتثاض پطياوٍ ساذت 2عاليٌ تط مًاضز تىس ثثت ضسٌ تاضس،  " تزچسة گذاری"زضغًضتی کٍ ضيش تًلیس  -3

                 OEMضطکت تًلیسکىىسٌ پطياوٍ ثثت تٍ تاضید اعتثاض ( Legal–طياوٍ تًلیسکىىسٌ اغلی )ضطکت غاحة پ

 ویع تستگی زاضز.)کٍ زض ساماوٍ قاتل مطاَسٌ می تاضس( 

ضيضی اظ  "اختصاصی تطچسة گصاضی"آییه وامٍ تجُیعات ي ملعيمات پعضکی،  27ضایان شکط است کٍ تطاساس مازٌ      

( ضا OEMمحػًل وُایی ضطکت تًلیسکىىسٌ زاذلی)(Legal -)غاحة پطياوٍ حقًقی  تًلیس می تاضس کٍ طی آن ضرع

زض مست ظمان اعتثاض پطياوٍ ثثت ، قطاضزاز فی ماتیه زي ضطکت ویع تا وام تجاضی ذًز زض تاظاض عطضٍ کىس ، فلصا می تایست 

  معتثط تاضس.

 

 ضيوًضت :

 طآیىسَا ي امًض استاوُا :تا سالم ي احتطامجىاب آقای میطمعیىی سطپطست ازاضٌ تفًیض، تُثًز ف

 جُت استحضاض
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