
 شماره صفحه ابالغ کننده تاریخ ابالغ عنوان

 4 دکتز ؽیجبًی 91/02/18 ایجبد ّوبٌّگی ّبی السم ثب تؼشیزات حکَهتی ٍ رعیذگی عزیغ ثِ تخلفبت

 5 دکتز ؽیجبًی 91/02/20 قبًَى تٌظین ثخؾی اس هقزرات هبلی دٍلت 24در خقَؿ تؼزفِ هَضَع هبدُ 

 6 دکتز ؽیجبًی 91/06/05 جْت پیگیزی تخلفبتتؾکیل ٍ راُ اًذاسی ٍاحذ ثبسرعی ٍیضُ 

 7 هٌْذط ؽبّوزادی 91/06/19 ًوبیؾگبُ ّبی دًذاًپشؽکی

 8 هٌْذط ؽبّوزادی 91/07/15 قیوت عِ عتًَی کبًذٍم ٍارداتی ٍ تَلیذ داخل

 9 دکتز ؽیجبًی 91/10/11 (هجبرسُ ثب قبچبق کبال ٍ ارس) گشارػ آهبری ػولکزد داًؾگبُ ّب

 10 دکتز حبجی آخًَذی 92/03/18 افبلتالقبق ثزچغت 

 11 دکتز دیٌبرًٍذ 92/09/16 حوبیت اس تَلیذ داخل

 12 دکتز دیٌبرًٍذ 93/02/14 ثجت ٍ درج فْزعت قیوت هقَة تجْیشات ٍ هلشٍهبت پشؽکی

 13 دکتز آقب جبًی 93/03/11 ّشیٌِ کزد اس هحل اػتجبر ثزًبهِ کبّؼ فزاًؾیش

 14 دکتز ؽْزاهی 93/03/16 هغتؼول ارعبل فَرتجلغِ خزٍج تجْیشات پشؽکی

 15 دکتز دیٌبرًٍذ 93/05/12 ػذم تحَیل فیشیک هجَس تزخیـ

 16 دکتز دیٌبرًٍذ 93/07/23 در خقَؿ پیگیزی تخلفبت ؽزکت ّبی تجْیشات ٍ هلشٍهبت پشؽکی

 17 دکتز دیٌبرًٍذ 93/09/23 فزم گشارػ حَادث در هلشٍهبت ٍ تجْیشات پشؽکی

 19 دکتز دیٌبرًٍذ 93/10/13 پشؽکی اس ؽزکت ّبی خبرج اس عزح تحَل عالهتدر خقَؿ خزیذ تجْیشات 

 20 دکتز دیٌبرًٍذ 93/10/23 الشام در الَیت قزار دادى تبهیي ًیبسّبی هزاکش درهبًی اس تَلیذات داخلی

 21 دکتز رضَی 93/12/06 در خقَؿ افبلت فبکتَر لَاسم هقزفی ثیوبراى 

 22 دکتز دیٌبرًٍذ 93/12/27 دعتَرالؼول اجزایی عبهبًِ خَدارسیبثی ػولکزد هؼبًٍت ّبی ؿذا ٍ دارٍ

 23 هٌْذط ففَی 94/01/17 پبعخ اعتؼالم در خقَؿ عیغتن احضبر پزعتبر



 24 دکتز آقبجبًی 94/01/24 الشام هزاکش آهَسؽی درهبًی ٍ ثیوبرعتبى ّبی تبثؼِ در تغَیِ حغبة هغبلجبت 

 25 هٌْذط ففَی 94/03/15 رضبیتوٌذی اس ؽزکت ّبی تجْیشات پشؽکیپزعؾٌبهِ 

 26 هٌْذط ففَی 94/03/25 ًحَُ تَسیغ کبالّبی هؾوَل ارس هزجغ

 27 دکتز دیٌبرًٍذ 94/03/27 94ًظبرت ثز ػزضِ کبالّبی عالهت در عبل 

 29 دکتز دیٌبرًٍذ 94/04/01 اػالم قیوت هقَة کٌغَل گبسّبی عجی

 30 دکتز دیٌبرًٍذ 94/04/10 در هجبرسُ ثب قبچبق کبالّبی عالهت هحَر 94عبل ثزًبهِ ّبی ػولیبتی 

 32 دکتز دیٌبرًٍذ 94/04/24 ثخؾٌبهِ اًَاع ثزچغت رّگیزی افبلت

 33 دکتز دیٌبرًٍذ 94/05/17 قبًَى هجبرسُ ثب قبچبق 77دعتَرالؼول پزداخت ٍجَُ هَضَع اییي ًبهِ تجقزُ هبدُ 

 34 دکتز دیٌبرًٍذ 94/05/19 هزکش درهبًی ػذم ارجبع ثیوبراى ثِ خبرج اس

 35 دکتز دیٌبرًٍذ 94/05/21 السم االجزا ثَدى قیوت ّبی هقَة ثزای کلیِ هزاکش تبثؼِ

 36 دکتز دیٌبرًٍذ 94/05/27 درفذ اس هجلؾ فزفِ جَیی  ثِ هؼبًٍت ّبی ؿذا ٍ دارٍ 50اختقبؿ 

 38 دیٌبرًٍذدکتز  PRP 94/06/14در خقَؿ دعتگبُ ّبی عَالریَم ٍ کیت ّبی 

 39 هٌْذط ففَی 94/07/06 تجْیشات پشؽکی OBLهًَتبص ٍ /در خقَؿ پزٍاًِ عبخت

 41 دکتز عیبری 94/07/14 کٌَاًغیَى هیٌبهبتب در خقَؿ حذف جیَُ

 42 دکتز دیٌبرًٍذ 94/07/25 آًذٍعکَپی-در خقَؿ دعتگبُ ّب ٍ لَاسم هقزفی گَارػ 

 43 دکتز دیٌبرًٍذ 94/07/28 27هبدُ -افالحیِ قبًَى هجبرسُ ثب قبچبق 

 44 دکتز هیز دّقبى 94/08/02 آًذٍعکَپی -ًظبرت ثز تبهیي دعتگبُ ّب ٍ لَاسم هقزفی گَارػ

 45 دکتز دیٌبرًٍذ 94/08/03 تکویل ًجَدى اعالػبت هَجَد در فَرتحغبة ثیوبراى

 46 دکتز دیٌبرًٍذ 94/8/23 درفذ عَد خزدُ فزٍؽی تجْیشات ٍ هلشٍهبت پشؽکی

 47 هٌْذط ففَی 94/09/08 ّبی اعالػبتی عبیت ادارُ کل تجْیشات پشؽکی هؼزفی ثبًک

 49 هٌْذط اهیزعبکی 94/10/12 اعتفبدُ اس کفپَػ اعتبًذارد در پزٍصُ ّبی اٍرصاًظ



 50 دکتز دیٌبرًٍذ 94/10/19 جبثجبیی تجْیشات عزهبیِ ای هؾوَل عغح ثٌذیدعتَرالؼول اعقبط ٍ 

 51 هٌْذط ففَی 94/10/21 هؼزفی هغئَل فٌی تجْیشات ٍ هلشٍهبت پشؽکی در ثیوبرعتبى ّب

 52 هٌْذط ففَی 94/11/21 تَلیذ داخل ٍ ٍارداتی -اثالؽ دعتَرالؼول ثجت تجْیشات ٍ هلشٍهبت پشؽکی

 53 دکتز دیٌبرًٍذ 94/11/24 اٍلَیت ّبی پضٍّؾی در هقبلِ ٍ پیؾگیزی اس قبچبق کبالّبی عالهت هحَر

 54 هٌْذط ففَی 94/11/24 ضَاثظ ٍ دعتَرالؼول ّبی کویتِ کغت ٍ کبر ایٌتزًتی

 55 هٌْذط ففَی 94/12/10 (ؽزکت کبعپیي الجزس)در خقَؿ دعتگبُ ثی خغز عبس سثبلِ ّبی ػفًَی ثیوبرعتبًی

 57 دکتز دیٌبرًٍذ 95/05/18 تْیِ یخچبل ّبی اعتبًذارد جْت ثیوبرعتبى ّبی تحت پَؽؼ

 58 دکتز دیٌبرًٍذ 95/07/18 2ٍیزایؼ -اثالؽ دعتَرالؼول اهحبی کبؽتٌیْبی ارتَپذی

 59 دکتز دیٌبرًٍذ 95/07/18 اثالؽ دعتَر الؼول ارائِ خذهبت کٌتزل کیفی تجْیشات ٍ هلشٍهبت پشؽکی

 60 دکتز دیٌبرًٍذ 95/08/01 اثالؽ ضبثغِ تجْیشات ٍ هلشٍهبت پشؽکی خبًگی

 61 دکتز دیٌبرًٍذ 95/09/20 گشارػ پبیؼ ثزًبهِ ػولیبتی هؾتزک داًؾگبُ ّب

 63 دکتز دیٌبرًٍذ 95/09/21 دعتَرالؼول اجزایی پبیؼ هحقَالت در عغح ػزضِ

 64 دکتز دیٌبرًٍذ 95/10/13 قبًَى هجبرسُ ثب قبچبق 56ٍ  55پیزٍ اجزای آییي ًبهِ اجزایی هَاد 

 65 دکتز ثیگلز 95/12/07 دات تَعظ ؽزکت ّب در عبهبًِ تجْیشات پشؽکیُثجت الکتزًٍیکی تغاهکبى 

 66 دکتز ثیگلز 96/01/28 فذٍر هجَس ًوبیؾگبُ تجْیشات ٍ هلشٍهبت پشؽکی

 67 دکتز ثیگلز 96/01/28 تجْیشات ٍ هلشٍهبت پشؽکیثزًبهِ ػولیبتی عبسهبى در حَسُ 

 68 دکتز ثیگلز 96/02/03 اثالؽ دعتَرالؼول الشاهبت ٍ هؾخقبت فٌی فبفی ّوَدیبلیش

 69 دکتز ثیگلز 96/05/07 اجزای دعتَرالؼول ًظبرت ٍ ارسیبثی
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 سازمان غذا و دارو 
 اتوماسیون اداری متمرکز

 
 

 به تخلفات  عیسر یذگیو رس یحکوهت راتیالزم با تعس یها یهواهنگ جادیاهوضوع :

 

 سالم علیکن؛
 امًر مذیزکل محتزم دفتز وظارت بز اجزای احکام ي 91/9/19مًرخ  643/222بپیًست تظًیز وامٍ شمارٌ  

ل وظز درخظًص رسیذگی بُذاشت ساسمان تعشیزات حکًمتی يسارت دادگستزی بمىظًر ایجاد َماَىگی السم ي تباد

داري، مکمل َا، شیز خشک وًسادان، غذاَای بیمارستاوی ي يیضٌ بیماران خاص،  مزبًط بٍ سزیع بٍ تخلفات بُذاشتی

فزآيردٌ َای بیًلًصیک، مًاد ي فزآيردٌ َای خًراکی ي آشامیذوی، فزآيردٌ َای مزتبط حاطل اس فىايریُای وًیه، 

شتی، مًاد ي داريَای تحت کىتزل، لًاسم ي تجُیشات پششکی ي درماوی مظزفی ي مًاد ي فزآيردٌ َای آرایشی ي بُذا

ي ایجاد تمُیذات گشت مشتزک سیار مختض آوُا  غیز مظزفی، اقالم بستٍ بىذی، اسباب باسی کًدکان ي مًاد ايلیٍ

زا بٍ ساسمان ي گشارش اس ريوذ اجپیگیزی السم  ،در داوشگاَُای علًم پششکی سزاسز کشًر، جُت اقذام ایه امز

   .گزدد ارسال می

 

 

 رونوشت :

 جناب آقای دکتز شهابی مجد معاون محتزم توسعه مدیزیت و منابع ساسمان غذا و دارو :به انضمام تصویز نامه فوق الذکز جهت اقدام السم

 سمعضو هیات علمی :به انضمام تصویز نامه فوق الذکز جهت اقدام ال

 سزپزست محتزم معاونت دارو :به انضمام تصویز نامه فوق الذکز جهت اقدام السم

 جناب آقای دکتز رضوی افضل مشاور محتزم اجزایی و مدیز کل دفتز حوسه ریاست :به انضمام تصویز نامه فوق الذکز جهت اقدام السم

 ومات پششکی :به انضمام تصویز نامه فوق الذکز جهت اقدام السمجناب آقای دکتز بیگلز مدیزکل محتزم نظارت و ارسیابی تجهیشات و ملش

 جناب آقای دکتز دارایی رئیس محتزم مزکش آسمایشگاه های مزجع کنتزل غذا و دارو :به انضمام تصویز نامه فوق الذکز جهت اقدام السم

http://fdo.behdasht.gov.ir/
http://www.mohme.gov.ir/
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 داسد
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 سازمان غذا و دارو 
 اتوماسیون اداری متمزکز

 معاون محتزم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سزاسز کشور
 

 قبًَى تٌظین ثخشی اص هقشسات هبلی دٍلت دٍلت یاص هقشسات هبل یثخش نی( قبًَى تٌظ24دس خصَص تؼشفِ هَضَع هبدُ) شاىیٍص ئتیًبهِ ّ تیتصَهَضَع :

 

 سالم علیکن؛
   ٍصیشاى دس خصَص تؼییي  هحتشم ّیبت 30/01/1301ّـ هَسخ 45510/ت 14336ُ شوبساحتشاهبً ثِ پیَست تصَیت ًبهِ 

قبًَى ثشًبهِ پٌجسبلِ  224)تٌفیز شذُ دس هبدُ 1330( قبًَى تٌظین ثخشی اص هقشسات هبلی دٍلت هصَة24تؼشفِ ّبی هَضَع هبدُ)

ؼشفِ صذٍس ٍ توذیذ پشٍاًِ ّب ٍ دس خصَص تششح جذاٍل پیَست صفحِ 13ّوشاُ  ثِ-پٌجن تَسؼِ جوَْسی اسالهی ایشاى(

هجَصّبی ثْذاشتی تَلیذ ٍ ٍاسدات ٍ حق آصهبیش هَاد ٍ فشآٍسدُ ّبی داسٍیی، خَساکی، آشبهیذًی، آسایشی ، ثْذاشتی ٍ لَاصم ٍ 

 اسسبل هی گشدد. دستَس اقذام الصمجْت اطالع ٍ تجْیضات پضشکی 

 

 سًٍَشت :

 ی دکتش سستگبس هشبٍس هحتشم تحقیق ٍ تَسؼِ ٍ سییس پژٍّشکذُ غزا ٍ داسٍ سبصهبى  :جْت اطالع ٍ اقذام الصمجٌبة آقب

 ػضَ ّیبت ػلوی :جْت اطالع ٍ اقذام الصم

 سشپشست هحتشم هؼبًٍت داسٍ :جْت اطالع ٍ اقذام الصم

 داسٍ :جْت اطالع ٍ اقذام الصم جٌبة آقبی دکتش شْبثی هجذ هؼبٍى هحتشم تَسؼِ هذیشیت ٍ هٌبثغ سبصهبى غزا ٍ

 جٌبة آقبی دکتش سضَی افضل هشبٍس هحتشم اجشایی ٍ هذیش کل دفتش حَصُ سیبست :جْت اطالع ٍ اقذام الصم

 جٌبة آقبی دکتش ثیگلش هذیشکل هحتشم ًظبست ٍ اسصیبثی تجْیضات ٍ هلضٍهبت پضشکی :جْت اطالع ٍ اقذام الصم

 شکض آصهبیشگبُ ّبی هشجغ کٌتشل غزا ٍ داسٍ :جْت اطالع ٍ اقذام الصمجٌبة آقبی دکتش داسایی سئیس هحتشم ه

 جٌبة آقبی خسشٍی ریحسبة ٍ هذیش کل هحتشم اهَس هبلی  :جْت اطالع ٍ اقذام الصم

 جٌبة آقبی هٌْذس ػبقل هذیش کل هحتشم حشاست سبصهبى غزا ٍداسٍ :جْت اطالع ٍ اقذام الصم

ئیس سبصهبى دس اهَس سیبستگزاسی ٍ ثشًبهِ سیضی داسٍیی  :جْـت اطـالع ٍ اطـالع سسـبًی دس     جٌبة آقبی دکتش چشاغؼلی هشبٍس هحتشم س

 سبیت سبصهبى غزا ٍ داسٍ

http://fdo.behdasht.gov.ir/
http://www.mohme.gov.ir/
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 سازمان غذا و دارو 
 اتوماسیون اداری متمرکز

 
 

 تخلفبت یزیگیجْت پ ژُیٍ یٍاحذ ببسرس یٍ راُ اًذاس لیتطکهَضَع :

 

 سالم ػلیکن؛

احتزاهبً در راستبی حفظ ٍ صیبًت اس بْذاضت ٍ سالهت الطبر جبهؼِ ٍ بب استٌبد بِ لابًَى تطاکیالت ٍ ٍيابیز ٍسارت    

َادخاَردًی ٍ آضابهیذًی   بْذاضت ، درهبى ٍ آهَسش پشضکی ٍ لبًَى هزبَط بِ همازرات اهاَر پشضاکی ، دارٍیای ، ه    

ٍ لبًَى تؼشیازات حکاَهتی اهاَر      4311ٍ لبًَى هَاد خَراكی ، آضبهیذًی ، آرایطی ٍ بْذاضتی هصَة  4331هصَة

ٍّوچٌیي رًٍذ افشایص هجوغ تطخیص هصلحت ًظبم ٍ سبیز لَاًیي ٍ همزرات هزتبظ  4311بْذاضتی ٍ دارٍیی هصَة 

بغَر تخصصی بب اعالع كبهال   ٍاحذی، ضزٍریست ٍارسدر ارتببط بب ایي حَسُ هصَببت ستبد هزكشی هببرسُ بب لبچبق كبال 

اس لَاًیي ٍ همزرات ، جْت پبیص ٍ رصذ تخلفبت در حَسُ كبالّبی سالهت هحَر تطکیل ٍ ضوي پیگیازی تخلفابت در   

ًْاذام ، در صاَرت   كلیِ سغَح اػن اس تَلیذ ، فزآٍری ، صبدرات ، ٍاردات ، بستِ بٌذی ، ًگْذاری ، تَسیغ ، ػزضاِ ٍ ا 

 احزاس بزخَرد ٍفك لَاًیي ٍ همزرات هذكَر صَرت پذیزد.

لذا همتضی است بب تَجِ بِ حسبسیت هَضَع ٍ لشٍم ّوبٌّگی درٍى سبسهبًی جْت پیگیزی آًی تخلفبت ، ًسبت باِ  

ٍیژُ ایي سابسهبى   در آى هؼبًٍت بِ لیذ فَریت الذام ٍ هسئَل ٍاحذ هذكَر را بِ ببسرسی ٍاحذ ببسرسی ٍیژُراُ اًذاسی 

 هؼزفی فزهبییذ.  

  

 

 

 رونوشت :

 سزپزست محتزم معاونت دارو 

 عضو هیات علمی 

 جناب آقای دکتز شهابی مجذ معاون محتزم توسعه مذیزیت و منابع ساسمان غذا و دارو 

 کزد، پاسخگویی به شکایات  رئیس محتزم اداره باسرسی ویژه اداره کل باسرسی، ارسیابی عمل
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 /د6969/996

16/09/1961 

 ًدارد

  غذا و دارو ساسمانبان ضهیذ وحیذ نظزی خیابان فخز راسی  نبص خیا                                             :1115114111کذ پستی 

  66561466-9: تلفن                                                                                                                                                                                

 66569154نمابز :   

  و دارو : غذا ساسمانصفحه الكتزونیكی                            http://fdo.behdasht.gov.ir         

  ی :صفحه الكتزونیكی وسارت بهذاضت ، درمان و آموسش پشضك                                                                                                                http://www.mohme.gov.ir     

 سازمان غذا و دارو 
 اتوماسیون اداری متمرکس

 

  رانيجامعه دندانسازان امحترم  رياست

 رانيا ینظام پسشک سازمانمحترم  رياست
 

 نوايشگاهاي دندانپزشكيهوضوع :

 

 سالم علیكن؛
دستَرالعول پيشگيزي ٍ هبارسُ با قاچاق تجْيشات  95آئيي ًاهِ تجْيشات پششكي ٍ هادُ  65ٍ  65ٍ  69با عٌايت بِ هَاد  

ذ هجَس بزگشاري ًوايشگاُ جاًبي تجْيشات پششكي كليِ ّوايش ّا، سويٌارّا ٍ ... اس ايي ادارُ پششكي ٍ تبصزُ يك آى ٍ لشٍم اخ

كل ٍ ضزٍرٍت ًظارت بز هَارد هذكَر، خَاّشوٌد است دستَر فزهائيد تا هتقاضياى هَضَع )ادارات تابعِ، ّيأت ّاي هوتحٌِ ٍ 

كليِ ّوايش ّا، سويٌارّا ٍ ... هزتبط را بِ ايي ادارُ كل ارسال ٍ ارسشيابي، اًجوي ّاي علوي ٍ ... (، جدٍل سهاى بٌدي بزگشاري 

 ّوچٌيي در خصَص اخذ هجَس بزگشاري ًوايشگاّْاي جاًبي تجْيشات پششكي بز اساس هَاد فَق الذكز اقدام ًوايٌد.

 

 

  

 رًٍَشت 7

 گاُ ع پ ٍ خ ب د اردبيل سزكار خاًن يَسف ًژاد دبيزخاًِ حَسُ رياست داًش

 جٌاب آقاي ابزاّيوي دبيزخاًِ حَسُ رياست داًشگاُ ع پ ٍ خ ب د ارٍهيِ 

 سزكار خاًن سعيدي سادُ دبيزخاًِ حَسُ رياست داًشگاُ ع پ ٍ خ ب د اصفْاى 

 جٌاب آقاي پزتَ دبيزخاًِ حَسُ رياست داًشگاُ ع پ ٍ خ ب د اَّاس 

 ست داًشگاُ ع پ ٍ خ ب د ايالم سزكار خاًن صفزي دبيزخاًِ حَسُ ريا

 جٌاب آقاي اشزفي دبيزخاًِ حَسُ رياست داًشگاُ ع پ ٍ خ ب د بابل 

 جٌاب آقاي داٍٍد حاهي دبيزخاًِ حَسُ رياست داًشگاُ ع پ ٍ خ ب د خزاساى شوالي 

 سزكار خاًن ختَ دبيزخاًِ حَسُ رياست داًشگاُ ع پ ٍ خ ب د بٌدرعباس 

 اًِ حَسُ رياست داًشگاُ ع پ ٍ خ ب د بَشْز سزكار خاًن درياپَر دبيزخ

 جٌاب آقاي سارع ًژاد دبيزخاًِ حَسُ رياست داًشگاُ ع پ ٍ خ ب د بيزجٌد 

 جٌاب آقاي سارعي شْزک دبيزخاًِ حَسُ رياست داًشگاُ ع پ ٍ خ ب د تبزيش 

 سزكار خاًن اهيزي دبيزخاًِ حَسُ رياست داًشگاُ ع پ خ ب د تزبت حيدريِ 

 شعباًپَر دبيزخاًِ حَسُ رياست داًشگاُ ع پ خ ب د جْزم  سزكار خاًن

 سزكار خاًن شزيفي دبيزخاًِ حَسُ رياست داًشگاُ ع پ ٍ خ ب د جيزفت 

 سزكار خاًن اعتوادياى دبيزخاًِ حَسُ رياست داًشگاُ ع پ ٍ خ ب د دسفَل 

 سزكار خاًن هعصَهي دبيزخاًِ حَسُ رياست داًشگاُ ع پ ٍ خ ب د رفسٌجاى 

 ب آقاي بشرگوْز دبيزخاًِ حَسُ رياست داًشگاُ ع پ ٍ خ ب د سابل جٌا

 سزكار خاًن طيبِ هيزشكار دبيزخاًِ حَسُ رياست داًشگاُ ع پ ٍ خ ب د ساّداى 

 سزكار خاًن عبدي جن دبيزخاًِ حَسُ رياست داًشگاُ ع پ ٍ خ ب د سًجاى 

 ب د سبشٍار  سزكار خاًن هحسي آبادي دبيزخاًِ حَسُ رياست داًشگاُ ع پ ٍ خ

 سزكار خاًن تزاهشلَ دبيزخاًِ حَسُ رياست داًشگاُ ع پ ٍ خ ب د سوٌاى 

 جٌاب آقاي هحودياى دبيزخاًِ حَسُ رياست داًشگاُ ع پ خ ب د تْزاى 

 جٌاب آقاي آلبَغبيش دبيزخاًِ حَسُ رياست داًشكدُ ع پ ٍ خ ب د آباداى 

 خ ب د شْيد بْشتي  سزكار خاًن اسدي دبيزخاًِ حَسُ رياست داًشگاُ ع پ

 سزكار خاًن جعفزي دبيزخاًِ حَسُ رياست داًشگاُ ع پ خ ب د شيزاس 
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 /د44111/661

41/70/4934 

 دارد

   غذا و دارو ساسمانخیابان فخز راسی  نبص خیابان ضهیذ وحیذ نظزی                                             :1115114111کذ پستی 

  66561466-9: تلفن                                                                                                                                                                                

 66569154نمابز :   

  و دارو : غذا ساسمانصفحه الكتزونیكی                            hdasht.gov.irhttp://fdo.be         

  : صفحه الكتزونیكی وسارت بهذاضت ، درمان و آموسش پشضكی                                                                                                                .irhttp://www.mohme.gov     

 سازمان غذا و دارو 
 اتوماسیون اداری متمرکز

 
 

 داخل دیو تول یکاندوم واردات یسه ستون وتیقهوضوع :

 

 سالم علیکن؛

بِ استحضار هي رساًذ با تَجِ بِ بزرسي بِ عول آهذُ در خصَص قيوت فزٍش كاًذٍم ٍ ّوچٌيي       

جَايش ٍ تخفيفات جٌسي غيز هعوَل كِ بزخي شزكت ّاي ٍاردكٌٌذُ در دارٍخاًِ ّاي كشَر ٍ ٍاحذ ّاي صٌفي 

       ٍشي پزداخت هي ًوايٌذ، هتاسفاًِ بذليل رقابت ًا سالن ايي كاال بِ چٌذيي بزابز قيوت ٍاقعي بِ فزٍش خزدُ فز

هي رسذ؛ لذا در راستاي صياًت اس حقَق هصزف كٌٌذگاى ٍ حوايت اس تَليذات داخلي ايي ادارُ كل بز اساس ضَابط 

  77/6/98هَرخ  76362ٌذگاى ٍ بِ استٌاد ًاهِ شوارُ قيوت گذاري، ابالغي ساسهاى حوايت هصزف كٌٌذگاى ٍ تَليذكٌ

ساسهاى هذكَر قيوت ّاي سِ ستًَي اًَاع كاًذٍم ٍارداتي ٍ تَليذ داخل را بِ شزح جذٍل پيَست جْت بْزُ 

 بزداري ٍ اقذام السم حضَرتاى ارسال  هي دارد.
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 /د09261/966

00/01/0960 

 دارد

   غذا و دارو ساسمانخیابان فخز راسی  نبص خیابان ضهیذ وحیذ نظزی                                             :1115114111کذ پستی 

  66561466-9: تلفن                                                                                                                                                                                

 66569154نمابز :   

  و دارو : غذا ساسمانصفحه الكتزونیكی                            http://fdo.behdasht.gov.ir         

  سارت بهذاضت ، درمان و آموسش پشضكی :صفحه الكتزونیكی و                                                                                                                http://www.mohme.gov.ir     

 سازمان غذا و دارو 
 رکزاتوماسیون اداری متم

 
 

 عولکرد دانشگاهها یگزارش آهارهوضوع :

 

 سالم علیکن؛

با احتشام ، وظش بٍ ػملکشد ي اقذامات مؼايویه محتشم غزا ي داسيی داوشگاَُای ػلًم پضشکی ي خذمات 

بٍ يیژٌ آفت  حًصٌ مشبًطٍ بُذاشتی ي دسماوی سشاسش کشًس دس ساستای مباسصٌ با تخلفات ي تقلبات دس 

جُت بُشٌ بشداسی دس  ،  آماس ي اطالػات اقذامات صًست گشفتٍ دس ایه خصًص ي لضيم تجمیغ "قاچاق "

بٍ  وتایج تالشُا ي اقذامات صًست پزیشفتٍ  سیاست گزاسیُا ي بشوامٍ سیضی َای مقتضی ي َمچىیه اسائٍ

جُت بشوامٍ  ستاد مشکضی مباسصٌ با قاچاق کاال ي اسص سیاست جمًُسی يیژٌ بٍسایش وُاد َای سسمی 

الب فشمت َای پیًست بٍ قَای کالن ، مقتضی است کلیٍ اقذامات ي ػملکشد مؼايویه محتشم دس سیضی 

 صًست کامالً ياقؼی دس باصٌ صماوی سٍ ماٍَ بٍ اداسٌ باصسسی يیژٌ ساصمان اسائٍ گشدد.

الب فشمت پیًست دس اسشع صمان اسائٍ قدس  1931ماٍَ ايل سال  وٍشایان رکش است ، ضمه آوکٍ گضاسش 

 د اقذامات مؼمًل جُت ثبت اطالػات ي اسائٍ آن دس قالب گضاسش سٍ ماٍَ اوجام پزیشد.گشد

  

 رونوشت :

 جناب آقاي مالكي نماينده محتزم رئيس جمهور و رئيس ستاد مزكشي مبارسه با قاچاق كاال وارس جهت استحضار

 م معاون وسيز جهت استحضارجناب آقاي دكتز رجايي قائم مقام محتز

 جناب آقاي دكتز شانه ساس معاون محتزم دارو جهت استحضار

 جناب آقاي دكتز جنت معاون محتزم غذا جهت استحضار

 ستحضارجناب آقاي دكتز محمدي رئيس محتزم باسرسي ويژه جهت ا
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 /د6222/266

81/30/8036 

 ًذارد

   غذا و دارو ساسمانخیابان فخز راسی  نبص خیابان ضهیذ وحیذ نظزی                                             :1115114111کذ پستی 

  66561466-9: تلفن                                                                                                                                                                                

 66569154نمابز :   

 و دارو : غذا ساسماننیكی صفحه الكتزو                            http://fdo.behdasht.gov.ir         

  : صفحه الكتزونیكی وسارت بهذاضت ، درمان و آموسش پشضكی                                                                                                                http://www.mohme.gov.ir     

 سازمان غذا و دارو 

 
 

 الصاق بزچسب اصالتهَضَع :

 

 سالم علیکن؛

ستاز هزکشی هبارسُ باا ااچااق    22/2/6662هَرخ  6161/621احتزاها ضوي ارسال تصَیز صَرتجلسِ شوارُ 
کاال ٍ ارس زر ذصَص بزرسی آذزیي ٍضعیت رًٍس اجزای طزح کس رّگیزی کاالّای ٍارزاتی بِ اطالع هی رساًس الصااق  

ٍی کاالّای سالهت هحَر اس تارید ابالغ صزفا تَسا  شازکتْای هجازی تحات ً اار       بزچسب اصالت ٍ سالهت بز ر
ً ار  بز حسي اجزای آى بز عْسُ هعاًٍتْاای غاذا ٍ زارٍ زاًااگاّْای علاَم     ساسهاى غذا ٍ زارٍ اهکاى پذیز بَزُ ٍ 

ر االب تاین ّاای   سایز زستگاّْای ً ارتی زپششکی سزاسز کاَر عٌساللشٍم ٍ ّوکاری ساسهاى تعشیزا  حکَهتی ٍ 
هاتزک ٍ با هحَریت هعاًٍت ّای غذا ٍ زارٍی زاًاگاّْای علَم پششکی سزاسز کاَر ذَاّاس باَز باسیْی اسات     

ّزگًَِ ااسام بز ذالف رٍیِ تعزیف شسُ زر صَرتجلسِ فَق االشارُ بِ ستاز هزکشی ساسهاى غذا ٍ زارٍ اعالم تا هزاتب 
پیاگیزی ٍ ّواٌّگی ساسهاًْا ٍ استاًْای ستاز هزکشی هبارسُ با ااچاق ٍ عولکزز هترلفیي با ّوکاری هعاًٍت هحتزم 

 کاال ٍ ارس هَرز پیگیزی ااًًَی ازار گیزز.
  

 رًٍَشت :

 سزپزست هحتزم هعاًٍت دارٍ 

 سزپزست هعاًٍت غذا 

 فزآیٌذّای کاری  جٌاب آقای دکتز جعفزی دبیز هحتزم کارگزٍُ هشَرتی اصالح رٍشْا ٍ

 عضَ ّیات علوی 

 جٌاب آقای دکتز جوشیذسّی هشاٍر هحتزم رئیس ساسهاى در اهَر هجلس 

 جٌاب آقای دکتز دارایی رئیس هحتزم هزکش آسهایشگاُ ّای هزجع کٌتزل غذا ٍ دارٍ 

 جٌاب آقای هٌْذس یاراحوذی )سابقِ( 

 ادارُ کل باسرگاًی ٍ خذهات پشتیباًی  جٌاب آقای هیزرفیع سزپزست هحتزم ادارُ اهالک ٍ هستغالت 

 سزکار خاًن هَسَی دبیزخاًِ م غذا ٍ دارٍ داًشگاُ ع پ ٍ خ ب د تْزاى 

 جٌاب آقای جٌگجَ دبیزخاًِ حَسُ ریاست داًشکذُ ع پ ٍ خ ب د گزاش 

 جٌاب آقای شباى کارُ دبیزخاًِ م غذا ٍ دارٍ داًشکذُ ع پ ٍ خ ب د آباداى 

 واسیاى دبیزخاًِ م غذا ٍ دارٍ داًشگاُ ع پ ٍ خ ب د شْیذ بْشتی سزکار خاًن آًاّیتا ال

 سزکار خاًن ابزاّیوی دبیزخاًِ م غذا ٍ دارٍ داًشگاُ ع پ ٍ خ ب د فارس 

 سزکار خاًن حسیٌی دبیزخاًِ م غذا ٍ دارٍ داًشگاُ ع پ ٍ خ ب د شاّزٍد 

 د الرستاى  سزکار خاًن اسواء عشیشپَر دبیزخاًِ حَسُ ریاست داًشکذُ ع پ خ ب

 سزکار خاًن ّوتی دبیزخاًِ م غذا ٍ دارٍ داًشگاُ ع پ ٍ خ ب د کْکیلَیِ ٍ بَیز احوذ 

 جٌاب آقای توذًی آراًی دبیزخاًِ م غذا ٍ دارٍ داًشگاُ ع پ ٍ خ ب د ایزاى 

 سزکار خاًن هَسَی دبیزخاًِ م غذا ٍ دارٍ داًشگاُ ع پ ٍ خ ب د بن 

 علَم بْشیستی ٍ تَاًبخشی دبیزخاًِ م غذا ٍ دارٍ داًشگاُ 

 جٌاب آقای عبادت دبیزخاًِ م غذا ٍ دارٍ داًشگاُ ع پ ٍ خ ب د فسا 

 سزکار خاًن دربْاًی ّا دبیزخاًِ م غذا ٍ دارٍ داًشگاُ ع پ ٍ خ ب د قشٍیي 

 سزکار خاًن هعلوی دبیزخاًِ م غذا ٍ دارٍ داًشگاُ ع پ ٍ خ ب د قن 

http://fdo.behdasht.gov.ir/
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 /د31331/566

35/90/3103 

 ندارد

  42پالک  –کوچه دانش کیاى  -باالتز اس هیداى ولیعصز - خیاباى ولیعصز                                                                                                     کددددددد پ دددددد

1815485141 

  24724تلفن                                                                                                                                                                                                       24724:    نوابز 

 و دارو  غذا ساسهاىالك زونیك   صفحه                                   http://info@imed.ir                          
          

     صفحه الك زونیك  وسارت بهداشت ، درهاى و آهوسش پششك                                                                                                                 http://www.imed.ir  

 سازمان غذا و دارو 
 اتوماسیون اداری متمرکز

 اداره کل تجهیزات زپشکی

 

رياست محترم دانشگاههاي علىم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

 …سراسر كشىر

 

 حوایت اس تولید داخلداخل دیاس تول تیحواهوضوع  

 

 سالم علیكن؛
  

احتزاهاً، ّواًطَر كِ استحضار داريذ بز اساس قَاًيي ٍ هقزرات ٍ بخشٌاهِ ّاي ابالغ شذُ اس طزف ّيات          

هَرخ  937553ٍ بخشٌاهِ شوارُ  35/6/13/ُ هَرخ 56575/ت/954541بخشٌاهِ شوارُ هحتزم ٍسيزاى )هَضَع 

ٍ ّوچٌيي با تَجِ بِ ابالغ سياستْاي كلي تَليذ هلي، حوايت اس كار ٍ سزهايِ ايزاًي  )هقام عالي ٍسارت 7/5/91

است دستَر فزهاييذ در لذا خَاّشوٌذ  تَسط هقام هعظن رّبزي ،خزيذ كاالّاي تَليذ داخل الشام قاًًَي هي باشذ،

حَسُ تجْيشات پششكي ٍ هلشٍهات يكبار هصزف، كليِ هزاكش درهاًي تابعِ داًشگاّْاي علَم پششكي ًسبت بِ 

تبعيت اس بخشٌاهِ ّاي هذكَر ٍ خزيذ كاالّاي تَليذ داخلي كِ داراي پزٍاًِ ساخت اس ايي ادارُ كل هي باشذ 

ليٌك ٍرٍد  www.imed.irدر ٍب سايت ايي ادارُ كل بِ آدرس )صزفاً كاالّايي كِ بز اساس اطالعات هٌذرج 

 كاربزاى بِ سيستن يكپارچِ هذيزيت ٍ ليٌك شزكت ّاي تَليذكٌٌذُ قابل دستزسي هي باشذ( اقذام ًوايٌذ.

هذيزيت آًْا ٍاگذار شذُ يا  بذيْي است كليِ دارٍخاًِ ّاي هستقز در هزاكشدرهاًي دٍلتي،)صزف ًظز اس ايٌكِ

كِ در هزاكش درهاًي ًسبت بِ عزضِ كاالّا ٍ هلشٍهات هصزفي پششكي اقذام هي ًوايٌذ ًيش هشوَل  (ًشذُ باشذ

 بخشٌاهِ ّاي فَق الذكز هي باشذ.
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12124/655 

14/22/1333 

 ندارد

  42پالک  –چه دانص کیان کو -باالتز اس میدان ولیعصز - خیابان ولیعصز                                                                                             :1815485141کد پستی 

  24724تلفن                                                                                                                                                                                                       24724:    نمابز 

 و دارو  غذا ساسمانالكتزونیكی  صفحه:                                  http://info@imed.ir                          
          

  : صفحه الكتزونیكی وسارت بهداضت ، درمان و آموسش پشضكی                                                                                                                 http://www.imed.ir  

 سازمان غذا و دارو 
 اتوماسیون اداری متمرکز

 اداره کل تجهیزات زپشکی

 

رياست / سرپرست محترم دانشگاه/ دانشكده علىم پزشكي و خدمات بهداشتي 

 درماني .... )سراسر كشىر(

 

 شاتیل اداره کل  تجه  تیدر سا یو ملشومات پششک شاتی)مصزف کننذه( تجه متی: ثثت ودرج  فهزست )سقف( قموضوع :

   فهزست )سقف( قیمت )مصزف کننذه( تجهیشات و ملشومات پششکی  ذرجیپششک
 
 

 تا سالم و احتزام،

ته استحضار می رسانذ، فهزست )سقف( قیمت  8/2/23مورخ  22/100تا توجه ته دستورالعم  اتالغی شماره       

)مصزف کننذه( تجهیشات و ملشومات پششکی منتخة اس فزاخوانهاي صورت پذیزفته، تا تصویة کمیته فنی تجهیشات و 

تجهیشات  اداره ک  عیین و در وب سایت الکتزونیکیی مزتثط تملشومات پششکی کشور و سیز کمیته هاي تخصص

 userی است دستور فزماییذ تا توجه ته نام کارتز قتض. مثثت و منذرج می تاشذ   www.imed.irته آدرس پششکی

name) و رمش ورود )(password)  اختصاص داده شذه ته دانشگاه نسثت ته تأمین و تذارك تجهیشات پششکی مورد

 اتالغی صورت پذیزد.مصزف کننذه زاکش درمانی دانشگاه تا توجه ته )سقف( قیمت نیاس م

. 
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 بسمه تعالي

 معاونت درمان

 د6124/644

22/40/2030 

 ندارد

 جناب آقای دکتر حریرچي

  معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع

 موضوع: هسینه کرد از محل اعتبار برنامه کاهش فرانشیس

 با سالم و احترام

ضمه تاکیذ  تزلشيم اجزای کامل تزوامٍ تحًل وظام سالمت يتٍ مىظًر جثزان کاملل  کلاَ     

ان يکارکىلان تیمارسلتان َلا در اجلزای     درآمذ وقذی تیمارستان َا يایجاد اوگیشٌ تیشلتز در زشکل   

تزوامٍ السم است دستًر فزماییذ در تیمارستان َای تاتعٍ داوشگاَُای علًم زشک ی سزاسز کشًر 

ريسٌ( اعتثار تزوامٍ کاَ  فزاوشیش ایه َشیىٍ َا تٍ تزتیة ايلًیت سیز  45اس محل ايلیه تخصیص )

 اوجام کًد .

ذرج در صًرتحسللاب تیمللاران تسللتزی  % جمللس سللتًن یاراوللٍ سللالمت مىلل  111جثللزان  -1

تیمارستاوُای تحت زًک  حاصل اس اجزای تزوامٍ کاَ  فزاوشیش جُت اوجام َشیىلٍ َلای   

 جاری تیمارستان. 

خزیذ وقذی تجُیشات مصزفی زشک ی تخصصی قیمت گذاری کلذٌ در سلایت سلاسمان  لذا      -2

 ماٌ آیىذٌ تیمارستان . 3يداري  حذاکثز تزای ویاسَای 

ززداخت اسىاد خزیذ لًاسم مصزفی کٍ قثل اس اعالم قیمت َا درسایت سلاسمان  لذا يدارياوجلام    

 کذٌ است، مشمًل ایه تىذ ومی تاکىذ.

ززداخت کاراوٍ  کارکىان  یز زشکک تیمارستان َا يزشک ان تمام يقت جغزافیایی )آملًس    -3

 يدرماوی (.

 ززداخت کاراوٍ زشک ان   یز تمام يقت جغزافیایی . -4

مجاس تلٍ َشیىلٍ کلزد     1یُی است داوشگاٌ  زس اس زًک  کامل َشیىٍ َای مىذرج در تىذ تذ

 خًاَذ تًد . 4ي3،2تىذَای 
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  بسمه تعالی

  معاونت درمان

  د4396/400

16/03/1393  

  ندارد

 ...............درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه درمان محترم معاون 

  مستعمل پزشکی تجهیزات  خروج صورتجلسه ارسال: موضوع

 سالم علیکم 

احتراما با توجه به ممنوعیت استفاده  از تجهیزات مستعمل در مکان اولیه و سایر مراکز درمانی ، لطفاً 

اه اندازي تجهیزات جایگزین در کلیه بیمارستانها ، موسسات ومراکز درمانی یا پارا دستور فرمایید بعد از ر

الزم است طی صورتجلسه اي که به امضاي ریاست محترم ) دولتی ، دانشگاهی ، خصوصی و خیریه ( کلینیک 

نهاي دولتی دربیمارستا(بیمارستان  یا مرکز درمانی ، مسئول تجهیزات پزشکی دانشگاه ، مسئول اداره اموال 

و آن معاون محترم رسیده باشد دستگاه مستعمل از محل قبلی خارج وتحویل ادره اموال خواهد شد )ودانشگاهی 

صورتجلسه تنظیم شده به دفتر مدیریت بیمارستانی وتعالی خدمات بالینی  جهت کسر از  اي از ونسخه

استفاده از تجهیزات مستعمل در  سایر مراکز  امارتجهیزات ان دانشگاه ارسال می گردد  ، مجددآً تاکید میگردد

  .درمانی ممنوع می باشد 

 

  

 

 

 

 

  



 

 
 

 
  

 

 

11131/511 

12/01/1333 

 نذارد

   غذا و دارو ساسمانخیابان فخز راسی  نبص خیابان ضهیذ وحیذ نظزی                                             :1115114111کذ پستی 

  66561466-9: تلفن                                                                                                                                                                                

 66569154نمابز :   

  و دارو : غذا ساسمانصفحه الكتزونیكی                            http://fdo.behdasht.gov.ir         

  : صفحه الكتزونیكی وسارت بهذاضت ، درمان و آموسش پشضكی                                                                                                                http://www.mohme.gov.ir     

 سازمان غذا و دارو 

 

 ػذم تحویل فیشیک مجوس تزخیصهوضوع: 

 سالم علیکن

    قتانون  کییته مجوسیتار ورود و تتزخیص     1و به استنااد متاده    3/10/1332پیزو ابالؽ قانون مبارسه با قاچاق کاال و ارس مصوب        

به یتی  وهته یاکتاران    زدیذه و صادر گکاال و ارس سناد مبارسه با قاچاق ثبت مجوس و تزخیص می بایست اس طزیق سامانه الکنزونیک 

 .نای باشاذتحویل فیشیک مجوسیار صادره به ارباب رهوع  محنزم مجاس به

 

 رونوشت :
هااب آقار دکنز شهابی مجذ مؼاون محنزم توسؼه مذیزیت و ماابغ ساسمان غذا و دارو :ههت دسنور به دبیزخانه یار ستاسمان در خصتو    

 ایت موضوعرػ

هااب آقار دکنز ػبذالهی اصل مذیز کل محنزم نظارت و ارسیابی دارو و مواد مخذر :ههت اهزا) در خصو  فزآیاذ فزآورده یار دارار حال 

 یکسزه با کاک یاکاران سناد مبارسه با قاچاق کاال و ارس بزرسی و مذون گزدد.(

 آورده یار غذایی و آرایشی و بهذاشنی  :ههت اهزاهااب آقار دکنز هات مذیز کل محنزم نظارت و ارسیابی فز

 مذیز کل محنزم فااورر و اطالػات سناد مزکشر مبارسه با قاچاق کاال و ارس 

 هااب آقار دکنز هاشیذر مذیز کل محنزم نظارت و ارسیابی فزاورده یار طبیؼی  سانی و مکال :ههت اهزا و اقذام السم 

نظارت و ارسیابی تجهیشات و میشومات پششکی :درصتورت وهتود فتزآورده یتار دارار حاتل یکستزه        هااب آقار دکنز بیگیز مذیزکل محنزم

 یاایاگی السم با اداره کل دارو صورت پذیزد.
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84792/655 

23/07/1393 

 ًذارد

    غذا و دارو ساسمانخیابان فخز راسی  نبص خیابان ضهیذ وحیذ نظزی روبروی در اصلی دانشگاه تهران                                            :1115114111کذ پستی 

 66561466-9: لفن ت                                                                                                                                                                                

 66569154نمابز :   

  و دارو : غذا ساسمانصفحه الكتزونیكی                            http://fdo.behdasht.gov.ir         

  : صفحه الكتزونیكی وسارت بهذاضت ، درمان و آموسش پشضكی                                                                                                                http://www.mohme.gov.ir     

 
 سازمان غذا و دارو

) 

 یو هلزوهات پزشک زاتیتجه یتخلفات شرکت ها یریگیدر خصوص پهوضوع: 

 سالم علیکن؛

ات پشضکی سااسهاى  هذیزکل هحتزم ًظارت ٍ ارسیاتی تجْیشات ٍ هلشٍه 14/7/93/د هَرخ 14026/664تا تَجِ تِ ًاهِ ضوارُ 

هَجَد در ضثکِ تا تَجِ تِ قَاًیي ٍ هقزرات  ًظز تِ اهکاى دستزسی تِ قیوت تجْیشات ٍ هلشٍهات پشضکی هقتضی است  ،پیَست()

هَجَد در صَرت احزاس گزاًفزٍضی پس اس اًجام کارضٌاسی السم هزاتة اس طزیق ضؼثِ ٍیژُ رسیذگی تِ تخلفاات پشضاکی ٍ دارٍیای    

پیگیازی تاِ   ّاا جْات    تؼشیزات حکَهتی در هزکش استاى )ٍ یا ضْزستاى رخذاد تخلف( هَرد پیگیزی ٍاقغ گزدد ٍ اس ارسال پزًٍاذُ 

اقذاهات اًجام ضذُ در ایي خصَظ در تاسُ ّای سهاًی تؼزیف ضذُ )سِ هاِّ ٍ یا ضاص هاّاِ(   هزکش خَدداری فزهاییذ. تذیْی است 

   تِ ادارُ کل ًظارت ٍ ارسیاتی تجْیشات ٍ هلشٍهات پشضکی ارسال گزدد.  

 رًٍَضت :

 ر ٍ هؼاٍى هحتزم اجزایی هؼاًٍت درهاى جٌاب آقای دکتز ضْزاهی هطاٍ

 جٌاب آقای دکتز تیگلز هذیزکل هحتزم ًظارت ٍ ارسیاتی تجْیشات ٍ هلشٍهات پشضکی 

 رئیس هحتزم ادارُ تاسرسی ٍیژُ ادارُ کل تاسرسی، ارسیاتی ػولکزد، پاسخگَیی تِ ضکایات  

 ی تِ ضکایات ٍ اهَر حقَقی ساسهاى غذا ٍ دارٍ جٌاب آقای دکتز اسالهی تثار هذیز کل هحتزم دفتز تاسرسی، پاسخگَی

 سزکار خاًن جَالیی دتیزخاًِ حَسُ ریاست داًطکذُ ع ج ٍ خ ب د ضَضتز 

 ایزاًی  -سزکار خاًن هستَفیاى دتیزخاًِ حَسُ ریاست داًطگاُ طة سٌتی اسالهی 

 جٌاب آقای ضثاى کارُ دتیزخاًِ م غذا ٍ دارٍ داًطکذُ ع ج ٍ خ ب د آتاداى 

 آقای جٌگجَ دتیزخاًِ حَسُ ریاست داًطکذُ ع ج ٍ خ ب د گزاش  جٌاب

 سزکار خاًن هَسَی دتیزخاًِ م غذا ٍ دارٍ داًطگاُ ع ج ٍ خ ب د تْزاى 

 سزکار خاًن آًاّیتا الواسیاى دتیزخاًِ م غذا ٍ دارٍ داًطگاُ ع ج ٍ خ ب د ضْیذ تْطتی 

 ع ج ٍ خ ب د فارس سزکار خاًن اتزاّیوی دتیزخاًِ م غذا ٍ دارٍ داًطگاُ 

 سزکار خاًن حسیٌی دتیزخاًِ م غذا ٍ دارٍ داًطگاُ ع ج ٍ خ ب د ضاّزٍد 
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111688/655 

23/09/1393 

 دارد

 اتوماسیون اداری متمزکش

   
 29پالک -نبش خیابان خارک-نرسیده به چهارراه کالج-چهارراه ولیعصربعداز -خیابان انقالب 

  42763: تلفن 

  پست الکترونیک اداره کل تجهیزات پزشکیصفحه:  

   اداره کل تجهیزات پزشکیصفحه الکترونیکی  : 
 

                                              

  کد پستی :   1415845371          
   :نمابر     42463  
 

http://info@imed.ir                                                                                             
 

http://www.imed.ir  

 

 

 

 سازمان غذا و دارو
 
 

 

 (سزاسز کشور) ... علوم پششکی دانشکده/محتزم غذا و داروی دانشگاه معاون

 

 یپششک ساتیفزم گشارش حوادث در ملشومات و تجه :موضوع 

 سالم علیکن؛

 عوارض و حوادث ناخواستهاحتراها، به پیوست فرم های گسارش 

(Advers Incidents)  در هلسوهات و تجهیسات پسشکی ارسال هی گردد .

در هوارد هقتضی فرم هربوطه بطور کاهل تکویل و  ،خواهشوند است دستور فرهایید

جهت بررسی به اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیسات و هلسوهات پسشکی ارسال 

 .گردد

 

 :رونوشت 

 



 

 در تجهیسات پسشکی و مشکالت کیفی فرم گسارش حوادث

 اطالعات اداری -1

      □پیگیری               □تکویلی                    □اٍلیِ   : نوع گزارش

 (تَضیح دادُ شَد) □سایر  □صذهات جذی    □هرگ     □هَارد تْذیذ کٌٌذُ سالهت ػوَهی  :طبقه بنذی گزارش 

 ( :سال/هاُ/رٍز)تاریخ ٍقَع حادثِ                                                            ( :سال/هاُ/رٍز)تاریخ گسارش 

 ( :سال/هاُ/رٍز) ٍسیلِ/ًوایٌذُ دستگاُ/تاریخ اطالع بِ سازًذُ

 : ، محل حادثهمشخصات فرد گزارش کننذه
 : ، هحل فؼالیتسوت                 :                                      ًام ٍ ًام خاًَادگی

 :    ًوابر/تلفيآدرس، :                                          هحل حادثِ/ًام هرکس درهاًی

 : هشخصات سایر هراجغ ریصالح کِ ایي گسارش برای آًْا ًیس ارسال گردیذُ است

 

 

 :شرح حادثه یا مشکل  -2

 

 

 

 :اطالعات دستگاه  -3

   : کوپاًی سازًذُ                                             :                        ُ ًام دستگا

                                                                   :شوارُ سریال        :                                                                       هذل

 :ٍضؼیت فؼلی دستگاُ                                                      :تاریخ ًصب ٍ راُ اًذازی 

 :ٍسایل دخیل در حادثِ /هشخصات سایر دستگاُ ّا

 : در خصوص حادثه و اقدام اصالحی مورد نیاز نماینده/شرکت سازنده اعالم نظرو  نتایج تجسیه و تحلیل -4

 

 

 

 

 : شذه در خصوص دستگاه  اقذامات انجام
 :سایر   □تٌظین   □درحال بررسی  □اػالى ػوَهی   □جایگسیٌی   □تؼویر    □فراخَاًی 

 هیساى اثربخشی اقذاهات اًجام شذُ چقذر است؟

  ؟است چِ اقذاهاتی جْت پیشگیری از ٍقَع هجذد حادثِ اًجام شذُ

 ؟برًاهِ زهاًبٌذی جْت تکویل اقذاهات بِ چِ صَرت است

 ( :کاربر/بیمار)اطالعات فرد حادثه دیده  -5

 : جٌسیت/سي

 :اقذاهات اًجام شذُ در خصَص آسیب فرد 

 :فرد آسیب دیذُ فؼلی ٍضؼیت 

 :سایر توضیحات  -6

 

 

 

 ء تکویل کٌٌذُ فرمٍ اهضا هْر                                                                                                             

 



 

 
 

 
  

 

 

120710/655 

13/10/1333 

 ًذارد

    غذا و دارو ساسمانخیابان فخز راسی  نبص خیابان ضهیذ وحیذ نظزی روبروی در اصلی دانشگاه تهران                                            :1115114111کذ پستی 

  66561466-9: تلفن                                                                                                                                                                                

 66569154نمابز :   

  و دارو : غذا ساسمانصفحه الكتزونیكی                            http://fdo.behdasht.gov.ir         

  : صفحه الكتزونیكی وسارت بهذاضت ، درمان و آموسش پشضكی                                                                                                                http://www.mohme.gov.ir     

 
 اروسازمان غذا و د

) 

 خارج از طرح تحول سالهت یاز شرکتها یپسشک ساتیتجه دیدرخصوص خرهوضوع: 

 سالم علیکن؛

اًجوي شزکت ّای هٌْذسی  زششی   اایزاى ٍ اتیادایِ تاسرناًیاى       10/3/33هَرخ  33-543تا تَجِ تِ ًاهِ هشتزک شوارُ 

اس تیمهیي   هقتض  است دستَر فزهااییذ " الهتطزح تیَل ًظام س"تجْیشات زشش   اازاى ٍ در راستای ضَاتط ٍ هقزرات جاری در 

اػاله  تَسط ادارُ کل ًظارت ٍ ارساات  تجْیشات ٍ هلشٍهات زشش   تَسط تیوارستاى ّا ٍ  هقزرتجْیشات زشش   خارج اس فْزست 

داخیل  هزاکش درهاً  تیت اهز داًشگاُ خَدداری نزدد. تذاْ  است در هَارد خاص، فَری ٍ ٍایهُ کیِ ٍسییلِ زششی   هیَرد ًظیز       

فْزست اػاله  هَجَد ًثاشذ هزاتة تا تَجِ تِ دستَرالؼول ّای اتالغ  ادارُ کل تجْیشات زشش   ٍ هٌیصزأ تا ّواٌّگ  ادارُ کل 

  هذکَر ه  تااست هَرد اقذام ٍاقغ نزدد.  

 رًٍَشت :

 ش   جٌاب آقای دکتز ّاشو  ٍساز هیتزم تْذاشت درهاى ٍ آهَسش زش

 جٌاب آقای دکتز آقاجاً  هؼاٍى هیتزم درهاى 

 جٌاب آقای دکتز تیگلز هذازکل هیتزم ًظارت ٍ ارساات  تجْیشات ٍ هلشٍهات زشش   

 جٌاب آقای دکتز اساله  تثار هذاز کل هیتزم دفتز تاسرس ، زاسخگَا  تِ ش ااات ٍ اهَر حقَق  ساسهاى غذا ٍ دارٍ 

 ادارُ کل تاسرس ، ارساات  ػول زد، زاسخگَا  تِ ش ااات  رئیس هیتزم ادارُ تاسرس  ٍاهُ 

 سزکار خاًن جَالا  دتیزخاًِ حَسُ رااست داًش ذُ ع ج ٍ خ ب د شَشتز 

 اازاً   -سزکار خاًن هستَفیاى دتیزخاًِ حَسُ رااست داًشگاُ طة سٌت  اساله  

 اداى جٌاب آقای شثاى کارُ دتیزخاًِ م غذا ٍ دارٍ داًش ذُ ع ج ٍ خ ب د آت

 جٌاب آقای جٌگجَ دتیزخاًِ حَسُ رااست داًش ذُ ع ج ٍ خ ب د نزاش 

 سزکار خاًن هَسَی دتیزخاًِ م غذا ٍ دارٍ داًشگاُ ع ج ٍ خ ب د تْزاى 

 سزکار خاًن آًاّیتا الواسیاى دتیزخاًِ م غذا ٍ دارٍ داًشگاُ ع ج ٍ خ ب د شْیذ تْشت  

 ٍ داًشگاُ ع ج ٍ خ ب د فارس سزکار خاًن اتزاّیو  دتیزخاًِ م غذا ٍ دار

 سزکار خاًن حسیٌ  دتیزخاًِ م غذا ٍ دارٍ داًشگاُ ع ج ٍ خ ب د شاّزٍد 

 جٌاب آقای دکتز اسواػیل  دتیزخاًِ م غذا ٍ دارٍ داًشگاُ ع ج ٍ خ ب د اازاًشْز 

 سزکار خاًن ًقَی دتیزخاًِ م غذا ٍ دارٍ داًشگاُ ع ج ٍ خ ب د هزاغِ 
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195521/555 

92/11/1222 

 ًذارد

   92پالک -ًبص خیاباى خارک-ًزسیده به چهارراه کالج-بعد چهارراه ولیعصز-اًقالبخیاباى  -تهران 
     :1815485141کد پستی 

  39724تلفن                                                                                                                                                                                                       39724:    ًوابز 

 و دارو  غذا ساسهاىالكتزوًیكی  صفحه:                                  http://info@imed.ir                          
          

  : صفحه الكتزوًیكی وسارت بهداضت ، درهاى و آهوسش پشضكی                                                                                                                 http://www.imed.ir  

 سازمان غذا و دارو 
 اتوماسیون اداری متمرکز

 اداره کل تجهیزات زپشکی

 
 

 یداخل داتیاس تول یهزاکش درهاً یاسهایً يیقزار دادى تاه تیالشام در اولوهوضوع :

 

 سالم علیكن؛

ّواًطَر کِ استحضار داریذ بزاساس قَاًیي ٍ هقزرات ٍ بخشٌاهِ ّای ابالغ شذُ اس طزف ّیات هحتزم ٍسیزاى ٍ ّوچٌیي با ، احتزاهاً 

اس کار ٍ سزهایِ ایزاًی ٍ اقتصاد هقاٍهتی، تَسط هقام هعظن رّبزی، تاهیي ًیاس ّای هزاکش تَجِ بِ ابالغ سیاستْای کلی تَلیذ هلی، حوایت 

. لذا خَاّشوٌذاست دستَر فزهائیذ در حَسُ تجْیشات پششکی ٍ هلشٍهات یکبارهصزف، در اٍلَیت قزار دارددرهاًی اس تَلیذات داخلی با کیفیت 

بت بِ تبعیت اس بخشٌاهِ هذکَر ٍ خزیذ کاالّای تَلیذ داخل کِ دارای پزٍاًِ ساخت هعتبز اس کلیِ هزاکش درهاًی تابعِ داًشگاُ علَم پششکی ًس

دارای پزٍاًِ ساخت هعتبز   www.imed.irهی باشٌذ )صزفا کاالّایی کِ بز اساس هٌذرجات ٍب سایت ایي ادارُ کل بِ آدرس  ساسهاىایي 

 ایٌذ.هی باشذ( اقذام ًو

بذیْی است کلیِ دارٍخاًِ ّای هستقز در هزاکش درهاًی دٍلتی کِ ًسبت بِ عزضِ کاالّا ٍ هلشٍهات پششکی اقذام هیٌوایٌذ ًیش هشوَل 

 ایي دستَرالعول هی باشٌذ.

 

 

http://info@imed.ir/
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 بسمه تعالی                                                      

 شماره
 
 
  

 
 
 
 
 

 

 

 د/2304/123

 06/12/1393 

 ودارد 

كايات  دفتر بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگىيي هب ش  

 

 بهداشت، درمان ي آمًزش پسشکیستاد مرکسی يزارت -خیابان سیمای ایران-بیه فالمک جىًبی ي زرافشان(-غرب)شهرک قدس -تهران: وشاوی پستی  

 : وشاوی صفحه ایىتروتی 88363857: ومابر 88364229-30: تماس تلفه bazresi@mohme.gov.ir 

ملي و مذرييت جهادي» «اقتصاد و فرهنگ با زعم   

  مام  معظ ررهري 

 

  

 مهّم

 جناب آقاي دكتر محمدحاجي آقاجاني 

 معاون محترم درمان

 
 سالم عليكن

باتوجه به ضرورت ساهاندهي تهيه تجهيسات و لوازم پسشكي از  ،"ااحترام       

سوي وزارت هتبوع خواهشوند است به سازهانهاي بيوه گر پيشنهاد گردد طي 

هراحل رسيدگي به پروندهاي بيواراى در خصوص لوازم هصرفي از اصالت 

فاكتور و خريد از شركتهاي هعتبر و هعرفي شده از سوي اداره كل تجهيسات 

اطويناى حاصل نووده و سپس نسبت به پرداخت صورت هسينه بيواراى  پسشكي

 هظ/ح_05/12.اقدام نوايند
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
  

 

 

162518/655 

27/12/1393 

 داسد

    غذا و دارو ساسماننظزی  خیابان فخز راسی  نبص خیابان ضهیذ وحیذروبروی در اصلی دانشگاه تهران                                            :1115114111کذ پستی 

  66561466-9: تلفن                                                                                                                                                                                

 66569154نمابز :   

  و دارو : غذا ساسمانصفحه الكتزونیكی                            http://fdo.behdasht.gov.ir         

  : صفحه الكتزونیكی وسارت بهذاضت ، درمان و آموسش پشضكی                                                                                                                http://www.mohme.gov.ir     

 
 سازمان غذا و دارو

 

 غزا ٍ داسٍ کشَس یعولکشد هعاًٍتْا یاتیساهاًِ خَداسص ییدستَسالعول اجشاهوضوع: 

 سالم علیکن

دس ساستای استماء سطح  ،پایش عولکشد هعاًٍتْای غزا ٍ داسٍ ،ساصهاى ٍ اّویت اسصیاتی ٍتشًاهِ ّای ایي تا عٌایت تِ سیاستْا        

 ستثِ تٌذی داًشگاّْا تش اساس اهتیاصّای کسة شذُ دس ساهاًِ خَد 1393دسسال خذهت سساًی تِ هشدم ٍ تَسعِ صیشساختْا 

کِ دس صفحِ ًخست سایت ساصهاى تِ  فَق اص طشیك ساهاًِاسٍ داًشگاّْای علَم پضشکی کشَس اسصیاتی عولکشد هعاًٍتْای غزا ٍ د

هی هشاحل فشآیٌذ اسصیاتی کش است کِ توااًجام هی پزیشد. الصم تِ ر ،لشاس داسد  http://fdo.behdasht.gov.irآدسس ایٌتشًتی : 

 آسایشی ٍ تْذاشتی ٍ هذیشیت،غزا آصهایشگاُ کٌتشلهذیشیت غزا، آسایشی ٍ تْذاشتی، هذیشیت ، ٍ هَاد هخذس داسٍ حَصُ هذیشیت

. تش هعاًٍت صَست هی پزیشد حَصُ آى تجْیضات ٍ هلضٍهات پضشکی هصشفی تش اساس تشًاهِ صهاًثٌذی تَسط کاستش تعشیف شذُ دس

 سٍص تشلشاس هی تاشذ. 25تِ هذت  صشفا06/01/1394ًایي اساس دستشسی تِ ساهاًِ جْت پشکشدى چک لیست اص تاسیخ 

هطاتك پیَست ساٌّوای کاستشی ساهاًِ اسصیاتی عولکشد  هْن همتضی است دستَسفشهائیذ الذاهات الصم جْت اجشای ایي تشًاهِ

ی ًحَُ اسصیاتی آصهایشگاُ کٌتشل غزا ٍ داسٍ، ساٌّوای کاستشی چک لیست یسالعول اجشاهعاًٍتْای غزا ٍ داسٍ، ساٌّوای کاستشی دستَ

لیست ًام کاستشی حَصُ غزا ٍ داسٍ داًشگاّْای علَم  ( GLPٍ، هویضی آصهایشگاُ کٌتشل)اسصیاتی تجْیضات ٍ هلضٍهات پضشکی

 تعییي شذُ تِ ایي ساصهاى اسسال گشدد.  پضشکی کشَس صَست پزیشد ٍ ًتایج حاصل اص خَداسصیاتی طثك تشًاهِ صهاًثٌذی

 

 

 سًٍَشت :

جٌاب آلای دکتش عثذالْی اصل هذیش کل هحتشم ًظاست ٍ اسصیاتی داسٍ ٍ هَاد هخذس :جْت اطالع  ٍ ّوکالاسی ًوایٌالذُ آى اداسُ کالل تالا      

 هذیشیت اهَس استاًْای ساصهاى دس جوع تٌذی ًتایج

دکتش جٌت هذیش کل هحتشم ًظاست ٍ اسصیاتی فشآٍسدُ ّای غزایی ٍ آسایشی ٍ تْذاشتی  :جْت اطع  ٍ ّوکاسی ًوایٌالذُ آى  جٌاب آلای 

 اداسُ کل تا هذیشیت اهَس استاًْای ساصهاى دس جوع تٌذی ًتایج

اسی ًوایٌالذُ آى اداسُ کالل تالا    جٌاب آلای دکتش تیگلش هذیشکل هحتشم ًظاست ٍ اسصیاتی تجْیضات ٍ هلضٍهات پضشکی :جْت اطع  ٍ ّوکال 

 هذیشیت اهَس استاًْای ساصهاى دس جوع تٌذی ًتایج

جٌاب آلای دکتش داسایی سئیس هحتشم هشکض آصهایشگاُ ّای هشجع کٌتشل غزا ٍ داسٍ :جْت اطع  ٍ ّوکالاسی ًوایٌالذُ آى اداسُ کالل تالا     

 هذیشیت اهَس استاًْای ساصهاى دس جوع تٌذی ًتایج

ضادُ هذیش کل هحتشم دفتش ساّثشی، پایش ٍ اهَس استاًْا :جْت اطع  ٍ ٍپیگیشی ستثِ تٌذی هعاًٍتْا تا تالاسیخ  جٌاب آلای هٌْذس هْذی

 ّوایش تعذی هعاًٍیي غزا ٍ داسٍ
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 د/189/664

17/01/1394 

 ندارد

   

  خیابان فخز راسی  وبص خیابان ضهیذ وحیذ وظزی روبروی در اصلی دانشگاه تهران
 ساسمان غذا و دارو   

  66467268-9: تلفه     

  صفحه الكتزوویكي ساسمان غذاو دارو:  

    صفحه الكتزوویكي وسارت بهذاضت ، درمان و آموسش پشضكي: 
 

                                              

  کذ پستي :   1314715311          

  : ومابز     66469142  

http://fdo.behdasht.gov.ir                                                                                           
http://www.mohme.gov.ir 

 

 سازمان غذا و دارو  
 

 مهزان والييدکتز  یجناب آقا

 رانیا یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشگاه علوم پزشک یمحتزم غذا و دارو معاون

احضار  ستنیدر هورد س زاتیاداره کل تجه هیدییعطف به استعالم در خصوص ضرورت تا:هوضوع

 پرستار 

 سالم علیکن؛

در خصوص  20/12/93هورخ  93/ص/13307/135عطف به ناهه شواره : احتزاهاً

آيين ناهه  3خزيد سيستن احضار پزستار به استحضار هي رساند با توجه به هاده 

سيستن  به استحضار هي رساند، ،هوضوع تعزيف وسيله پششكي تجهيشات پششكي

توليد کننده يا واردکننده و  احضار پزستار جشء وسايل پششكي هحسوب گزديده

 .به اخذ هجوس هاي هزبوطه اس اين اداره کل هي باشد هلشم

 

 



 

 

 بسوه تعالي

 هعاونت درهاى

 د898/044

40/40/0990 

 ندارد

 ههن-آني 

                                          ریاست هحترم دانشگاه علوم پزشکي و خدهات بهداشتي درهاني ...

الشام هزاکش آهَسضی درهاًی ٍ بیوارستاًْای تابؼِ در تسَیِ حساب هطالبات الالم ٍلَاسم هصزفی پشضکی هوضوع: 

 ٍ ضزکتْای لیوت گذاری ضذُ در سایت ساسهاى غذا ٍ دار

 ػلیکن سالم

 هصزفی لَاسم ٍ الالم گذاری لیوت بابت فزاخَاىٍاًجام   سالهت ًظام تحَل طزح با آغاس کِ هستحضزیذ احتزاهاٌ

ٍ هطابك با ًاهِ  فَق الذاهات یزٍ. پ بَدین کطَر سزاسز در الالم آى لیوت% 40 حذالل کاّص ضاّذ ، پشضکی

خزیذ ًمذی  بِ هَظف درهاًی هزاکشَسؼِ هذیزیت ٍهٌابغ، هؼاٍى هحتزم ت 11/3/1333/د هَرخ 141/201ضوارُ 

تجْیشات هصزفی پشضکی تخصصی لیوت گذاری ضذُ در سایت ساسهاى غذا ٍ دارٍ حذاکثز بزای ًیاسّای سِ 

 صادرُ دستَرالؼولْای اجزای راستای در لاًًَی ٍظایف اًجام در هزاکش هتاسفاًِ اها گزدیذًذهاِّ بیوارستاى ّا 

 است خَاّطوٌذ لذارا بِ طَر کاهل اًجام ًذادُ ٍ پزداخت هطالبات ضزکتْا را بِ تاخیز اًذاختِ اًذ. الذام هحَلِ 

  در سایت ٍسارت هتبَع تاییذ هَرد پشضکی لَاسم ٍ الالم حساب تسَیِ ٍ خزیذ ًحَُ اس کاهل گشارش تْیِ ضوي

 ارسیابی ٍ ًظارت هزکش سایت در فزاخَاى اساس بز کِ ضزکتْایی هطالبات پزداخت بِ ًسبتدستَر فزهایٌذ 

 کاهل طَر بِ هَضَع ٍ یذآ ػول بِ ػاجل الذام است گزدیذُ درج آًْا لیوت ٍ ثبت پشضکی هلشٍهات ٍ تجْیشات

  .گزدد ارسال سالهت ًظام تحَل طزح یکطَر کویتِ درارائِ گشارش  جْت هؼاًٍت ایي بِ

 

 

 

 

 رًٍَضت:

 همام هحتزم ٍسارت: جْت استحضار 

 زم ساسهاى غذا ٍ دارٍ جْت استحضار ریاست هحت 

  ٍ هؼاٍى هحتزم تَسؼِ هذیزیت ٍ هٌابغ درهاى داًطگاُ ػلَم پشضکی ٍ خذهات بْذاضتی درهاًی ... : جْت اطالع

 دستَر الذام فَری

 هؼاٍى هحتزم درهاى داًطگاُ ػلَم پشضکی ٍ خذهات بْذاضتی درهاًی ... : جْت اطالع ٍ دستَر الذام فَری 

 ضایی رئیس هحتزم ادارُ بَدجِ ٍ اػتبارات هؼاًٍت درهاى بزای پیگیزیجٌاب آلای ر 
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 /د6214/446

21/30/2036 

 دارد

 اتوماسیون اداری متمرکس

   
 13پالک -نبش خیابان خارک-نرسیده به چهارراه کالج-چهارراه ولیعصربعداز -خیابان انقالب 

  : 40613تلفن 

  پست الکترونیک اداره کل تجهیزات پزشکی:صفحه  

   کیاداره کل تجهیزات پزشصفحه الکترونیکی  : 
 

                                              

  کد پستی :   1815485141          
  46424    : نمابر  
 

http://info@imed.ir                                                                                             
 

http://www.imed.ir  

 

 

 

 ن غذا و داروسازما
 اداره کل تجهیزات زپشکی 

 

 

 

 

 یپسشک ساتیتجه یاز شرکت ها یتمندیپرسشنامه رضا :موضوع 

 سالم علیکن؛

احتراها بِ استحضار هی رساًد، از آًجا کهِ انهي ارارُ کهر رر ًدهر رارر ًبه   بهِ       

بازًگری رستَرالعور رت ِ بٌدی شرک  ّای تجْیسات پسشهکی ادهدام ًوانهدذ لهها بهِ      

ُ ّا ٍ هراکهس ررههاًی از شهرک     پیَس  لیب  سَاالت ارزنابی رضانتوٌدی راًشگا

ّای تجْیسات پسشکی ارسال هی شَرذ خَاّشوٌد اس  رستَر فرهانید،  ظرف هدت 

رٍز کاری از تارنخ صدٍر ًاهِ ًب   بِ اعالم ًدهر ٍ پیشهٌْار سهَاالت تکویلهی      5

 033هجوَع ٍزى سَاالت پیَسه  ٍ سهَاالت پیشهٌْاری،     – )بْوراُ ٍزى ّر سَال

 ددام فرهانٌدذ( رر اني خصَص اباشد
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68989/997 

58/36/4637 

 ندارد

   92پالک -نبص خیابان خارک-نزسیده به چهارراه کالج-بعد چهارراه ولیعصز-انقالبخیابان  -تهران 
     :1815485141کد پستی 

  02496تلفن                                                                                                                                                                                                     49702:    نمابز 

 الكتزونیكی ساسمان غذا و دارو  صفحه:                                  http://info@imed.ir                          
          

  یكی وسارت بهداضت ، درمان و آموسش پشضكی :صفحه الكتزون                                                                                                                 http://www.imed.ir  

 سازمان غذا و دارو 
 اتوماسیون اداری متمرکس

 اداره کل تجهیزات زپشکی

 مدير عامل محترم شرکت ...

 توزيع کاالهای مشمول ارز مرجع نحوه توزيع کاالهای مشمول ارزمرجع موضوع :

 

 سالم ػلیکن؛

احتساهاًظس بِ دزيافت كاالّاي هشوَل ازش هسجغ تَسط آى شسكت دز سٌَات گرشتِ ٍاًجام قیوت گرازي تَسط ايي          

ػات هٌدزج دز ساهاًِ تَشيغ ّوچٌاى دازاي كاالّاي هشوَل  ازش هسجغ هي باشدلرا ادازُ كل ٍبا تَجِ بِ ايٌکِ شسكت طبق اطال

تَشيغ كاالّاي هشوَل ازش هسجغ با زػايت هَازد ذيل   1/4/44بِ هٌظَز تسْیل دز تَشيغ كاالّاي فَق هقتضي است اش تازيخ 

 :زاسا تَسط شسكت صَزت پريسد

ا ٍهساكص بْداشتي دزهاًي ٍابستِ بِ داًشگاّْاي ػلَم پصشکي ٍخدهات با بیوازستاًْ صسفا اٍلَيت تَشيغ ٍ تحَيل كاال -1

ًیسٍّاي هسلح جوَْزي اسالهي ايساى ٍ ّوچٌیي سايس  ٍشازت –ساشهاى تاهیي اجتواػي –اسس كشَز سبْداشتي دزهاًي س

 خاًِ ّا ٍساشهاًْاي دٍلتي هي باشد .

گصازش ٍصَل كاال  –فاكتَز فسٍش  –خَاست هسكص الشم است گصازش فسٍش بِ ّوساُ هستٌدات هسبَطِ اش جولِ دز  -2

 ازسال گسدد .   بِ ايي ادازُ كل تَسط هسكص هسبَطِ ٍ بسگِ اػالم قیوت ادازُ كل بِ صَزت هاّیاًِ

شسكت ّايي كِ بدٍى اخر حَالِ ًسبت بِ تَشيغ كاالّا اقدام ًوَدُ اًد ٍدز حال حاضس فاقد كاال دز سیستن هَجَدي  -3

ٍ تؼیي تکلیف ٍضؼیت كاالّاي تَشيغ شدُ اقدام  2شم است ًسبت بِ  ازائِ هستٌدات هٌدزج دز بٌد شسكت  هي باشٌد  ال

 ًوايٌد .

ايي ادازُ كل اش صدٍز ّسگًَِ حَالِ جْت كاالّاي هشوَل ازش   1/4/44اش تازيخ  بِ اطالع هیسساًدبا ػٌايت بِ هَازد فَق الركس    

ايي ادازُ كل طبق ضَابط جازي اقدام الشم  2ت ػدم ازائِ هستٌدات فسٍش هطابق بٌد هسجغ خَددازي هي ًوايد بديْي است دز صَز

     .زا بِ ػول خَاّد آٍزد
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40010/655 

27/03/1334 

 دارد

    خیابان فخز راسی  نبص خیابان ضهیذ وحیذ نظزی ساسمان غذا و داروروبروی در اصلی دانشگاه تهران                                            :1115114111کذ پستی 

  66561466-9: تلفن                                                                                                                                                                                

 66569154بز :   نما

 : صفحه الكتزونیكی ساسمان غذا و دارو                            http://fdo.behdasht.gov.ir         

  : صفحه الكتزونیكی وسارت بهذاضت ، درمان و آموسش پشضكی                                                                                                                http://www.mohme.gov.ir     

 
 سازمان غذا و دارو

 معاون محتزم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سزاسز کشور

 4931سالهت در سال  ینظارت بر ػرضه کاالهاهوضوع: 

 پیگیری هجدانه و بووقغ

 سالم ػلیکن؛

در تحمك اّذاف ػبلی سالهت ٍ ًظبرت بز  1333بب احتزام ،ضوي لذرداًی اس ػولکزد آى هؼبًٍت هحتزم در سبل 

ٍ ارائِ اعالػبت هزبَط بِ هکطَفبت لبچبق سبل گذضتِ سُ ّبی تحت پَضص ارائِ خذهبت بْیٌِ در حیغِ غذا ٍ دارٍ  حَ

ٍ خذهبت بْیٌِ بِ هزاجؼیي ٍ بیوبراى  ارائِبزای  ٍ بیوبرستبى ّب اعالع رسبًی بِ دارٍخبًِ ّب ّوشهبى بب همتضی است

ص آى داًطگبُ در همببلِ ٍ پیطگیزی اس ػزضِ غیزهجبس ،تملبی ٍ اّتوبم جذی در ًظبرت بز هزاکش ٍ هحذٍدُ تحت پَض

 همزر فزهبئیذ : لبچبق کبالّبی سالهت

دارٍخبًِ در  بب کیفیت ٍ هجبس دارٍ ٍ هلشٍهبت هػزفی پشضکیبوَلغ الف( بزای جلَگیزی اس بزٍس اختالل ٍ رفغ ًیبس 

اّتوبم ٍرسًذ ٍ در ببسرسی ّبی ادٍاری ٍ هَردی  ّبحضَر هستوز ٍ فؼبل هسئَل فٌی دارٍخبًِ ،در  ّب ٍ بیوبرستبًْب

 هذًظز لزار گزفتِ ٍ هَارد تخلف بب رػبیت لبًَى ٍ همزرات هزبَعِ پیگیزی ٍ گشارش ًوبیٌذ.

ة( در راستبی همببلِ ٍ پیطگیزی اس تَسیغ ٍ ػزضِ کبالّبی لبچبق ٍ تملبی ،فبسذ ٍهضز بز سالهت هزدم اس جولِ 

ل ّب ،الالم آرایطی بْذاضتی ٍ هلشٍهبت هػزفی پشضکی ًسبت بِ ببسدیذ هیذاًی اس هزاکش فزاٍردُ ّبی دارٍئی ٍ هکو

هجبس ػزضِ در دارٍخبًِ ّب ٍ بیوبرستبًْب  در سهبى بٌذی هطخع الذام ًوَدُ ٍ تؼذاد ببسرسی ّب ٍ گشارش الذاهبت 

ٍ عبك بب درًظز گزفتي هَارد سیز غَرت گزفتِ ،بِ ّوزاُ تؼذاد ٍ ًَع الالم ٍ حجن کبالّبی هکطَفِ بِ تفکیک را 

بِ ادارُ کل ببسرسی ارسیببی ػولکزد ٍ رسیذگی بِ ضکبیبت  دّن هبُ ابتذای ّز فػل سبل فزم پیَست حذاکثز تب 

 سبسهبى هٌؼکس فزهبئیذ:

 حضَر هستوز ٍ فؼبل هسئَل فٌی دارٍخبًِ ّب در ارائِ خذهبت -1

 ٍهبت پشضکی ٍ سبیز کبالّبی سالهت هحَر هجبس ػزضِ دارٍ ٍ هکول ،الالم آرایطی بْذاضتی ،هلش-2

 ػذم گزاًفزٍضی دارٍ ٍ سبیز کبالّبی سالهت-3

بزًبهِ جبهؼی در ثبت ٍ رسیذگی بِ رٍس ضکبیبت بِ خػَظ در ،پ( ضوي رغذ ًوَدى ضکبیبت رسیذُ هزدهی 

فزاّن ٍ گزاًفزٍضی آًْب  سالنذًی ٍ هَاد خَردًی ٍ آضبهی،الالم آرایطی بْذاضتی دارٍ ٍ هلشٍهبت پشضکی  سهیٌِ ػذم ارائِ

 گشارش ًوبیٌذ. اعالػبت هزبَعِ را بوَلغ گزدیذُ ٍ 
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40010/655 

27/03/1334 

 دارد

    خیابان فخز راسی  نبص خیابان ضهیذ وحیذ نظزی ساسمان غذا و داروروبروی در اصلی دانشگاه تهران                                            :1115114111کذ پستی 

  66561466-9: تلفن                                                                                                                                                                                

 66569154بز :   نما

 : صفحه الكتزونیكی ساسمان غذا و دارو                            http://fdo.behdasht.gov.ir         

  : صفحه الكتزونیكی وسارت بهذاضت ، درمان و آموسش پشضكی                                                                                                                http://www.mohme.gov.ir     

 
 سازمان غذا و دارو

ت( هغتٌن است در ّوبٌّگی ٍ ّوکبری بب هؼبًٍتْبی درهبى ٍ بْذاضت داًطگبّْب ٍ هزاجغ ٍ ارگبًْبی هحلی ًمبط 

لف ردیببی لبًًَی ضذُ ٍ ًتیجِ غیزهجبس ػزضِ کبالّبی سالهت ٍ فزاٍردُ ّبی غیزهجبس ٍ لبچبق ردیببی ٍ ضوي کطف تخ

 را هٌؼکس فزهبیٌذ.

ث( اس سَی دیگز در جْت کبّص ببر تمبضبی هػزف کٌٌذگبى اس کبالّبی غیزهجبس بب تَجِ بِ ّجَم تبلیغبت گوزاُ 

کٌٌذُ فضبّبی هجبسی ٍ ایٌتزًتی تذابیز السم بزای افشایص آگبّی ٍ اعالع رسبًی ػوَهی هزدم سٌجیذُ ضذُ ٍ گشارش آى 

 ارائِ ًوبیٌذ. را

لبًَى هببرسُ بب لبچبق کبال ٍ ارس در کویتِ استبًی ًظبرت ٍ بزًبهِ ریشی هببرسُ بب  3ج(ّوچٌیي بب رػبیت تبػزُ هبدُ 

لبچبق کِ تَسظ استبًذاری هحل تطکیل هی گزدد هطبرکت فؼبل داضتِ ٍ غَرتجلسبت هزبَط بِ هببرسُ بب لبچبق 

 بت غَرت گزفتِ داًطگبُ در خػَظ هَضَع را در اسزع ٍلت اػالم ًوبیٌذ.کبالّبی سالهت در سغح استبى ٍ الذاه
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83534/555 

10/18/0338 

 ندارد

   92پالک -نبص خیاباى خارک-نزسیده به چهارراه کالج-صزبعد چهارراه ولیع-انقالبخیاباى  -تهران 
     :1815485141کد پستی 

  02496تلفن                                                                                                                                                                                                     49702:    نوابز 

 الكتزونیكی ساسهاى غذا و دارو  صفحه:                                  http://info@imed.ir                          
          

  پشضكی : صفحه الكتزونیكی وسارت بهداضت ، درهاى و آهوسش                                                                                                                 http://www.imed.ir  

 سازمان غذا و دارو 
 اتوماسیون اداری متمرکز

 اداره کل تجهیزات زپشکی

 ریاست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

 .......سراسر کشورها/ دانشکده های علوم پزشکی  محترم کلیه دانشگاه رئیس/سرپرست

 

 

 اعالم قیوت هصوب کنسول گاسهای طبیهوضوع :

 

 سالم علیكن؛
  

تزم ٍسيزاى هبٌي بز تفَيض قيوت گذاري ّيأت هح 0/0/30ُ هَرخ  30300/ت 00203بِ استٌاد هصَبِ شوارُ        

تجْيشات ٍ هلشٍهات پششكي بِ ٍسارت هتبَع، قيوت اًَاع كٌسَل گاسّاي طبي باالي تخت بيواردر جلسِ هَرخ 

كويسيَى قيوت گذاري تجْيشات ٍ هلشٍهات پششكي بِ تصَيب رسيذ. فلذا داًشگاُ هي تَاًذ ضوي رعايت  23/0/39

پیشگامان  ،خاور در  تجهیسات پسشکی اوحد،خزيذ كاالي هذكَر اس شزكت ّاي )  سايز قَاًيي ٍ هقزرات بزاي 

(با تَجِ بِ قيوت ّا  ره پویان توسعه تهران گازهای طبی ایران،،  مهندسی فرسار تجارت، صنعت پسشکی یسد طب

َي كاربزي، ٍ شزايط اعالم شذُ در ساهاًِ ادارُ كل تجْيشات پششكي )در سيستن ٍرٍد تزخيص ساهاًِ، بخش هٌ

 كاالي پششكي، قسوت قيوت گذاري تجْيشات سزهايِ اي( اقذام ًوايٌذ.

 

http://info@imed.ir/
http://www.imed.ir/


 

 
 

 
  

 

 

48915/655 

10/04/1394 

 ًذاسد

  خیابان فخز راسی  نبص خیابان ضهیذ وحیذ نظزی ساسمان غذا و دارو                                             :1115114111کذ پستی 

  66561466-9: تلفن                                                                                                                                                                                

 66569154نمابز :   

 اسمان غذا و دارو :صفحه الكتزونیكی س                            http://fdo.behdasht.gov.ir         

  : صفحه الكتزونیكی وسارت بهذاضت ، درمان و آموسش پشضكی                                                                                                                http://www.mohme.gov.ir     

 سازمان غذا و دارو 

 معاون محتزم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سزاسز کشور

 در هبارزه با قاچاق کاالهای سالهت 49هوضوع: برناهه های عولیاتی سال 

 پیگیری حائس اولویت

 سالم علیکن؛

ی دس هثاسصُ تا لاچاق ٍ ضشٍست اّتوام جذ 3/10/92تا احتشام ،تا سػایت لاًَى هثاسصُ تا لاچاق کاال ٍ اسص هػَب 

کاالّای سالهت ٍ تا ػٌایت تِ ایٌکِ ایي ساصهاى تا ّوکاسی هؼاًٍت غزا ٍ داسٍی داًطگاّْای ػلَم پضضکی سشاسش کطَس 

لاًَى هزکَس  27دس هشاکض هجاص ػشضِ آًْا ٍ اجشای هادُ  "هتَلی اغلی هماتلِ ٍ پیطگیشی لاچاق کاالّای سالهت خػَغا

 :هْوتشیي الذاهات غَست گشفتِ ٍ تشًاهِ ّای آتی تِ ضشح صیش است ی سساًذهی تاضذ ،تِ استحضاس ه

ًْائی  هشاحللاًَى تذٍیي گشدیذُ ٍ پس اص تَضیح همام هحتشم ٍصاست دس  27پیص ًَیس آئیي ًاهِ اجشائی هادُ -1

 است. تشسسی تَسظ هشاجغ ػالی ری غالح ٍ تػَیة

لاًَى هثاسصُ تا لاچاق کاال ٍ اسص ،هَضَع تَلیت ایي  27اجشای هادُ  دس ٍصاست هتثَعتاتَجِ تِ ٍظایف همشس تشای  -2

 تشسسیساصهاى دس اهش هماتلِ ٍ پیطگیشی لاچاق کاالّای سالهت تشای جاًوائی دس تشًاهِ ضطن تَسؼِ دٍلت دس حال 

 هیثاضذ.

الّای سالهت دس جْت ساهاًذّی ٍضؼیت هماتلِ ٍ پیطگیشی لاچاق کاٍ لاًَى  10تا تَجِ تِ تٌذ الف هادُ  -3

ایجاد ساختاس ساصهاًی ٍ فشاّن آهذى اهکاًات ٍ اػتثاسات الصم دس حال پیگیشی اص ،هَضَع سغح ساصهاى ٍ داًطگاّْا 

 هشاجغ ری غالح هی تاضذ.

دس سال گزضتِ سیستن پشتال ثثت کاالّای سالهت کِ گام هَثشی دس هماتلِ تا ػشضِ لاچاق تشای هػشف  -4

ت است ، تا ثثت داسٍّا آغاص گشدیذ ٍ دس سالجاسی تشای سایش کاالّای سالهت ًْادیٌِ ضذُ ٍ کٌٌذگاى کاالّای ساله

 گستشش هی یاتذ.

افضایص اعویٌاى اص دستشسی هشدم تِ کاالّای سالن ٍ تا تا ّذف ٍ دس ساستای هثاسصُ تا لاچاق کاالّای سالهت  -5

چْاس   ًْا( ٍ کاّص آسیة ّای احتوالی هػشف کٌٌذُ ّادس هشاکض هجاص ػشضِ)داسٍخاًِ ّا ٍ تیواسستا "کیفیت خػَغا

آسایطی ٍ فشاٍسدُ ّای خَسدًی آضاهیذًی ، هماتلِ ٍ پیطگیشی اص لاچاق داسٍ ٍ هکول،هَاد))تشًاهِ ػولیاتی دس لالة 

اسص تشًاهِ ّای ساّثشدی ستاد هشکضی هثاسصُ تا لاچاق کاال ٍ  تْذاضتی ٍ هلضٍهات تجْیضات پضضکی(( تشاساس چاسچَب

 گشدیذ. عشاحی 1394تشای اجشا دس سال 

سالجاسی دس اجشای ایي دس ،ضاخع ّای اسصیاتی ػولکشد داًطگاّْا فَق تا دسًظش گشفتي تشًاهِ ّای ػولیاتی -6

 هْن تثییي ٍ پس اص تاسگزاسی اعالع سساًی خَاّذ ضذ.
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48915/655 

10/04/1394 

 ًذاسد

  خیابان فخز راسی  نبص خیابان ضهیذ وحیذ نظزی ساسمان غذا و دارو                                             :1115114111کذ پستی 

  66561466-9: تلفن                                                                                                                                                                                

 66569154نمابز :   

 اسمان غذا و دارو :صفحه الكتزونیكی س                            http://fdo.behdasht.gov.ir         

  : صفحه الكتزونیكی وسارت بهذاضت ، درمان و آموسش پشضكی                                                                                                                http://www.mohme.gov.ir     

 سازمان غذا و دارو 

 یش است:تشای تحمك تشًاهِ ّای فَق تِ ضشح صایي ساصهاى اّن فؼالیتْای سالجاسی  -7

  تاصدیذّای هیذاًی دٍسُ ای ٍ هَسدی داًطگاّْا ٍ ساصهاى اص هشاکض هجاص ػشضِ کاالّای سالهت ًظیش ساهاًذّی

 غیشهجاص الالمداسٍخاًِ ّا ٍ تیواسستاى ّا جْت حػَل اعویٌاى ٍ پاکساصی اص 

 الی ٍ کاالّای  آهَصش تاصسسیي ٍ هذیشاى داًطگاّْا تشای ّواٌّگی ًحَُ تشخَسد ٍ پیگیشی تخلفات احتو

 هکطَفِ لاچاق

  هشاجغ ری هماتلِ تا تثلیغات ًاتجای کاالّای غیشهجاص دس فضاّای هجاصی ٍ فشٍش ایٌتشًتی آًْا تا ّوکاسی

 تماضای آًْا تَسظ هػشف کٌٌذگاى غالح ٍ دس جْت کاّص تاس

  ّاهطاسکت  تا هشاجغ هشتَط تِ تاصسسی هشاکض غیشهجاص ػشضِ ًظیش داسٍ ٍ هکول دس ػغاسی 

  حزف تاصاسچِ ّای هشصی ٍ هؼاتش غیش سسوی ٍ ... دس ٍسٍد کاالّای سالهت تخػَظ داسٍ ٍ پیطٌْاد ٍ پیگیشی

 اص هشاجغ ری غالح هکول

الثتِ دس ّشغَست تا اتالؽ آئیي ًاهِ پیص گفت ٍ سایش هَاسد فَق ّواٌّگی ٍ هطاسکت فؼال داًطگاّْا دس سغَح 

ى تشای هطاسکت دس کویتِ استاًی هشتَعِ کِ تَسظ استاًذاسی ّا پیگیشی ٍ اػوال ًَلا 3اجشای تثػشُ هادُ دس استاًی )

هَسد اًتظاس است.همشس تا اجشای تشًاهِ ّای فَق هیطَد( ٍ کطَسی )دس ساستای هماتلِ ّذفوٌذ تا لاچاق کاالّای سالهت( 

اسصیاتی ػولکشد ٍ پاسخگَئی تِ ضایات  تِ اداسُ کل تاصسسی ّش سِ هاُ یکثاسفشهائیذ الذاهات غَست گشفتِ تَسظ داًطگاُ 

 ساصهاى هٌؼکس گشدد. 
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56729/655 

24/04/1394 

 وساضز

    خیابان فخز راسی  نبص خیابان ضهیذ وحیذ نظزی ساسمان غذا و داروروبروی در اصلی دانشگاه تهران                                            :1115114111کذ پستی 

  66561466-9: تلفن                                                                                                                                                                                

 66569144نمابز :   

 : صفحه الكتزونیكی ساسمان غذا و دارو                            http://fdo.behdasht.gov.ir         

  : صفحه الكتزونیكی وسارت بهذاضت ، درمان و آموسش پشضكی                                                                                                                .gov.irbehdashthttp://www.     

 
 سازمان غذا و دارو

 محتزم غذا و داروی کلیه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور   معاون

 بخشنامه انواع برچسب رهگیری اصالتموضوع: 

 م؛و احتراسالم با 

ػغف بٍ سًاالت اضسالی بؼضی اظ مؼايویه محتطم ي َمچىیه بطذی ابُام َا زض مًضز تىًع بطچسبُای مطبًط بٍ وظام ضَگیطی 

 ي 1710/93مًضخ  123277ي  17/3/94مًضخ  33314َای  ي کىتطل اصالت ضمه تاکیس بط مغالؼٍ زلیك ي فىی برطىامٍضزیابی 

بطذی مًاضز مطبًط بٍ  13/9/93 مًضخ18756 ي  20/10/93 مًضخ123322ي  9/10/93 مًضخ 119044ي  17/6/93 مًضخ 11873

)زاضي، مکمل، غصا، آضایطی/بُساضتی، تجُیعات ي ملعيمات پعضکی(  مطرصات اوًاع بطچسبُای مًجًز بط ضيی فطآيضزٌ َای سالمت

 ضًز، لصا الظم است ایه مًاضز بىحً الظم ي ممتضی باعالع کلیٍ شیىفؼان زض آن حًظٌ ضساوسٌ ضًز. بططح شیل اػالم می

 برچسب تقلبی و نا معتبر برچسب قدیمی بر چسب جدید

 
Data Matrix Barcode must be: 

01GTN21UID17EXP10LOT 
The scratch code must be: 

A 16-digit random number 
The Label contain: 

GTIN (باضکس میلٍ ای), UID (ٍضماضٌ سطیال جؼب) 

LOT ( ساذت سطی ), EXP ( اومضا تاضید ), Tel, SMS, Web 

 
Data Matrix Barcode includes: 

Variable (unfortunately!) 
The scratch code supposed to be: 

A 16-digit random number 

 
QR Matrix Barcode includes: 

Exactly the code under the scratch 
The scratch code usually is: 

A 16-digit random number 

زض وظام  1393ایه وًع بطچسب کٍ زضج آن اظ بُمه 
ضَگیطی ي ضزیابی فطآضزٌ َای سالمت ضطيع ضسٌ بٍ باوک 

اتی متمطکع ساظمان غصا ي زاضي  متصل ي لابل پیگیطی اعالػ
َا بط  است. تطجیح ي پیگیطی ایه ساظمان زضج ایه وًع ضىاسٍ

ضيی َمٍ فطآيضزَُای تًلیسی ي ياضزاتی بصًضت پطیىت زض 
محل تًلیس است. ایه بطچسب میبایست ذًاوا، با کیفیت، غیط 
لابل جساضسن ي زض محل مىاسب ضيی جؼبٍ وصب ضسٌ 

س. َط گًوٍ ایطاز ي ذغای احتمالی زض ایه بطچسبُا، باض
َای آن یا ساماوٍ َای مطبًعٍ زض صًضت گعاضش،  ضىاسٍ

 ضًز. پیگیطی ي مطتفغ می

ضطيع ي اظ  89الصاق ایه وًع بطچسب اظ سال 
ممىًع ضسٌ است، لصا تًظیغ 93بُمه 

فطايضزَای مىمص بٍ آن ي تحًیل بٍ زاضيذاوٍ 
بلیت پیگیطی ممىًع است. ایه بطچسب لا

متمطکع وساضتٍ ي فمظ ضطکت مجطی مطبًعٍ 
تا حسيزی امکان پاسرگًیی زاضز. بؼلت ػسم 
اػتباض ایه بطچسبُا اظ ضُطیًض ماٌ سال جاضی 
بُتط است فطايضزٌ َای مىمص بٍ آن زض 

 ايلًیت فطيش ي حصف اظ باظاض لطاض گیطوس.

ایه وًع بطچسب کٍ اذیطا زض سغح باظاض 
ُساضتی ضایج ضسٌ است، ي بًیژٌ آضایطی ي ب

ي با پیامک پاسرگً  QRزاضای باضکس 
میباضس. َیچ مجًظی اظ ایه ساظمان وساضتٍ 
ي وساضز ي َیچ فطايضزٌ ضسمی مجاظ بٍ 
استفازٌ اظ آن ویست. لصا کلیٍ فطآيضزٌ َای 
مىمص بٍ آن اظ وظط ایه ساظمان لاچاق ي 

 غیط لابل تًظیغ ي ػطضٍ میباضىس.
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67575/655 

17/05/1374 

 دارد

    وحیذ نظزی ساسمان غذا و داروخیابان فخز راسی  نبص خیابان ضهیذ روبروی در اصلی دانشگاه تهران                                            :1115114111کذ پستی 

  66561466-9: تلفن                                                                                                                                                                                

 66569144نمابز :   

 : صفحه الكتزونیكی ساسمان غذا و دارو                            http://fdo.behdasht.gov.ir         

  : صفحه الكتزونیكی وسارت بهذاضت ، درمان و آموسش پشضكی                                                                                                                .gov.irbehdashthttp://www.     

 
 سازمان غذا و دارو

 کلیه معاونین محتزم غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سزاسز کشور

 قاًوى هبارزه با قاچاق  77دستورالعول پرداخت وجوه هوضوع آئیي ًاهه تبصره هاده هوضوع: 

 سالم علیکن؛

د هرکسی هبارزُ با قاچاق رئیس هحترم ستا 10/5/74/ص هَرخ 2527/74بِ پیَست ًاهِ شوارُ بااحترام،        

قاًَى هبارزُ با قاچاق کاال  77آییي ًاهِ تبصرُ هادُ کاال ٍ ارز هٌضن بِ دستَرالعول ًحَُ پرداخت ٍجَُ هَضَع 

 جهت استحضار ٍ بهرُ برداری ارسال هی گردد. ٍ هَارد هٌذرج در صَرتجلسِ کشفٍ ارز 

بِ ادارُ کل بازرسی ارزیابی را ل فَق ٍ ٍجَُ حاصلِ گسارش اعوال دستَرالعو،هقرر فرهائیذ ضوي رعایت هراتب 

 عولکرد ٍ پاسخگَئی بِ شکایات سازهاى هٌعکس ًوایٌذ.

 

 

000103 000103 000103

000103 000103 000103

000103 000103 000103

http://fdo.behdasht.gov.ir/
http://www.mohme.gov.ir/


 

 
 

 
  

 

 

69294/655 

19/05/1394 

 دارد

    وروبروی در اصلی دانشگاه تهران غذا و دار ی سازمان  ی  نبش خیابان شهید وحید نظر  1314715311کد پستی:                                          خیابان فخر راز

  664672-9: تلفن 68                                                                                                                                                                                

   :  66469122نمابر 

  كی مان غذا و دارو :صفحه الكترونی          http://fdo.behdasht.gov.ir                            ساز

  : زش پزشكی  كی وزارت بهداشت ، درمان و آمو      .gov.irbehdashthttp://www.                                                                                                                صفحه الكترونی

 
سازمان غذا 

 و دارو

 جناب آقای دکتر آقاجانی

 معاون محترم درمان

 عدم ارجاع بیماران به خارج از مرکز درمانی موضوع: 

 با سالم؛

 لیخدمات سالمت و تسه  تیفیک یطرح تحول نظام سالمت در کشور و ارتقا یپس از اجرا دیاحتراما، همانگونه که مستحضر      

عوامهل  نیکهه از م متهر ،اسهت دهیهمهردم رهراهگ درد یتمندیموجبات رضها از،یمورد ن یمردم به خدمات و مراقبت ها یدسترس

در خهدمات  ازیهمهورد ن یاقالم مصرر هیج ت ت  یکز درمانااز مر خارجبه  مارانیعدم ارجاع ببه  توانیم مارانیب یتمندیرضا

سطح سالمت  ی، ارتقا یوزات ب داشت، درمان و آموزش پزشک یاصل تیمامور نکهیبه ا تیبا عنا. اشاره نمود یدولت یبستر یدرمان

         اقهالم  هیهاحتمهال  ت  یبه خهار  از مراکهز درمهان مارانیارجاع ب نکهیباشد و نظر به ا یم زمانیمردم عز یها ازیبه ن ییو پاسخگو

 هیهکل قیهاز طر ازیهاقهالم مهورد ن هیهت  دییهخواهشمند اسهت دسهتور ررما ،خواهد داد شیرا ارزا متیو دران ق تیفیک یبقاچاق،

سامانه  اداره  قیشده که  از طر یدذار متیق یدرخصوص کاالها یاجتماع نیمسلح و تام یروهاین ،یها اعگ از خصوص مارستانیب

( اعهالم وسهتیپ یراهنمها 2مطابق بند  www.imed.ir)به آدرس: این سازمان یو ملزومات پزشک زاتیتج  یابیارز وکل نظارت 

هنوز  ییکه کاال یباشند صورت دررته و در صورت یکه در دسترس عموم مسازمان  نیمصوب ا یها متیق ر رستصررا از  هدیدرد

 یم وستیپ یراهنما 1مطابق بند  ی)نحوه دسترس عیتوز یشبکه قانون قیصررا از طر دهیمصوب در  نگرد یها متیدر ر رست ق

ج ت  مارستانیبه خار  از بان بستری  ماریو از ارجاع ب ردیصورت پذ یمرکز درمان قیو از طر سازمان غذاو دارومورد تایید باشد( 

 دردد. یریموارد جلود هیدر کل تامین اقالم مصرری پزشکی 

 

 

 



۶۵۵/۷۰۱۰۲
۱۳۹۴/۰۵/۲۱

دارد

   روبروی در اصلی دانشگاه تهران خیابان فخر رازی  نبش خیابان شهید وحید نظری سازمان غذا و دارو                                         کد پستی: ١٣١٤٧١٥٣١١
                                                                                                                                                                                تلفن : ٩-٦٦٤٦٧٢٦٨ 

نمابر :   ٦٦٤٦٩١٢٢
        http://fdo.behdasht.gov.ir                          : صفحه الكترونیكی سازمان غذا و دارو 
    http://www.behdasht.gov.ir                                                                                                                : صفحه الكترونیكی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی  

سازمان غذا و دارو

ریاست محترم دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی...                                      (سراسر کشور)
موضوع: الزم االجرا بودن قیمت های مصوب برای کلیه مراکز تابعه

با سالم؛

    احتراما، با عنایت به مصوبه شماره  ۲۳۲۰۶/ت۵۰۶۰۳/ه  مورخ ۹۳/۳/۳ هیات محترم وزیران مبنی بر تفویض اختیار قیمت 

گذاری به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و متعاقب آن تصویب قیمتهای تجهیزات و ملزومات پزشکی در کمیسیون قیمت 

گذاری و اعالم قیمت مصوب تجهیزات و ملزومات پزشکی از طریق سامانه  اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی 

(به آدرس:www.imed.ir مطابق بند ۲ راهنمای پیوست) ، به اطالع میرساند قیمتهای فوق، مصوب و الزم االجرا جهت کلیه 

مراکز درمانی اعم از مراکز درمانی نیروهای مسلح، تامین اجتماعی و خصوصی می باشد بنابراین الزم است مراکز تحت پوشش 

نسبت به تهیه اقالم، صرفا از فهرست قیمت های مصوب این اداره کل که در دسترس عموم می باشند اقدام نموده و در صورتی که 

کاالیی هنوز در فهرست قیمت های مصوب درج نگردیده(منظور نوع کاال میباشد) خرید صرفا از طریق شبکه قانونی توزیع تعریف 

شده توسط سازمان غذاو دارو(نحوه دسترسی مطابق بند ۱ راهنمای پیوست می باشد) و از طریق مرکز درمانی صورت پذیرد و از 

ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان در کلیه موارد جلوگیری گردد.لذا خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص اطالع رسانی به 

مراکز اقدام مقتضی صورت پذیرد.



 

 
 

 
  

 

 

73309/655 

27/05/1394 

 ودازد

    خیابان فخز راسی  نبص خیابان ضهیذ وحیذ نظزی ساسمان غذا و داروروبروی در اصلی دانشگاه تهران                                            :1115114111کذ پستی 

  66561466-9: تلفن                                                                                                                                                                                

 66569144نمابز :   

 : صفحه الكتزونیكی ساسمان غذا و دارو                            http://fdo.behdasht.gov.ir         

  : صفحه الكتزونیكی وسارت بهذاضت ، درمان و آموسش پشضكی                                                                                                                .gov.irbehdashthttp://www.     

 
 سازمان غذا و دارو

 دارٍهعاٍى هحتزم غذا ٍ 

 داًطکذُ علَم پشضکی ٍ خذهات بْذاضتی ٍ درهاًی گزاش

 هعاٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ

 داًطگاُ علَم پشضکی ٍ خذهات بْذاضتی ٍ درهاًی جیزفت

 هعاٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ

 داًطکذُ علَم پشضکی ٍ خذهات بْذاضتی ٍ درهاًی هزاغِ

 هعاٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ

 ی ٍ درهاًی ایزاًطْزداًطکذُ علَم پشضکی ٍ خذهات بْذاضت

 هعاٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ

 داًطکذُ علَم پشضکی ٍ خذهات بْذاضتی ٍ درهاًی الرستاى

 هعاٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ

 داًطکذُ علَم پشضکی ٍ خذهات بْذاضتی ٍ درهاًی اسفزایي

 هعاٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ

 داًطکذُ علَم پشضکی ٍ خذهات بْذاضتی ٍ درهاًی ساٍُ

 ا ٍ دارٍهعاٍى هحتزم غذ

 داًطگاُ علَم پشضکی ٍ خذهات بْذاضتی ٍ درهاًی بن

 هعاٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ

 داًطگاُ علَم پشضکی ٍ خذهات بْذاضتی ٍ درهاًی البزس

 هعاٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ

 داًطکذُ علَم پشضکی ٍ خذهات بْذاضتی ٍ درهاًی ًیطابَر

 هعاٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ

 ذاضتی ٍ درهاًی جٌذی ضاپَر )اَّاس(داًطگاُ علَم پشضکی ٍ خذهات بْ

 جٌاب آقای هٌْذس پاسٍکی دٍالبی

 رئیس هحتزم ادارُ ًظارت بز ضَابط بْذاضت اًساًی ٍ استاًذارد کاال کیص

 برشٌبهِهَضَع: 

 

 سالم عل٘کن؛

اتاال   دز قالة سٕاست َااْ کیآ وظااال ساالمت      قاوًن اساسٓ کٍ تًسط زَثس معظم اوقالب 110تىد ٔک اصل  تا عىأت تٍ

گسدٔدٌ است ي تا تًجٍ تٍ أىکٍ مأمًزٔت اصیٓ ساشمان غرا ي دازي دز چازچًب طسح تحًل سالمت، حصًل اطمٕىان اش تأمٕه دازيَا 
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 ودازد

    خیابان فخز راسی  نبص خیابان ضهیذ وحیذ نظزی ساسمان غذا و داروروبروی در اصلی دانشگاه تهران                                            :1115114111کذ پستی 
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 سازمان غذا و دارو

میصيمات پصشکٓ مًزد وٕاش تٕمازان دز داخل تٕمازستان تًدٌ کٍ أه مُم تٍ حاًل ي قاًِ الُآ ي تاالا معايوتُااْ غارا ي دازيْ        ي

 کٓ تٍ خًتٓ حاصل شدٌ است .  داوشگاَُاْ عیًال پصش

دز خصًص دستًزالعمل جدٔد وظاال ؤًه ادازِ تٕمازساتاوُا تاا    04/10/93/د مًزخ 1292/101تٍ وامّ شمازِ  عطفَمچىٕه 

/د ماًزخ  22087/661ي  14/10/93/د ماًزخ  21090/655زئکسد پسداخت مثتىآ تاس عمیکاسد پصشاکان ي پٕاسي مکاتثاات شامازِ        

دات ساشمان غرا ي دازي دز خصًص پٕش ؤًس دستًزالعمل وظاال ؤًه تٕمازساتاوٓ ي پٕاسي واماّ شامازِ     مًضًع پٕشىُا 27/10/93

مًضًع کاَش َصٔىّ دازي ي میصيمات مصسفٓ تٕمازستاوٓ دز طسح تحًل سالمت ي تٍ مىظًز تدايال  11/05/94/د مًزخ 12170/655

 طبق  شمٕىّ کىتسل ي کاَش َصٔىٍ َاْ طاسح تحاًل ساالمت،     اقدامات أه ساشمان ي داوشگا َُاْ عیًال پصشکٓ سساسس کشًز دز

% هبلػ صزفِ جقَٖٗ ًبشقٖ اس هقبّ     50، هعبزل 21/05/44/ز هَرخ 414/101زستَر هقبم عبلٖ ٍسارت، هکبتبٔ شوبرٓ 

تجَٗش ٍ هصزف زارٍ، هلشٍهبت ٍ تجْ٘شات پششکٖ ب٘وبرستبًٖ بب ّوبٌّگٖ رٗبست هحتزم زاًشگبُ بِ هعبًٍت ّبٕ ؼذا 

 بز عْسٓ هعقبٍى  15/02/43رٍ اذتصبص هٖ ٗببس . بسْٖٗ است هسئَل٘ت ابالغ ٍ حسي اجزإ اٗي برشٌبهِ اس تبرٗد ٍ زا

 .   ؼذا ٍ زارٍٕ زاًشگبُ هٖ ببشس هحتزم

الشال تٍ ذکس است معٕاز محاسثّ مثیغ مرکًز مقأسّ عمیکسد َس سٍ ماٌ تٕمازستان دز مقأسٍ تا ساٍ مااٌ مشااتٍ ساال قثال      

 . خًاَد تًد
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 ندارد
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     :1815485141کد پستی 
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 سازمان غذا و دارو 
 اتوماسیون اداری متمزکز

 

 

 محتزم غذا و دارو داوشگاه/ داوشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درماوی .... )سزاسز کشور( یهمعاوو

  PRPدر خصوص دستگاههای سوالریوم و کیت های موضوع :

 

 ؛تا سالم ي احتشام

                تٍ استحضاس  PRPتا تًجٍ تٍ سًاالت متؼذّد َمکاسان دس خظًص دستگاَُای سًالسیًم ي کیت َای         

َش گًوٍ مجًص جُت  فاقذ (تشای کاستشد پًست ي صیثایی) PRPمی سساوذ دستگاَُای سًالسیًم ي اوًاع کیت َای 

تًدٌ ي تامیه، وگُذاشت، ػشضٍ، مظشف ي کاستشی ایه اقالم تا تًجٍ تٍ مفاد  ساصمانتًلیذ، يسيد ي تشخیض اص ایه 

ًس پضشکی ي داسيیی ي مًاد خًسدوی ي آشامیذوی جشم ي قاتل پیگیشی قاوًن مشتًط تٍ مقشسات ام 3مادٌ  2تثظشٌ 

 ،شُشستانظاستی داوشگاٌ/داوشکذٌ دساستان/دس سغح حًصٌ و ،تٍ وحً مقتضیتىا  می تاشذ. فلزا مستذػی است مشاتة

سد تٍ کلیٍ فؼالیه ػشطٍ پضشکی ي ریىفؼان اعالع سساوی ي مًاسد تخلف دس چاسچًب قًاویه ي مقشسات جاسی مً

َمچىیه الصم تٍ رکش است ػاليٌ تش کلیٍ  .پیگیشی الصم تًسظ مؼايوتُای غزا ي داسي ي دسمان داوشگاٌ ياقغ گشدد

مًسسات پضشکی )تیماسستاوُا ي مشاکض دسماوی( ديلتی، خظًطی، خیشیٍ، وُادَای ػمًمی غیش ديلتی ي ویشيَای 

وثًدٌ ي ػاليٌ تش  مستثىی م طىفی ویض اص ایه امشکلیٍ مًسسات غیشی پضشکی ي تخش َای مشمًل قاوًن وظا ،مسلح

قاوًن « 3»مشاتة تا تًجٍ تٍ دخالت غیش مجاص دس امًس پض شکی تا تًجٍ تٍ مفاد مادٌ  ،تشخًسدَای قاوًوی الصم

 اخیشالزکش قاتل پیگیشی خًاَذ تًد.

 

 

 

 

 
 

 روووشت:
 ستًسات مقتضیمؼاين محتشم دسمان يصاست متثًع جُت استحضاس ي دس طًست طالحذیذ د

 مؼاين محتشم تُذاشت يصاست متثًع جُت استحضاس دس طًست طالحذیذ دستًسات مقتضی

 مشايس محتشم يصیش ي مذیش کل دفتش تاصسسی اسصیاتی تش ػملکشد ي پاسخگًیی تٍ شکایات جُت استحضاس

 مذیشیت محتشم سياتظ ػمًمی يصاست متثًع جُت استحضاس ي دستًس تٍ مىظًس اقذام مقتضی

 یش کل محتشم اداسٌ وظاست ي اسصیاتی تجُیضات ي ملضيمات پضشکی مذ
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۶۶۴/۲۸۴۲۶/د
۱۳۹۴/۰۷/۰۶

ندارد

  تهران - خیابان انقالب-بعد چهارراه ولیعصر-نرسیده به چهارراه کالج-نبش خیابان خارک-پالک ٢٩
    کد پستی: ١٤١٥٨٤٥٣٧١

 تلفن ٦٣٤٢٠                                                                                                                                                                                                     نمابر :   ٤٢۷٦٣
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سازمان غذا و دارو
اتوماسیون اداری متمرکز

اداره کل تجهیزات پزشکی

معاون محترم غذا و دارو دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور 

موضوع :پروانه ساخت مونتاژ و  OBLتجهیزات پزشکی

سالم علیکم؛

احتراما، با توجه به سیاستهای این اداره کل در راستای حمایت از تولید مستقل تجهیزات پزشکی بدینوسیله به استحضار می

رساند پروانه ساخت دستگاههای تولید شده جدول پیوست با روش های  OBL ، CKD ،SKD و Integration فقط تا تاریخ ٩٤/٦/٣١ 

اعتبار داشته و تولیدکنندگان مذکور از تاریخ فوق االشاره مجوز مونتاژ یا مجوز OBL دریافت می نمایند.



۶۶۴/۲۸۴۲۶/د
۱۳۹۴/۰۷/۰۶

ندارد

  تهران - خیابان انقالب-بعد چهارراه ولیعصر-نرسیده به چهارراه کالج-نبش خیابان خارک-پالک ٢٩
    کد پستی: ١٤١٥٨٤٥٣٧١

 تلفن ٦٣٤٢٠                                                                                                                                                                                                     نمابر :   ٤٢۷٦٣
                      http://info@imed.ir                                    : صفحه الکترونیکی سازمان غذا و دارو 
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سازمان غذا و دارو
اتوماسیون اداری متمرکز

اداره کل تجهیزات پزشکی

نام وسیله پزشکی ردیف
فتوتراپی ، بیلی روبین متر ١

انکوباتورنوزاد ۲
گرم کننده بیمار، نوزاد، تابشی، متحرک ٣

اکسیمترها ، پالس/ کپنوگراف ٤
مانیتورهای عالئم حیاتی ، بدساید/سانترال/پرتابل ۵

ساکشن اورژانس/جراحی/سانترال ٦
الکتروانسفالوگراف ها ۷

۸ انواع سیستم های استریلیزاسیون
انواع سیستم های شستشو کننده ٩

١۰ انواع سیستم های رادیوگرافی/فلوروسکوپی
١١ انواع دوربین ها، گاما

انواع سیستم های اسکن ، مقطع نگاری تابش تک فوتون ١۲
کرایو سرجیکال/عمومی ١٣

انواع الکتروسرجری ١٤
انواع الکتروکوتر ١۵

آناالیزر های PH و گاز خون، درون عروقی، بیوشیمی ١٦
مانیتورهای جنین/فشار  ١۷
انواع الکتروکاردیوگراف  ١۸

انواع الکتروشوک ١٩
انواع چراغ اتاق عمل ۲۰

انواع دستگاههای بیهوشی و تنفسی ۲١
انواع تشک مواج ۲۲

پمپ سرنگ ۲٣
پمپ سرم ۲٤

دستگاه هوای فشرده مدیکال ۲۵
اکسیژن ساز بیمارستانی ۲٦

تست ورزش ۲۷
دستگاه بازتوانی طبی ۲۸

هولتر مانیتور ۲٩
تردمیل ٣۰

تله هولتر مانیتور ٣١



۳۰۰/۱۰۷۵۲د
۱۳۹۴/۰۷/۱۴

ندارد

جناب آقای دکتر دیناروند
معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو 

 رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور
جناب آقای دکتر آقاجانی

معاون محترم درمان
جناب آقای دکتر کالنتری

قائم مقام محترم معاون بهداشت و رئیس مرکز مدیریت شبکه
 جناب آقای مهندس صفوی

مدیرکل محترم نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی
جناب آقای دکتر صمدزاده

مشاور محترم معاون بهداشت و رئیس اداره سالمت دهان و دندان
موضوع: کنوانسیون میناماتا درخصوص حذف جیوه 

با سالم و احترام
با توجه به اینکه در مورخه ۹۴/۵/۱۸ درصحن علنی مجلس شورای اسالمی کنوانسیون میناماتا در ارتباط با 
حذف جیوه از کلیه محصوالت صنعتی وتجاری به تصویب رسیده است وبا توجه به ۱/۵ سال تشکیل مستمرکمیته 
مقدماتی ملی جیوه وتقسیم تعهدات این کنوانسیون فی مابین دستگاههای داخلی عضو کمیته مذکور وموظف شدن 
دستگاهها به تهیه برنامه برای اجرای آن تعهدات توسط کشور جمهوری اسالمی ایران خواهشمند است .دررابطه با 
موضوع حذف جیوه وبهره مندی از تجهیزات وامکانات عاری از جیوه اقدام گرددوهمچنین درمورد آمالگام کاهش مرحله 
ای این ماده دارای جیوه مدنظرمی باشد،زیرا سال ۲۰۲۰ میالدی اعضاءکنوانسیون موظف به حذف جیوه بوده وتا سال 
۲۰۲۵ میالدی بایستی روند نهائی شدن مفاد این کنوانسیون وچگونگی امحاء جیوه رااعالم نمایند،لذا خواهشمند است 
بنحوه شایسته دراین اقدام مؤثرومفید در حفظ سالمت جامعه اقدام نموده وسازکارهای مناسب جایگزین شونده 

محصوالت عاری از جیوه را بامحصوالتی که درآنها به هرشکل ممکن عنصر جیوه بکاررفته است فراهم آورند.
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58/7:/46<7 

 وذارد

 4647:48644کذ پستی=      455>9979ومابر=      ;9979:59->تلفه=    آدرس= روبروی درب اصلی داوشگاه تهران، خیابان فخر رازی
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 جٌبة آقبی دکتز بشرگ سادُ

 ی اًسبًی حَسُ غذا ٍ دارٍ هٌطقِ آساد تجبری صٌعتی چببْبرهذیز هحتزم ضَابط بْذاضت

 آندوسکوپی-دستگاهها و لوازم هصرفی گوارشیهوضوع: 

 سالم علیکن؛

اص مىاتؼی غیش اص  آوذيسکًپی -ي لًاصم مصشفی گًاسشی  دستگاَُادسیافت گضاسشات مثىی تش تامیه تا تًجٍ تٍ         

تُیٍ ایه مًاسد غیش اص ياسد کىىذگان اصلی) ي ومایىذگان تًصیغ قاوًوی وذ تٍ استحضاس می سساشثکٍ تًصیغ قاوًوی 

قاوًن مشتًط تٍ مقشسات امًس  3مادٌ  2وگُذاشت، ػشضٍ، مصشف ي کاستشی ایه اقالم تا تًجٍ تٍ مفاد تثصشٌ  آوُا( ي

تىا تٍ  تذػی است مشاتةجشم ي قاتل پیگیشی می تاشذ. فلزا مسممىًع ، پضشکی ي داسيیی ي مًاد خًسدوی ي آشامیذوی 

)تُیٍ، تٍ کلیٍ فؼالیه ػشصٍ پضشکی ،شُشستانظاستی داوشگاٌ/داوشکذٌ دساستان/دس سغح حًصٌ و وحً مقتضی،

ي ریىفؼان اعالع سساوی ي مًاسد تخلف دس چاسچًب قًاویه ي مقشسات جاسی مًسد پیگیشی  ػشضٍ تجُیضات پضشکی(

َمچىیه الصم تٍ رکش است ػاليٌ تش کلیٍ مًسسات پضشکی  .قغ گشددالصم تًسظ مؼايوتُای غزا ي داسي داوشگاٌ يا

تخش َای  ، )تیماسستاوُا ي مشاکض دسماوی( ديلتی، خصًصی، خیشیٍ، وُادَای ػمًمی غیش ديلتی ي ویشيَای مسلح

 پیگیشی خًاَذ تًد. داوشگاٌ مکلف تٍوثًدٌ ي  مستثىی ویض اص ایه امش مشمًل قاوًن وظام صىفی
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107849/655 

28/07/1394 

 دارد

    خیابان فخز راسی  نبص خیابان ضهیذ وحیذ نظزی ساسمان غذا و داروروبروی در اصلی دانشگاه تهران                                         1314715311: کذ پستی 

  66467268-9: تلفن                                                                                                                                                                                

 66469122:   نمابز 

  صفحه الكتزونیكی ساسمان غذا و دارو:                            http://fdo.behdasht.gov.ir         

   صفحه الكتزونیكی وسارت بهذاضت ، درمان و آموسش پشضكی:                                                                                                                    http://www.behdasht.gov.ir 

 
 داروسازمان غذا و 

سزاسز کشور  یدرمان یو خذمات بهذاشت یمعاون محتزم غذا و دارو  دانشگاه علوم پششک

 مذیز کل محتزم نظارت و ارسیابی دارو و مواد مخذر

 مذیز کل محتزم نظارت و ارسیابی فزاورده های غذائی و آرایشی بهذاشتی

 مذیز کل محتزم نظارت و ارسیابی فزاورده های طبیعی ،سنتی و مکمل

 مذیز کل محتزم نظارت و ارسیابی ملشومات و تجهیشات پششکی
 

 و ار قانوى هبارزه با قاچاق کاال 27هاده  یهاصالح: هوضوع

 سالم علیکن؛

، تحًل چشمگیزی در حًسٌ 1392ثباحتزام، متعبلت تصًیت ي اثالغ لبوًن مجبرسٌ ثب لبچبق کبال ي ارس مصًة       

لبوًن مذکًر متجلًر  27وظبرتی سبسمبن غذا ي داري در محصًالت سالمت ایجبد گزدیذ کٍ ایه مًضًع در مبدٌ 

لبوًن مزثًطٍ ثٍ ممزرات امًر پششکی ي داريیی ( 3)مبدٌ ( 1)ایه لبوًن تجصزٌ  77متبسفبوٍ در مبدٌ . گزدیذٌ است

وسخ گزدیذ کٍ ایه مًضًع در حًسٌ خزیذ ي فزيش غیزلبوًوی داري ي  1379ي مًاد خًردوی ي آشبمیذوی مصًة 

لطعىبمٍ پبیبوی وشست ديرٌ ایی معبيویه غذا  8مجبسات َبی آن اثُبمبت سیبدی را ایجبد ومًد، ایه وگزاوی در ثىذ 

 .سز کشًر در مُزمبٌ سبل جبری، ثٍ صًرت ثبرس ثیبن گزدیذي داري سزا

 ساخت، حول»لبوًن فًق الذکز اصالح ي  27خًشجختبوٍ ثب پیگیزی َبی صًرت گزفتٍ اس طزیك سبسمبن مبدٌ 

ثٍ تبییذ  22/7/1394ثٍ تخلف َبی ایه مبدٌ اضبفٍ گزدیذ ي در تبریخ  «، نگهداری، عرضه یا فروشونقل

رسیذ، ثىبثزایه در خصًص تخلفبت صًرت گزفتٍ در ایه حًسٌ مذیزان مسئًل عاليٌ ثز  شًرای محتزم وگُجبن

لبوًن مجبرسٌ ثب لبچبق کبال ي ارس ي اصالحیٍ ثعذی آن می تًاوىذ استىبد  27استىبد ثٍ سبیز مًارد لبوًوی ثٍ مبدٌ 

 . ومبیىذ

اردکىىذٌ تحت وظبرت آن مذیزیت ضزيری است ایه مًضًع ثصًرت ريشىی ثٍ اطالع کلیٍ شزکتُبی تًلیذی ي ي

ثزسذ، سیزا مجبسات َبی کًتبَی ي تخلف در حًسٌ محصًالت سالمت درصًرت استىبد ثٍ مبدٌ مذکًر معبدل 

 .مجبسات در خصًص کبالَبی ممىًعٍ می ثبشذ

 

 
 

                        

 



 

  عاونت درمانم

  د19510/402

02/08/1394  

  ندارد

  بسمه تعالی

دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی /معاون محترم درمان دانشگاه

... 

آندوسکوپی از -نظارت بر تامین دستگاهها ولوازم مصرفی گوارشی:موضوع

  واردکنندگان اصلی وشبکه توزیع قانونی کشور 

ع�ی�م 
  سالم 

محترم معاون  25/7/94مورخ  105474/655بااحترام، به پیوست بخشنامه شماره      

-زم مصرفی گوارشیوزیر ورئیس سازمان غذا ودارو درخصوص تامین دستگاهها ولوا

، جهت اجراء کشور آندوسکوپی از واردکنندگان اصلی ونمایندگان شبکه توزیع قانونی

خواهشمنداست دستورفرمایید ضمن اطالع رسانی وتاکید براجراي کامل . ارسال میگردد

تابعه، فعالین تهیه وعرضه تجهیزات پزشکی وذینفعان، مفاد بخشنامه مذکور به واحدهاي 

نظارت کامل بر اجراي درست آن وپیگیري موارد تخلف در چارچوب قوانین ومقررات 

بیمارستانها (کلیه موسسات پزشکیضمناً عالوه بر. متبوع صورت گیردجاري وزارت 

هاي مسلح، ونیرو ، خیریه، نهادهاي عمومی غیردولتیدولتی، خصوصی) ومراکزدرمانی

بخش هاي مشمول نظام صنفی کشور نیز از این امر مستثنی نبوده ودانشگاه مکلف به 

  .پیگیري خواهدبود

  



 

 
 

 
  

 

 

100033/322 

00/00/1001 

 دارد

    خیابان فخز راسی  نبص خیابان ضهیذ وحیذ نظزی ساسمان غذا و داروروبروی در اصلی دانشگاه تهران                                            :1115114111کذ پستی 

  66561466-9: تلفن                                                                                                                                                                                

 66569144نمابز :   

 ی ساسمان غذا و دارو :صفحه الكتزونیك                            http://fda.gov.ir            

  : صفحه الكتزونیكی وسارت بهذاضت ، درمان و آموسش پشضكی                                                                                                                .gov.irbehdashthttp://www.     

 سازمان غذا و دارو 

 علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ... )سراسر کشور( دانشکده /دانشگاهریاست محترم 

 تکمیل نبودن اطالعات موجود در صورتحساب بیماران  موضوع: 

 ؛با سالم

بِ  مراکز خصوصیٍ  مراکز درمانی تابعه دانشگاه های علوم پزشکیاحتراها، با تَجِ بِ بازرسی ّای بعول آهذُ از         

تحضار هیرساًذ هتاسفاًِ در اغلب هراکس بازدیذ شذُ صَرتحساا  ّاای بیوااراى در بیوارساتاى ّاا ااالاذ االالماار  زم در        اس

( های باشاذ  الا ا    IMDٍ کاذ   .Lot Numberخصَص هلسٍهار پسشکی )از البیل برًذ، ًام ارٍشٌذُ، شرح کاهل کا ، هاذ،، 

با تَجِ بِ ایٌکِ در اْرست الیوات  ٍ  یي هلسٍهار پسشکی ٍجَد ًذارداهکاى بررسی مولکرد هراکس درهاًی در خصَص ًحَُ تاه

ّای امالهی ادارُ کل تجْیسار پسشکی الیوت ّای هتٌَمی از کا ّا ٍجَد دارد شفاایت در صَرتحسا  ّاای بیوارساتاًی باِ    

باِ   مٌایات رهائیذ باا  جْت جلَگیری از سَء استفادُ ّای احتوالی اهری ضرٍری تلقی هی گردد. ل ا خَاّشوٌذ است دستَر ا

هراکس  (کلیِپیَستتصَیر (آخریي ٍیرایش ضَابط ااکتَر ٍ پیش ااکتَر ادارُ کل ًظارر ٍ ارزیابی تجْیسار ٍ هلسٍهار پسشکی

ًسابت باِ در    درهاًی )امن از هراکس درهاًی دٍلتی،خصَصی ٍ هراکس ٍابستِ باِ ساازهاى تااهیي اجتواامی ٍ ًیرٍّاای هسل (     

 االذام ًوایٌذ. HISااکتَر خریذ ٍ سیستن هشخصار کاهل کا  در 
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                                                                                                                                     شماره: .....................

                                                                                                                                    تاریخ:  ......................
                                                                                                                                    پیوست: ....................

۶۵۵/۱۲۰۳۰۵
۱۳۹۴/۰۸/۲۳

ندارد

تهران روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، نبش خیابان شهید وحید نظری، سازمان غذا و دارو
تلفن: ۹-۶۶۴۶۷۲۶۸     نمابر: ۶۶۴۶۹۱۲۲     کد پستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱

                                                                                                                                                   www.fda.gov.ir

مدیر عامل محترم /ناظر فنی......(کلیه شرکت های تولیدکننده /واردکننده/توزیع کننده تجهیزات پزشکی )
موضوع: درصد سود خرده فروشی تجهیزات و ملزومات پزشکی

سالم علیکم؛
احتراما، با توجه به مصوبه شماره۲۳۲۰۶/ت۵۰۶۰۳/ه مورخ۹۳/۳/۳ هیأت محترم وزیران مبنی بر تفویض اختیار قیمت گذاری 
به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تشکیل کمیسیون قیمت گذاری ملزومات و تجهیزات پزشکی، بدینوسیله مصوبه 
کمیسیون مذکور مبنی بر اصالح  بند ۲ بخشنامه شماره ۶۵۵/۲۹۸۱۹۸ مورخ ۹۲/۹/۱۸ در خصوص درصد سود و هزينه های 
خرده فروشی (قیمت فروش به بیمار) به شرح جدول ذیل جهت اقدام و رعایت در فروش ملزومات مصرفی پزشکی به مصرف 
کننده/بیمار اعالم می گردد.( ضرائب مذکور شامل دستگاه ها و تجهیزات سرمایه ای نمی گردد.)بدیهی است در صورتی که کاالها 
دارای قیمت در پورتال اداره کل تجهیزات و ملزمات پزشکی این سازمان باشند،قیمت مصرف کننده مندرج در پورتال میبایست  

مالک عمل باشد.

درصد سود و هزينه هاي خرده فروشي/فروش به مصرف كننده

كاالهاي وارداتي كاالهاي توليد داخل
شرح

۱۲ ۲۰ براي اقالم با قيمت كمتر از يك ميليون ريال 

۸ ۱۲ براي اقالم با قيمت بيش از يك ميليون ريال و 
كمتر از ده ميليون ريال

۵ ۸ براي اقالم با قيمت بيش از ده ميليون ريال

 



 

 
 

 
  

 

 

 د/47970/664

08/09/1394 

 ًذارد

   29پالک -نبص خیاباى خارک-نزسیده به چهارراه کالج-بعد چهارراه ولیعصز-انقالبخیاباى  -تهران 
    1415845371: کد پستی 

  63420تلفن                                                                                                                                                                                                     42763:    نوابز 

 الكتزونیكی ساسهاى غذا و دارو  صفحه:                                  http://info@imed.ir                          
          

   صفحه الكتزونیكی وسارت بهداضت ، درهاى و آهوسش پشضكی:                                                                                                                  http://www.imed.ir 

 سازمان غذا و دارو 
 اتوماسیون اداری متمزکز

 زپشکیاداره کل تجهیزات 

 

 های علوم پزشکی سزاسز کشور معاونت غذا و دارو دانشگاه

 

 های اطالعاتی سایت اداره کل تجهیشات پشضكی هعزفی بانک:هوضوع

 

 سالم علیكن؛

تًاوىذ تا مزاجؼٍ تٍ  رساوذ کلیٍ کارتزان تجُیشات ي ملشيمات آسمایشگاَی تشخیصی ي مزاکش مزتثظ می تذیه يسیلٍ تٍ استحضار می

َای اعالػاتی ایه ادارٌ کل دستزسی داشتٍ  ، تٍ تاوکwww.imed.irسایت ادارٌ کل تجُیشات پششکی، تٍ آدرس « استؼالم»تخش 

َایآزمایشگاٌ، َایدرمانيبُذاشتداوشگاٌمعايوترساوی تٍ  لذا مزاتة جُت استحضار آن مؼايوت محتزم ي اعالع. تاشىذ

تز تز  دقیقتزداری جُت وظارت  مستذػی است وسثت تٍ تُزٌ. گزدد ي سایز مزاکش مزتثظ، تٍ حضًر ایفاد می تشخیصپسشکی

 .َای تشخیص پششکی، دستًر اقذام مقتضی صادر فزماییذ َای مجاس در آسمایشگاٌ مصزف تجُیشات ي فزآيردٌ

 :گزدوذ َای اعالػاتی ایه ادارٌ کل مؼزفی می در ادامٍ تزخی اس تاوک

/ وام شزکت)َا  ػات شزکتتًاوىذ در ایه تخش تز اساس اعال کارتزان می :(ياردکىىذگان)َایومایىذگیباوکاطالعاتیشرکت

وام فارسی / وام اوگلیسی کاال/ UMDNSکذ )ي اعالػات کاالَا ( کذ شزکت/ شؼة/ واظز فىی/ کشًر ساسوذٌ/ کمپاوی ساسوذٌ/ شُز

 .جستجًی مًرد وظز را اوجام دَىذ( گزيٌ کاال/ کاال

َا ي لیست شؼة ارایٍ  ارداتی، ومایىذگیدر قسمت وتایج جستجً، اعالػات مزتًط تٍ کذ شزکت، وام شزکت، لیست کاالَای ي

تًاوىذ ومایىذگی  کارتزان اس عزیق ایه تخش می. شذٌ است کٍ تا اوتخاب َز یک اس آوُا، اعالػات تکمیلی قاتل مشاَذٌ است

 .آن را تزرسی ومایىذ( مىقضی تًدن/ مؼتثز)یک کمپاوی ساسوذٌ ي اػتثار ( غیزاوحصاری/ اوحصاری) 

یاستکٍرکرکاالدرایهبخش،شرطکافیبرایمجازبًدنکاالوبًدٌيکاربرانبابررسیيضعیتتبییهایهوکتٍضرير

تًاوىذوسبتبٍمی«تجُیساتپسشکیيارداتیمجاز»ي«َایتًلیذکىىذٌشرکت»َایاطالعاتیکاالیمًردوظردرباوک

.مجازيمًردتأییذبًدنکاالاطمیىانیابىذ

( کذ شزکت/ شؼة/ شُز/ وام شزکت)َا  جستجً در ایه تخش تز اساس اعالػات شزکت :َایتًلیذکىىذٌکتباوکاطالعاتیشر

در قسمت وتایج جستجً، . پذیز است امکان( گزيٌ کاال/ وام فارسی کاال/ وام اوگلیسی کاال/ UMDNSکذ )ي اعالػات کاالَا 

کاربرانصرفاًازطریقایهبخش. تاشذ ب در دستزس میاعالػات مزتًط تٍ وام شزکت، لیست کاالَای تًلیذی ي لیست شغ

.تًاوىذوسبتبٍمجازبًدنکاالیتًلیذیمًردوظراطمیىانیابىذمی

http://www.imed.ir/
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 ًذارد

   29پالک -نبص خیاباى خارک-نزسیده به چهارراه کالج-بعد چهارراه ولیعصز-انقالبخیاباى  -تهران 
    1415845371: کد پستی 
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   صفحه الكتزونیكی وسارت بهداضت ، درهاى و آهوسش پشضكی:                                                                                                                  http://www.imed.ir 

 سازمان غذا و دارو 
 اتوماسیون اداری متمزکز

 زپشکیاداره کل تجهیزات 

َای وام فارسی یا  در ایه تخش کارتزان قادروذ تا استفادٌ اس َز یک اس دادٌ :باوکاطالعاتیتجُیساتپسشکیيارداتیمجاز

رقمی عزح ثثت، وام شزکت ومایىذگی، کمپاوی ساسوذٌ، شمارٌ سزیال یا تچ، وام تزچسة کاال  12، کذ UMDNSاوگلیسی کاال، کذ 

 .ي مذل کاال، اعالػات مزتًط تٍ کاالَای يارداتی دارای مجًس را مشاَذٌ ومایىذ

. سی استدر قسمت وتایج جستجً ویش جشئیات تیشتزی َمچًن تاریخ فاکتًر، تاریخ اوقضاء ي تاریخ مجًس تزخیص قاتل تزر

 .تًاوىذوسبتبٍمجازبًدنکاالیيارداتیمًردوظراطمیىانیابىذکاربرانصرفاًازطریقایهبخشمی

 

 

 :رًٍَشت 

جٌبة آقبی دکتز سویعی هذیز کل هحتزم آسهبیشگبُ هزجع سالهت  

جٌبة آقبی دکتز سیذحسیي فبطوی رئیس هحتزم ّیئت هذیزُ اًجوي هتخصصیي علَم آسهبیشگبّی ثبلیٌی ایزاى   

اًجوي دکتزای علَم آسهبیشگبّی تشخیص طجی ایزاى  

اًجوي شزکتْبی تبهیي کٌٌذُ  تجْیشات آسهبیشگبّی ٍ فزآٍردُ ّبی تشخیص طجی    

اًجوي آسیت شٌبسی ایزاى   

تَلَصی   اًجوي هتخصصیي پب

جبهعِ علوی آسهبیشگبّیبى ایزاى  

اًجوي علوی آسهبیشگبّیبى   

جٌبة آقبی هٌْذس قزثبًی هذیز کل هحتزم غذا ٍ دارٍ ٍ استبًذارد قشن  

هعبٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشکذُ علَم پششکی ٍ خذهبت ثْذاشتی ٍ درهبًی آثبداى  

ثْذاشتی ٍ درهبًی تْزاى  هعبٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشگبُ علَم پششکی ٍ خذهبت 

هعبٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشگبُ علَم پششکی ٍ خذهبت ثْذاشتی ٍ درهبًی فبرس  

هعبٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشگبُ علَم پششکی ٍ خذهبت ثْذاشتی ٍ درهبًی شْیذ ثْشتی  

هعبٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشگبُ علَم پششکی ٍ خذهبت ثْذاشتی ٍ درهبًی شبّزٍد  

آقبی هٌْذس سبراًی سزپزست هحتزم ًظبرت ثز ضَاثط ثْذاشت اًسبًی سبسهبى هٌطقِ آساد  چبثْبر  جٌبة 

هعبٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشگبُ علَم پششکی ٍ خذهبت ثْذاشتی ٍ درهبًی ایزاى  

هعبٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشگبُ علَم پششکی ٍ خذهبت ثْذاشتی ٍ درهبًی فسب  

داًشگبُ علَم پششکی ٍ خذهبت ثْذاشتی ٍ درهبًی قشٍیي  هعبٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ 

هعبٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشگبُ علَم پششکی ٍ خذهبت ثْذاشتی ٍ درهبًی چْبرهحبل ٍ ثختیبری  

هعبٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشگبُ علَم پششکی ٍ خذهبت ثْذاشتی ٍ درهبًی قن  

ات ثْذاشتی ٍ درهبًی کبشبى  هعبٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشگبُ علَم پششکی ٍ خذم

هعبٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشگبُ علَم پششکی ٍ خذهبت ثْذاشتی ٍ درهبًی کزدستبى  

هعبٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشگبُ علَم پششکی ٍ خذهبت ثْذاشتی ٍ درهبًی کزهبى  

هعبٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشگبُ علَم پششکی ٍ خذهبت ثْذاشتی ٍ درهبًی کزهبًشبُ  

اٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشگبُ علَم پششکی ٍ خذهبت ثْذاشتی ٍ درهبًی گلستبى  هع

هعبٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشگبُ علَم پششکی ٍ خذهبت ثْذاشتی ٍ درهبًی گٌبثبد  

هعبٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًشگبُ علَم پششکی ٍ خذهبت ثْذاشتی ٍ درهبًی گیالى  



 بسمه تعالی

 

 

  

  

 

 معاونت توسعه مديريت و منابع

 دفتر توسعه منابع فيزيكي و امور عمراني
 
 

 

 ايران، بيه فالمك و زرافشان ، ستاد مركسي وزارت بهداشت، درمان و آمىزش خيابان سيماي : شهرك قدش

 پسشكي

  88363560  –80: تلفه                                                                                                                 

                   88363857:   ومابر 

  صفحه الكتروويكي معاووت تىسعه مديريت و مىابع   :                                                                        

        http://mrd.mohme.gov.ir 

   صفحه الكتروويكي وزارت بهداشت ، درمان و آمىزش پسشكي :                                                              

http://www.mohme.gov.ir 

 دولت و ملت، همدلی و هم زبانی

  ماا  معم  رهبر 

 به ریاست محترم کلیه دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور

 

 با سالا و احتباا

پیزي تاسدیدَای معاين محتزم درمان، جىاب آقای دکتز آقاجاوی اس پزيصٌ َای ايرصاوظ طزح تحًل وظام 

رعاود، اعتفادٌ اس کفپًشُای وامىاعة در تزخی اس پزيصٌ َای مذکًر تٍ اعتحضار میعالمت ي مشاَدٌ 

ویش اشارٌ شدٌ اعت یکی اس  "اعتاودارد تزوامٍ ریشی ي طزاحی تیمارعتان ایمه"َماوگًوٍ کٍ در کتاتُای

يشُای ، اعتفادٌ اس کفپ(متىاعة تا عملکزد فضا)مصالح مىاعة در کفغاسی فضاَای درماوی ي تیمارعتاوی

 . تاشداعتاودارد پالعتیکی ي يیىیلی ريلی تا جًػ پالعتیک تا حداقل درس می

شًد، تدلیل احتمال ایجاد آعیة در صًرت اعتفادٌ اس کپغًلُای اکغیضن عیار در تیمارعتان، تًصیٍ می     

وگُای طثیعی ، اس مصالح مىاعة دیگزی ماوىد اوًاع ط(واشی اس جاتجایی کپغًل اکغیضن)ي صدمٍ تٍ کفپًػ

 .اعتفادٌ گزدد... ،عزامیک ي 
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419441/566 

44/41/4941 

 دارد

 

 تهزان روبزوی درب اصلی داوشگاه تهزان، خیابان فخز راسی، وبش خیابان شهیذ وحیذ وظزی، ساسمان غذا و دارو

 4142543144کذ پستی8      44247444ومابز8      44245446-7تلفه8 
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 رئیس /سرپرست محترم دانشگاه / دانشکده علوم پسشکی و خدمات بهداشتی درمانی ... )سراسر کشور(

 رئیس محترم مرکس آموزشی ، تحقیقاتی ، درمانی قلب شهید رجایی

 

 موضوع : دستورالعمل اسقاط و جابجایی تجهیسات سرمایه ای مشمول سطح بندی

 

 با سالم و احترام 

راه اندازی ، جایگسین )اسقاط( و جابجایی تجهیسات پسشکی سرمایه ای  پیرو ابالغ ضوابط نصب و

بدینوسیله  24/8/1394/د مورخ 1333/101مشمول سطح بندی توسط مقام محترم وزارت طی نامه شماره 

 7موضوع ماده  "دستورالعمل جایگسینی )اسقاط( و جابجایی تجهیسات پسشکی سرمایه ای مشمول سطح بندی"

 اره جهت اجرا ، ابالغ می گردد.ضوابط صدراالش

 

 

000102 000102 000102

000102 000102 000102

000102 000102 000102
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۶۶۴/۶۰۹۰۷/د
۱۳۹۴/۱۰/۲۱

ندارد

  تهران - خیابان انقالب-بعد چهارراه ولیعصر-نرسیده به چهارراه کالج-نبش خیابان خارک-پالک ٢٩
    کد پستی: ١٤١٥٨٤٥٣٧١

 تلفن ٦٣٤٢٠                                                                                                                                                                                                     نمابر :   ٤٢۷٦٣
                      http://info@imed.ir                                    : صفحه الكترونیكی سازمان غذا و دارو 

        

 http://www.imed.ir                                                                                                                 : صفحه الكترونیكی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكی  

سازمان غذا و دارو
اتوماسیون اداری متمرکز

اداره کل تجهیزات پزشکی

معاون محترم غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسرکشور

با سالم و احترام 
با توجه به نامه شماره ۶۵۵/۷۰۱۰۲ مورخ ۹۴/۵/۲۱ و نامه شماره ۶۵۵/۶۰۶۳۵ مورخ ۹۴/۵/۴ معاون 
محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو (و نامه شماره ۶۵۵/۶۹۲۹۴ مورخ ۹۴/۵/۱۹ خطاب به معاون محترم 
درمان وزارت متبوع) و نظر به لزوم احراز قانونی بودن وسیله پزشکی تامین شده جهت مصرف در بیمارستان 
(دارا بودن پروانه ساخت معتبر و یا مجوز ورود و ترخیص) و تامین وسیله پزشکی از طریق شبکه توزیع 
رسمی و قانونی مورد تایید این اداره کل که داللت بر اصالت ، سالمت ، کیفیت و ایمنی کاال می نماید ؛ مقتضی 
است با توجه به مفاد آیین نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی ابالغی ۱۳۹۴ و ضوابط نحوه توزیع و عرضه 
تجهیزات پزشکی ابالغی ۱۳۸۸ ؛ دستور فرمایید عالوه بر بیمارستانهاو مراکز درمانی دولتی ؛ کلیه بیمارستانها و 
مراکز درمانی غیر دولتی شامل خصوصی،  خیریه و وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی نسبت به تامین و 
تدارک ملزومات پزشکی از طریق بخش (واحد) مهندسی (تجهیزات) پزشکی فعال در بیمارستان و یا داروخانه 
داخلی بیمارستان و تحت نظارت و اقدام مستقیم مسئول فنی مربوطه (حسب مورد دانش آموخته رشته مهندسی 
پزشکی و یا داروسازی) که صالحیت فرد متعاقب معرفی بیمارستان (و یا مرکز درمانی) به احراز حوزه معاونت 

غذا و دارو دانشگاه (و یا این اداره کل) رسیده باشد؛ اقدام بایسته را معمول نمایند.
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 /د74577/667

42/22/2997 

 دارد

 
 اداره کل وظارت و ارزیابی تجهیسات و ملسومات پسشکی 92پالک -وبش خیابان خارک-ورسیده به چهارراه کالج-بعد چهارراه ولیعصر-خیابان اوقالبتهران، 

 1815485141کد پستی  49702ومابر  02496تلفه 
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 جنبة آقبی ههنذس تولی، رئیس هحترم اداره نظبرت بر تولیذ و کنترل کیفی تجهیسات و هلسوهبت پسشکی

 جنبة آقبی ههنذس سلیوبنی، رئیس هحترم اداره کبرشنبسی تجهیسات پسشکی و هلسوهبت پسشکی

 جنبة آقبی حیذری، رئیس هحترم اداره کبرشنبسی تجهیسات و فرآورده هبی آزهبیشگبهی

 ی دکتر گالبگیراى، رئیس هحترم  اداره  کبرشنبسی تجهیسات و هواد دنذانپسشکیجنبة آقب

 جنبة آقبی حیذری، رئیس هحترم اداره ترخیص  

 جنبة آقبی ههنذس حویذی، رئیس هحترم اداره ههنذسی و نگهذاری

 جنبة آقبی ههنذس عظین زاده، رئیس هحترم اداره نظبرت و ارزیببی

 سرپرست هحترم اداره فنبوری اطالعبت تجهیسات و هلسوهبت پسشکیجنبة آقبی ههنذس پرهیسکبر، 

 جنبة آقبی دکتر احوذهعظن، هسئول هحترم دبیرخبنه دائوی کویته هبی فنی و تخصصی  تجهیسات پسشکی  

 تولیدداخل و وارداتی -ابالغ دستورالعمل ثبت تجهیسات و ملسومات پسشکیموضوع: 

 باسالم و احترام؛

عمل ثبت تجُیسات ي ایه يسیلٍ دستًرالی، شفاف سازی ي تسُیل ي تسریع در امر صذير مجًزَا، بٍ مىظًر ضابطٍ مىذبٍ 

پیًست السامات آن بٍ شرح ریلل هلٍ در    24بٍ َمراٌ  GD-WI-18( بٍ شمارٌ مذرک تًلیذداخل ي يارداتیملسيمات پسشکی)

 ابالغ می گردد.   47/22/2997ز تاریخ همیتٍ فىی تجُیسات ي ملسيمات پسشکی بٍ تصًیب رسیذٌ است، جُت اجراء ا

 شمارٌ مذرک السامات پیًستی دستًرالعمل ثبت تجُیسات ي ملسيمات پسشکی)تًلیذ داخل ي يارداتی(

 QU-WI-01 استاوذاردَای السامی ي السامات فىی ثبت يسیلٍ پسشکی 2
 QU-WI-02 چک لیست ممیسی تًلیذهىىذگان يسایل پسشکی 4
 EEC QU-WI-03/93/42 مطابق NBرتبٍ بىذی  9

 EC QU-WI-04/98/79مطابق  NBرتبٍ بىذی  7
 EEC QU-WI-09/90/385مطابق  NBرتبٍ بىذی  5
 QU-WI-12 ("T1,T2,T3"ضابطٍ حمایت از تًلیذ)با گريَبىذی تجُیسات ي ملسيمات تًلیذ داخل 6

 QU-WI-13 لیست استاوذارد َای َماَىگ تجُیسات يملسيمات پسشکی 7
 QU-FO-12 رخًاست ثبت يسایل پسشکیفرم د 8
 QU-FO-17 فرم فُرست لیست پایٍ 9

 PR-WI-01 "ساخت ایران"دستًرالعمل اجرایی تخصیص  10

 PR-FO-24 فرم اظُار وامٍ تطابق 11
 PR-WI-17 دستًرالعمل ضابطٍ ماسک سٍ الیٍ 24
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167447/655 

24/11/1334 

 دازد

 

 سی، ًبش خیاباى شهیذ وحیذ ًظزی، ساسهاى غذا و داروتهزاى روبزوی درب اصلی داًشگاه تهزاى، خیاباى فخز را
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 رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

 سالهت هحور یاس قاچاق کاالها یزیشگیدر هقابله و پ یپژوهش یها تیاولو هوضوع8

 پیگیری مجدانه                                                                                                                           سالم علیکن؛

هجلس شَزای اسالمهی   3/10/32قاًَى هثازشُ تا قاچاق کاال ٍ ازش هظَب  27تااحتسام تِ استحضاز هی زساًد تا زػایت هادُ             

زدُ ّای دازٍئالی  ٍشازت هتثَع )ٍ تِ طَز اخض ساشهاى غرا ٍ دازٍ( هتَلی ًظازت تس ٍازدات ،تَلید ،تَشیغ ٍ ػسضِ هجوَع هَاد ٍ فساٍ

 ٍ هکول ،خَزدًی آشاهیدًی ،آزایشی تْداشتی ٍ هلصٍهات تجْیصات پصشکی )کاالّای سمهت هحَز( هی تاشد.

تا ٍجَد اقداهات هَثس دز هقاتلِ تا قاچاق کاالّای سمهت هحَز کِ تا ّوکازی هؼاًٍیي هحتسم غرا ٍ دازٍی داًشگاّْای سساسس 

ساالًِ تِ اًجام هی زسد چالش ّا ٍ هشکمت پیش زٍ ًظیس تسیازی اش کاالّا کِ هٌجس تِ قاچاق کشَز دز قالة تسًاهِ ّای ػولیاتی 

 گستسدُ آًْا هی گسدد هثتمتِ کاالّای سمهت است.

تٌاتسایي تا تَجِ تِ حساسیت هظسف کاالّای سمهت کِ تقلثی ،فاسد ٍ هضس سمهت هسدم ًثاشد ٍ لطوات جثساى ًاپریسی 

دز سطَح اجسائی  "اٍال ازد ًیاٍزد اقداهات پژٍّشی دز ایي زاستا تاید دز اٍلَیت تحقیقات سمهت قساز گیسد تاتِ هظسف کٌٌدگاى ٍ

تِ  ٍ تیوازاى کاّش تاز تقاضای هظسف کٌٌدگاى" در هشکمت آى زا هستفغ ًواید ٍ ثاًیاػولیاتی ٍ تدٍیي هقسزات ًظازتی هستَطِ 

 هَثس ٍاقغ شَد.ُ ای ٍ فضاّای هجاشی تسای کاالّای غیسهجاش خظَص تا حجن گستسدُ تثلیغات کاذب هاَّاز

هَزخ  2723ًاهِ شوازُ حال تا زٍیکسد ستاد هسکصی هثازشُ تا قاچاق کاال ٍ ازش دز سیاستگرازی تسای اجسای ایي هْن ،

تِ پیَست ستاد  هؼاٍى هحتسم فسٌّگی ٍ پژٍّش ستاد هرکَز هٌضن تِ ّشتویي طَزتجلسِ کازگسٍُ فسٌّگی اجتواػی 27/5/34

کِ اقداهات پژٍّشی ستاد ( ًاهِ 26تا  23طفحات ٍ ) ًاهِ هرکَز 4پیَست شوازُ تا دز ًظس گسفتي  اًتظاز هی زٍد .ازسال هی گسدد

دز قالة پایاى ًاهِ ّای داًشجَئی ٍ پژٍّش ّای هتوسکص ))هقاتلِ ٍ پیشگیسی قاچاق کاالّای سمهت(( هَضَع تسسین شدُ است ،

اٍلَیت قساز گیسد ٍ ًتایج آى دز قالة هقالِ ٍ کتاب هٌتشس گسدیدُ ٍ حتی الوقدٍز جْت سیاستگرازی ٍ تسًاهِ زیصی  داًشگاّی دز

 دز حَشُ غرا ٍ دازٍ تِ ایي ساشهاى هٌؼکس فسهایٌد.آتی 
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 /د73028/664

24/11/1394 

 دارد

   92پالک -نثص خیاتان خارک-نزسیده ته چهارراه کالج-تعد چهارراه ولیعصز-انقالبخیاتان  -تهران 
     :1815485141کد پستی 

  02496تلفن                                                                                                                                                                                                     49702:    نماتز 

 الكتزونیكی ساسمان غذا و دارو  صفحه:                                  http://info@imed.ir                          
          

  : صفحه الكتزونیكی وسارت تهداضت ، درمان و آموسش پشضكی                                                                                                                 http://www.imed.ir  

 سازمان غذا و دارو 
 اتوماسیون اداری متمرکز

 ه کل تجهیزات زپشکیادار

 سرکار خانم دکتر جابری دوست

 مدیر کل محترم آمار و فناوری اطالعات

 

 ضواتط و دستورالعمل های کمیته کسة و کار اینتزنتیموضوع :

 

 با سالم ي احترام؛

شهر  ییهج تُهه بُهرٌ     بهٍ  مًارد درخصًص کسب ي کار ایىتروتی  9/10/94/د  مًرخ 57180/666عطف بٍ وامٍ شمارٌ  

 د:رس استحضار میبرداری بٍ 

    مربهً  بهٍ کااَهای خهاو ی     َرگًوٍ خریهد ي رهريت هیُاه ا  ي مم يمها  ی شه ی در رضهای میها ی  هررا          -1

(Home Use)  ىد.باشرخاص مًرد هایاد ایه ادارٌ کج دارای میً  يريد ي همی باشد کٍ ایه اقالم وا  باید 

ٍ يخاوٍ َا هديیه گردیدٌ کٍ به تُه ارائٍ در سطح خردٌ رريشی ا ىاف يدار (Home Use)رُرسه ایه کااَا  -2

 یاًسه بٍ حضًرهان ارسال می گردد.  

میها  ي بتهه شهدٌ     َمچىاه عرضٍ کىىدگان میا ی )ایىتروتی( می بایسه متعمق بٍ یک شرکه یا ياحد  ىفی -3

 در ایه ادارٌ کج باشىد.
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10/12/1394 
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 اداره کل ًظارت و ارزیابی تجهیسات و هلسوهات پسشکی 29پالک -ًبش خیاباى خارک-ًرسیده به چهارراه کالج-ولیعصربعد چهارراه -خیاباى اًقالبتهراى، 
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 (جناب آقای دکتر صادق نیت)رئیس محترم مرکز سالمت محیط و کار 

 در خصوص دستگاه بی خطر ساز زباله های عفوًی بیوارستاًی: هوضوع

 سالم علیکن؛

ّبی ػفًَی  در خصَظ دستگبُ ثی خطز سبس سثبلِ 24/11/94هَرخ  9374/306احتزاهبً، ػطف ثِ ًبهِ ضوبرُ      

ثیوبرستبًی ضزکت کبسپیي الجزس ، ثِ استحضبر هی رسبًذ ػلی رغن اطالع رسبًی ّبی هکزر ثِ هزاکش درهبًی، طی 

د ، /39594/664د ، /71936/664،  114639/664د ، /39593/664،  114633/664  ّبی ضوبرُ ًبهِ

ٍ ًیش ثزاسبس ضبثطِ ًگْذاضت ایي ادارُ کل هصَة ( پیَست ) د/39596/664ٍ  71938/664د ، /71940/664

در سزاسز هزاکش کویتِ فٌی تجْیشات پشضکی کطَر، هستذػی است دستَر فزهبییذ الذاهبت پیطگیزاًِ سیز 

 : اًجبم گیزدًحِ درهبًی جْت جلَ گیزی اسخزاثی دستگبُ هذکَر ٍایجبد صب

ثی خطزسبس دستگبُ  اسرػبیت اصَل تفکیک سثبلِ ّبی ثیوبرستبًی طجك لبًَى هذیزیت پسوبًذ کِ هی ثبیست -1

ٍ اس ٍرٍد سثبلِ ّبی ضیویبیی  گزدد فمط ثزای سثبلِ ّبی ػفًَی ثیوبرستبًی استفبدُسثبلِ ػفًَی ثیوبرستبًی 

 . ّوبًٌذ ثتبدیي ، فزهبلیي ، آة صاٍل ٍ سبیز سثبلِ ّبی غیزػفًَی ثِ داخل دستگبُ جلَگیزی ثِ ػول آیذ

ای خزدکي داخلی هی ثبضٌذ ٌّگبهیکِ اس هلحفِ ثیوبرستبًی، ثبًذ ٍ گبس ٍیب الجسِ رثزای دستگبُ ّبیی کِ دا-2

ثِ جش ػفًَت خطز دیگزی ًذارًذ لذا فمط اس ثزًبهِ  کِایيثِ دلیل ی ضَد ،یکجبر هصزف ثیوبرستبًی استفبدُ م

ایي ػول ّن خزاثی . گزددخبهَش اتَکالٍ دستگبُ جْت استزیل ٍ ثی خطزسبسی آى استفبدُ ٍ ثزًبهِ خزدکي 

 .ایي ًَع دستگبُ ّب را کوتز هی کٌذ ّن در ّشیٌِ خذهبت پس اس فزٍش صزفِ جَیی هی گزدد

یٌکِ آهَسش کبرثزاى دستگبُ ثی خطزسبستَسط تَلیذکٌٌذگبى دستگبُ جشٍ یکی اس اصَل اسبسی ثبتَجِ ثِ ا-3

لذا هی ثبیست اس کبرثزاى آهَسش دیذُ دارای گَاّیٌبهِ  ،ثی خطزسبسی سثبلِ ّبی ػفًَی هزاکش درهبًی هی ثبضذ

 .یط فَق را دارا ثبضذآهَسش اس تَلیذکٌٌذُ دستگبُ فَق استفبدُ گزدد ٍ ّوچٌیي کبرثز جبیگشیي ًیش ضزا

 : طجك دستَرالؼول کبرثزی ٍ ًگْذاضت دستگبُ ّب هی ثبیست سزٍیس ّبی دٍرُ ای ، ضبهل -4

 تویشکزدى ٍاضزدٍردرة ٍ ضیزwent  ِدر ّز دٍسیکل جْت جلَگیزی اس جوغ ضذى پزسّب ٍ سثبل

 .اًجبم گزددخزدضذُ در هسیز 

 ٍ صَرت گیزد درّز دٍّفتِ یکجبر ...ثبسدیذ لسوت هکبًیکی دستگبُ هثل گیزثکس ،ضفت. 

  ثبرگیزی دستگبُ اس لسوت درة ثبال طجك ظزفیت دستگبُ ثزاسبس جذٍل ارائِ ضذُ ثِ هزاکش درهبًی در

ٌّگبم ًصت صَرت گیزد ٍاس ثبرگیزی اضبفِ ثزظزفیت دستگبُ ٍ ّوچٌیي ثبرگیزی اس لسوت درة 

 .تخلیِ جلَگیزی ثؼول آیذ

خطزسبس سثبلِ ػفًَی  ثبتَجِ ثِ دستَرالؼول کبرثزی دستگبُ ّبی ثیًبظزیي ثْذاضتی هزاکش درهبًی -5

ثیوبرستبًی ٍ ّوچٌیي طجك دفتزچِ آهَسش کبرثزاى ارائِ ضذُ تَسط ضزکت تَلیذ کٌٌذُ هی ثبیست ّز سیکل 
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سهبى ضزٍع ثبرگیزی ، فطبر، دهب،هذت سهبى استزیل ، سهبى )کبری ثِ صَرت هجشا دارای هطخصبت ػولکزدی 

در چک لیست ػولکزدی دستگبُ (کل کبری ،همذار ٍسًی ٍکیفی سثبلِ استزیل ضذُ ٍ تؼذاد سیکل کبهل اتوبم سی

 .ثِ صَرت رٍساًِ ٍ هبّبًِ ثجت گزدد ٍ ثِ تبییذ هسئَل ثْذاضت هزاکش درهبًی ثزسذ

ٍیب اًؼمبد لزداد خذهبت پس اس فزٍش ٍسزٍیس ًگْذاضت ثب تَلیذ کٌٌذُ دستگبُ ثی خطز سبس سثبلِ ػفًَی -6

 ًوبیٌذگبى لبًًَی ضزکتْبی تَلیذی

ًظبرت ٍ پبیص ػولکزدی ٍاحذّبی ثْذاضتی هزثَطِ ثزای دستگبُ ّبی فَق االضبرُ السم االجزا هی ثبضذ  هؼذالک

 .ثب تَجِ ثِ اّویت هَضَع  خَاّطوٌذ است الذاهبت السم در اسزع ٍلت صَرت گیزد. 

 

 :رًٍَضت 

 هؼبٍى هحتزم غذا ٍ دارٍ داًطگبُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی ٍ درهبًی ایزاى 
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 هزاى، خیاباى فخز راسی، ًبش خیاباى شهیذ وحیذ ًظزی، ساسهاى غذا و داروتهزاى روبزوی درب اصلی داًشگاه ت
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81849/655 

18/05/1395 

 ًذاسد

 داًطگاُ علَم پشضکی ٍ خذهات تْذاضتی ٍ درهاًی دسفَل

 چالهای استاًذارد جهت بیوارستاًهای تحت پوشش داًشگاههای علوم پششکی سزاسز کشورتهیه یخهوضوع8 

 

 سالم علیکن؛

صَل اٍلیِ یکی اص ا ٍ تَدُاص اّویت ٍیژُ ای تشخَسداس  تیواسستاًْاتحضشیذ حفظ ٍ استقاء ایوٌی تیواس دس احتشاهاً، ّواًطَس کِ هس    

ّای  تِ یخچال هجْض تَدى تیواسستاى ،لزا است،دس هشاکض دسهاًی  تجَیض ایوي داسٍ تاهیي، تذاسک، ًگْذاضت ٍ ایي هْن دستیاتی تِ

ساتاد ٍ  تاا تَهاِ تاِ تاصدیاذّای تاِ موا  وهاذُ تَسا          . اسات یکی اص اٍلَیت ّای استقا ایوٌی داسٍیی تیوااساى  استاًذاسد داسٍیی 

 گضاسش ضذُ است. هشاکض فَق،  ًاهطلَباغلة تفادُ دس هَسد اس، یخچالْای داسٍیی داًطگاّْای ملَم پضضکی اص تیواسستاًْای تاتعِ

ِ دس اٍلَیات راشاس   تْساصی داسٍخاًِ ّای تیواسساتاًی  تذیي هٌظَس  ،هقتضی است تیواسساتاًْای تحات پَضاص وى    تجْیاض   ٍ  گشفتا

تاای  اراذاهات   تشتیثای اتخاار فشهاییاذ ً    ،ِ یخچالْای استاًذاسد صَست پزیشد، خَاّطوٌذ اسات تطی تشًاهِ صهاًی هطخص داًطگاُ 

 امالم گشدد.ساصهاى هتثَع تِ  95هشتَطِ تا پایاى ورسهاُ 

تواا  حاصا     61927440تا ٍاحذ هذیشیت داسٍخاًِ ّای تیواسستاًی تا ضاواسُ  هی تَاًیذ دس صَست ٍهَد ّشگًَِ سَال ٍ اتْاهی 

 فشهائیذ.  
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114163/655 

18/07/1395 

 دازد

 دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشورمحترم ریاست 

  4وگارش -ابالغ دستًرالعمل امحای کاضتىیهای ارتًپذیمًضًع8 

 با سالم ي احتزام؛

   ، بدٍ ایده يسدیزٍ    تجُیدصا  ي مزصيمدا  شصشد      دز فسآیىدد امادا   شفاف ساشی  بٍ مىظًز ضابطٍ مىدی ي 

كٍ دز كمیتٍ فى  تجُیدصا  ي    IN-WI-09ٍ شمازٌ مدزک دستًزالعمل اماای كاشتىیُای ازتًشدی  ب 2وگازش 

ي ابالغ بٍ حًشٌ َای ذیدسب  بدٍ حردًز    بٍ تصًیب زسیدٌ است، جُت اجسا  ساشمان غرا ي دازي مزصيما  شصش   

 .م  گسددازسال 

 خًاَشمىد است دستًز فسمایید تا اقداما  الشم دز اجسای  شدن ایه دستًزالعمل اوجام شریسد.

http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/
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111121/566 

11/00/1926 

 دازد

 سرکار خاًن طیثِ هیرضکار

 ذاىدتیرخاًِ حَزُ ریاست داًطگاُ ع ج ٍ خ ب د زاّ

 سرکار خاًن عثذی جن

 دتیرخاًِ حَزُ ریاست داًطگاُ ع ج ٍ خ ب د زًجاى

 سرکار خاًن هحسي آتادی

 دتیرخاًِ حَزُ ریاست داًطگاُ ع ج ٍ خ ب د سثسٍار

 سرکار خاًن تراهطلَ

 دتیرخاًِ حَزُ ریاست داًطگاُ ع ج ٍ خ ب د سوٌاى

 جٌاب آقای هحوذی صفات

 سراسری                                                     رٍ خ ب د تْثْاًدتیرخاًِ حَزُ ریاست داًطکذُ ع ج 

 ابالغ دستًرالعمل صذير مًافقت ايلیٍ يمجًس فعالیت بزای ارائٍ خذمات کىتزل کیفی تجهیشات يملشيمات پششکی 8 مًضًع

 با سالم ي احتزام؛

ٌ باسدازی اش دادما  تىلاسی ت فاه زاُ اصا  ي م صماا        دز وظااز  ي بُاس  بٍ مىظًز ضابطٍ مىدی ي شفاف ساشی          

دستًرالعمل صذير مًافقت ايلیٍ يمجًس فعالیت بزای ارائٍ خذمات کىتزل کیفی تجهیشات يملشيماات  ، پصشایه 

 اسلحضااز،  زاُ صا  ي م صيما  پصشیه ساشمان غرا ي دازي بٍ زصاًب  زسا دٌ اساج،  ُاج     کمیتٍ فىیتٍ دز  پششکی

دًاَشمىد اسج دسلًز فسماب د زاا اداداما  مشد دز ا ساباه     شٌ َای ذبسبط بٍ حضًز ازسای مه گسدد.ا ساء ي ابالغ بٍ حً

 شدن ابه دسلًزالعمل اوااد پربسد.

http://www.fda.gov.ir/
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115111/111 

01/00/1951 

 دازد

 دتیرخاًِ حَزُ ریاست داًطگاُ ع ج ٍ خ ب د زًجاى

 اًن هحسي آتادیسرکار خ

 دتیرخاًِ حَزُ ریاست داًطگاُ ع ج ٍ خ ب د سثسٍار

 سرکار خاًن تراهطلَ

 دتیرخاًِ حَزُ ریاست داًطگاُ ع ج ٍ خ ب د سوٌاى

 جٌاب آقای هحوذی صفات

 دتیرخاًِ حَزُ ریاست داًطکذُ ع ج ٍ خ ب د تْثْاى

 Home Use -ابالغ ضابطه تجهیشات وملشومات پششکی خاوگیموضوع8 

 سالم و احتزام؛با 

دز فسآیٌد تجْیصات ٍهلصٍهات پصشکی  هکَزد اسکدفادُ دزجکاز  اش     شفاف ساشی  تِ هٌظَز ضاتطِ هٌدی ٍ 

 کویدکِ فٌک   ککِ دز   ( Home Use)خاوگیتجهیشات وملشومات پششکی  ضابطه، تِ ایي ٍسیلِ هساکص دزهاً 

ٍ اتالغ تِ حَشُ ّای ذیکست   ْت اجساء تِ تصَیة زسیدُ است، جساشهاى غرا ٍ دازٍ تجْیصات ٍ هلصٍهات پصشی  

 .ه  گسددتِ حضَز ازسال 

 جَاّشوٌد است دسدَز فسهایید تا اقداهات الشم دز اجسای  شدى ایي دسدَزالعول اًجام پریسد.

 زًٍَشت :

 جٌاب آقای دکدس آقاجاً  هعاٍى هحدسم دزهاى :جْت اسدحضاز ٍ دسدَز اتالغ تِ هساکص دزهاً 

 دسم غرا ٍ دازٍ داًشگاُ علَم پصشی  ٍ جدهات تْداشد  دزهاً  سساسس کشَز :جْت اسدحضازهعاٍى هح

 سسکاز جاًن جعفس تیگلَ دتیسجاًِ حَشُ زیاست هسکص قلة شْید زجائ  :جْت اسدحضاز

http://www.fda.gov.ir/
http://www.fda.gov.ir/
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100441/566 

04/40/1906 

 ندارد

معاونین محتزم غذذا و  کلیه معاونین محتزم غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سزاسز کشور

 داروی کلیه دانشگاههای علوم پزشکی کشور

 گشارش پایص بزًاهه عولیاتی هطتزک داًطگاههاهوضوع8 

 سالم علیکن؛

      
فؼبل در اجزای ثزًبهِ ػولیبتی هطتزن ستبد ٍ داًطگبّْبی ػلَم پشضىی داضتٌذ، ثِ پیَست  احتزاهب ضوي تطىز اس ولیِ هؼبًٍتْبیی وِ هطبروت

ارٍ گشارش هختصزی اس ػولىزد هؼبًٍتْبی غذا ٍ دارٍی وطَر ارائِ هی گزدد. ثب تَجِ ثِ ارائِ خالصِ ای اس ػولىزد در ّوبیص هؼبًٍیي غذا ٍ د
 ی در ایي خصَظ السم ثِ ًظز هی رسذ:آثبى ثزگشار ضذ ارائِ ًىبت 02ٍ  91وِ در تبریخ 

 
گشارش جلسبت ثزگشار ضذُ ستبد ارسیبثی ثزًبهِ ػولیبتی ٍ ثزخی داًطگبّْب وِ ثب حضَر ّیبت اهٌب اًجبم ضذُ، گَیبی ایي هَضَع ثَدُ  -9

زی ثزخَردار وِ ثِ ضىل هحسَسی ٍضؼیت ػولىزد حَسُ غذا ٍ دارٍ ثیي هؼبًٍتْبی هختلف داًطگبّْبی ػلَم پشضىی اس ٍضؼیت ثْت

هی ثبضذ وِ الجتِ یىی اس دالیل اصلی آى اّتوبم جذی ثِ ثزًبهِ اس سَی هؼبًٍیي هحتزم غذا ٍ دارٍی وطَر ٍ پیگیزی ٍ اجزای آى اس 

 سَی وبرضٌبسبى هزتجط در آى هؼبًٍتْب ثَدُ وِ ایي هَضَع ثجش در چٌذ هؼبًٍت وِ ػولىزد ًبهطلَثی دارًذ لبثل تمذیز است.

ضبرُ ضذ ارسیبثی اًجبم ضذُ اس اهتیبس اًطجبق هؼبًٍتْبی غذا ٍ دارٍ در ول وطَر تبوٌَى حبوی اس ٍضؼیت هطلَة اوثز ّوبًطَر وِ ا -0

هؼبًٍتْبی غذا ٍ دارٍ در وطَر دارد، ثزایي اسبس ضبّذ ثَدین وِ اهتیبس هیبًگیي هؼبًٍتْبی غذا ٍ دارٍ در سِ هبِّ دٍم ثسیبر ًشدیه 

داضتٌذ ٍ ػلیزغن ػولىزد  92هؼبًٍت در ول وطَر اًحزاف ووتز اس هٌفی  02جبم ضذُ در ایي همطغ حذٍد ثَدُ ٍ لذا در رتجِ ثٌذی اً

هطلَة هؼبًٍت ّبی غذا ٍ دارٍ در سطح داًطگبُ خَد، هوىي است رتجِ آًْب ثبػث اثْبم ٍ ًگزاًی ضذُ ثبضذ، ثٌبثزایي ضوي تبویذ ثز 

ارسیبثی ػولىزد وبرضٌبسبى هزتجط ًسجت ثِ ایي هَضَع اّتوبم داضتِ ٍ همبیسِ  ٍضؼیت هطلَة ایي دستِ اس هؼبًٍتْب، هستذػیست در

صزفب ثزاسبس رتجِ ثٌذی ًجبضذ ٍ ٍضؼیت هؼبًٍت در سطح داًطگبُ ًیش هجٌبی ارسیبثی ثبضذ ٍ ثذیي تزتیت ضبّذ ایي ًجبضین وِ 

هَضَػی وِ هتبسفبًِ در ثزخی اس داًطگبّْب گشارش وبرضٌبسبى هسئَل در اجزای ثزًبهِ ثِ جبی تمذیز هَرد ثبسخَاست لزار گیزًذ، 

 ضذُ است.

ثب تَجِ ثِ اهتیبسات وست ضذُ ثسیبر ًشدیه هؼبًٍتْبی غذا ٍ دارٍ، ثِ هٌظَر ارسیبثی ػبدالًِ تز در سطح وطَر، هؼبًٍتْب در سِ سطح  -3

ثز ایي هجٌب دستِ اٍل هؼبًٍتْبیی لزار هی  دستِ ثٌذی ضذًذ وِ ایي دستِ ثٌذی هٌطجك ثز ضیَُ ًبهِ پبیص ثزًبهِ ػولیبتی هی ثبضذ.

هی ثبضٌذ.  02ٍ دستِ سَم دارای اًحزاف ثیص اس  02تب  5ثَدًذ، دستِ دٍم دارای اًحزاف ثیي  5گیزًذ وِ دارای اًحزاف ثیي صفز تب 

 گشارش دستِ ثٌذی در جذٍل سیز ارائِ ضذُ است. 

در ًیوِ دٍم سبل ٍ رفغ ثسیبری اس هطىالت اجزای ثزًبهِ، اًتظبر هی رٍد  در پبیبى تبویذ هی ضَد وِ ثب تَجِ ثِ اصالح ثزًبهِ ّب -0

اهتیبسات وست ضذُ تَسط هؼبًٍتْب، گَیبی ػولىزد ٍالؼی آًْب ثَدُ ٍ لذا رتجِ ثٌذی وِ تَسط ستبد ٍسارتخبًِ اًجبم خَاّذ ضذ هجٌبی 

ٌگ ثب وبرضٌبسبى سبسهبى جْت رفغ حذالل ایزادات ٍ اًحزاف ارسیبثی خَاّذ ثَد. ثب تَجِ ثِ فطزدگی اهتیبسات، ّوىبری ٍ تؼبهل تٌگبت

 هَجَد در هؼبًٍتْب لطؼب در وست رتجِ درخَر هَثز خَاّذ ثَد.
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 توضیح نام دانشگاهها دسته بندی

هؼبًٍتْبیی دارای هیبًگیي 
 5اًحزاف ثیي صفز تب 

 -تْزاى  -اَّاس  -فسب  -الرستبى  -ایزاى 
 -طتی ضْیذ ثْ -ساثل  -اران  -جْزم 

 -سًجبى  -ضبّزٍد  -ساّذاى  -تزثت جبم 
 -دسفَل  -وزج  -وبضبى  -هطْذ  -ثْجْبى 
 -ایالم  -اصفْبى  -آثبداى  -ثبثل  -دسفَل 

 -ارٍهیِ  -جیزفت  -وزدستبى  -لشٍیي 
 -وزهبًطبُ  -تزثت حیذریِ  -تجزیش 

 -ثَضْز  -ضْزوزد  -گزاش  -رفسٌجبى  
 زاغِه -وزهبى  -گٌبثبد  -لن  -یبسَج 

ایي هؼبًٍتْب دارای ٍضؼیت هطلَة هی 
 ثبضٌذ

هؼبًٍتْبیی دارای هیبًگیي 
 02تب  5اًحزاف ثیي 

 -ایزاًطْز  -ّزهشگبى  -اردثیل  -ضیزاس 
اسفزایي  -گیالى  -یشد  -ّوذاى  -سجشٍار 

 لزستبى -ثجٌَرد  -

ایي هؼبًٍتْب دارای ٍضؼیت تمزیجب لبثل 
َد لجَل ثَدُ، اهب ًیبس است ثِ سوت ثْج

 حزوت وٌٌذ

هؼبًٍتْبیی دارای هیبًگیي 
 02اًحزاف ثیطتز اس 

هبسًذراى  -سوٌبى  -ثن  -گلستبى  -ثیزجٌذ 
 ضَضتز -ًیطبثَر  -سبٍُ  -

ایي هؼبًٍتْب دارای ػولىزد ًبهطلَة ثَدُ 
ٍ السم است ثزای اصالح ػولىزد الذام 

 جذی اًجبم دٌّذ

 

 

 

 

 

 رونوشت:

 دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور جهت استحضارروسای محترم                         
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142204/655 

21/00/1305 

 دارد

 هذیز هحتزم ضَابط بْذاضت اًسبًی حَسُ غذا ٍ دارٍ هٌطقِ آساد تجبری، صٌعتی ارًٍذ

 جٌبة آقبی هٌْذس غفبری

 َابط بْذاضت اًسبًی حَسُ غذا ٍ دارٍ هٌطقِ آساد تجبری، صٌعتی ارسهذیز هحتزم ض

 جٌبة آقبی دکتز یبدگبری

 هذیز هحتزم ضَابط بْذاضت اًسبًی حَسُ غذا ٍ دارٍ هٌطقِ آساد تجبری، صٌعتی هبکَ

 4173-4174در سال (PMSدستورالعول اجزایی پایش هحصوالت در سطح عزضه )هوضوع8 

 سالم علیکن؛

احتزاماً ، در راستای اجزاء بزوامٍ َای سالمت محًر ساسمان غذا ي داري ي با عىایت بٍ اَمیت اجزای بزوامٍ پایش           

( ي با َدف کىتزل ي ارتقاء سالمت مًاد غذایی، آرایشی ي PMSمحصًالت غذایی، آرایشی ي بُداشتی در سطح عزضٍ )

 1305-1306ًالت غذایی، آرایشی ي بُداشتی در سطح عزضٍ  سال بُداشتی، دستًرالعمل اجزایی بزوامٍ عملیاتی پایش محص

 بٍ پیًست جُت اجزاء ابالغ می شًد. 

خًاَشمىد است دستًر فزمایید بزوامٍ ریشی ي اقدامات السم جُت اجزای ایه بزوامٍ مطابق با دستًرالعمل اجزایی معمًل گزدد 

بق اس سطح عزضٍ، وتایج حاصل اس پایش در قالب فایل ي ضمه اوجام اقدامات قاوًوی السم در خصًص محصًالت وامىط

پیًست بٍ ادارٌ کل وظارت ي ارسیابی فزايردٌ َای غذایی، آرایشی ي بُداشتی طبق سماوبىدی تعییه شدٌ  Excelالکتزيویکی 

 ارسال شًد.
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153232/655 

13/10/1395 

 ودارد

 معاون محتزم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سزاسز کشور

 

 قاًوى هبارسه با قاچاق کاال و ارس 34و  33پیزو اجزای آئیي ًاهه اجزائی هواد هوضوع8 

 سالم علیکن؛

سهتاد مززهش     28/9/95مهًرخ   4567ي با تًجٍ بٍ وامهٍ شهمارٌ    29/8/95مًرخ  134328/655احتزاماً پیزي وامٍ شمارٌ 

 ]1پیًسه  [ "قاًوى هبارسه با قاچاق کاال و ارس 34و  33ًحوه اجزای آئیي ًاهه اجزائی هواد "مبارسٌ با قاچاق زاال ي ارس در خصًص 

زارگزيٌ مزبًطٍ بٍ پیًس  ابالغ می گزدد، مقتضی اس  ضهمه َماهار  السب بها وُادَها  ط هزب  اس       20/9/95مصًبٍ جلسٍ مًرخ 

بٍ ا هه   ماٌ  ابار 3گشارشات مزبًطٍ َز جمع آير  ي فزيش امًال تملیای، مفاد مصًبات اخیزالذزز رعا   گزد دٌ ي  جملٍ ساسمان

ساسمان ارسال وما ىد.بد ُی اس  پس اس استقزار الاتزيویای ساماوٍ مزبًطٍ، اطالعات مًرد ویاس بهٍ ريس ي بهزخ  بارگهذار  خًاَهد     

 شد.

 دسهتًرالعمل امحهاک زاالَها    " و "ًرالعمل وحًٌ صهادرات زاالَها  مافهًفٍ قاچهاق    دست"َم چىیه با تًجٍ بٍ تصً ب 

سهتاد   7/10/95مهًرخ   4739ي  26/8/95مهًرخ   4236)مًضًع وامٍ َها  شهمارٌ    آئیه وامٍ مًرد اشارٌ در اجزا  "قاچاق مافًفٍ

 ی گزدد.  جُ  اطالع ي اقداب السب ارسال م ]3ي  2پیًس [ مززش  مبارسٌ با قاچاق زاال ي ارس(
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182182/664 

07/12/1395 

 وذاسد

 
 ت پسشکیاداره کل وظارت و ارزیابی تجهیسات و ملسوما 92پالک -وبش خیابان خارک-ورسیده به چهارراه کالج-بعد چهارراه ولیعصر-خیابان اوقالبتهران، 

 1815485141کد پستی  49702ومابر  02496تلفه 
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 مدیر عبمل محترم / مسئول فنی محترم کلیه شرکتهبی تولید کننده و وارد کننده تجهیزات پزشکی

 ایجاد امکان ثبت الکتروویکی تعهدات توسط شرکت ها در ساماوه تجهیسات پسشکیموضوع: 

 باسالم و احترام؛

حضًسی، اص ایه  بٍ مىظًس ایجبد آسشیً الکتشيویکی اص سًابق تعُذات ششکتُب ي جلًگیشی اص مشاجعبت

دس مًاسدی کٍ ویبص بٍ اسائٍ تعُذ وبمٍ تًسط ششکت میببشذ   ششکت َبی ياسد کىىذٌ ي تًلیذ کىىذٌ  پس کلیٍ

 الصم است مًاسد ریل سا سعبیت کىىذ:

تعُذوبمٍ ببیذ دس سشبشگ ششکت یب دفتشخبوٍ اسىبد سسمی  ي ممًُس بٍ مُش ششکت ي امضبی  -الف

 آيس مطببق سيصوبمٍ سسمی ي مذیشعبمل ي مسئًل فىی ششکت ببشذ.صبحببن امضبی ايساق تعُذ 

کبستببل الکتشيویک دس کٍ  "تعُذات "دس لیىک ببیذ  ایه اداسٌ کلت ااداساسائٍ بٍ بشای تعُذوبمٍ سا   -ة

 ببسگزاسی ومبیىذ.ششکت دس دستشس می ببشذ  

دسخًاست ایه اداسٌ کل دس اصل وسخٍ فیضیکی تعُذوبمٍ دس محل ششکت وگُذاسی شًد ي دس صًست  -ج

 مذت تعییه شذٌ بٍ ایه اداسٌ کل اسائٍ گشدد. 

ایه ت ااداسالصم بٍ رکش است دس ایه سبمبوٍ امکبن تبییذ تعُذ ي سفع تعُذ دس سشسسیذ صمبوی آن تًسط 

 اداسٌ کل يجًد داشتٍ ي سببقٍ تعُذ دس تمبمی سبمبوٍ َبی ایه اداسٌ کل قببل مشبَذٌ است.
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۶۶۴/۵۵۴۶/د
۱۳۹۶/۰۱/۲۸

دارد

تهران، خیابان انقالب-بعد چهارراه ولیعصر-نرسیده به چهارراه کالج-نبش خیابان خارک-پالک ٢٩ اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی
تلفن ٦٣٤٢٠ نمابر ٤٢٧٦٣ کد پستی ١٤١٥٨٤٥٣٧١

                                                                                              

www.fda.gov.ir
www.imed.ir

معاونین محترم غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

موضوع: نکات قابل توجه در صدور مجوز نمایشگاه تجهیزات و ملزومات پزشکی

سالم علیکم؛

احتراما پیرو بخشنامه شماره ۶۶۵/۱۳۶۸۰۴ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۸ معاون وزیر و ریاست محترم سازمان غذا و دارو       
( پیوست ) در خصوص صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط دانشگاه ها و با توجه به 
دوره های آموزشی برگزار شده در سال ۱۳۹۵ ضمن تاکید بر رعایت نکات ارایه شده طی نامه صدراالشاره، بدینوسیله فایل 
آموزشی نکات مهم در صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های مستقل و جانبی تجهیزات و ملزومات پزشکی در منطقه تحت 
پوشش آن دانشگاه، که در دوره بازآموزی تفویض به کارشناسان تجهیزات پزشکی دانشگاه ها آموزش داده شد، به پیوست 
جهت ابالغ و نظارت بر اجرای صحیح موارد فوق الذکر ایفاد می گردد. بدیهی است پس از صدور مجوز توسط دانشگاه، 
نظارت و بازرسی از نمایشگاه ها توسط کارشناسان آن دانشگاه براساس آموزشهای ارایه شده و چک لیست ابالغی الزامی 

می باشد.     
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 داسد

 ریاست دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

  ابالغ دستًرالعمل الشامات يمشخصات فىی صافی همًدیالیشمًضًع8 

 با سالم ي احتزام؛

 ، به این وسیله  مشخصات فنی صافی همودیالیض الضامات ودس فشآینذ شفاف ساصی  به منظوس ضابطه منذی و 

سکاصما   که دس کمیته فنی تجهیضات و ملضومات پضشکیی   لیضمشخصات فنی صافی همودیا الضامات و دستوسالعمل

و ابالغ به حوصه های ریشبط به حضوس جهت اجشاء به پیوست به تصویب سسیذه است،  24/12/95غزا و داسو موسخ 

 .می گشدداسسال 

 خواهشمنذ است دستوس فشماییذ تا اقذامات الصم دس اجشایی شذ  این دستوسالعمل انجام پزیشد.

http://www.fda.gov.ir/
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۶۶۴/۴۳۱۰۶/د
۱۳۹۶/۰۵/۰۷

دارد

تهران، خیابان انقالب-بعد چهارراه ولیعصر-نرسیده به چهارراه کالج-نبش خیابان خارک-پالک ٢٩ اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی
تلفن ٦٣٤٢٠ نمابر ٤٢٧٦٣ کد پستی ١٤١٥٨٤٥٣٧١
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معاونین محترم غذا و دارو سراسر کشور

موضوع: اجرای دستور العمل نظارت و ارزیابی /٦٦٤/۸۱۵٣٤د مورخ ٢٢/٩۵/۸

با سالم و احترام؛

      پیرو ابالغ دستور العمل نظارت و ارزیابی به شماره ۶۶۴/۸۱۵۳۴/د مورخ ۹۵/۸/۲۲(تصویر پیوست) و برگزاری 
دوره بازآموزی دستور العمل مذکور در حوزه های مختلف نظارتی در اواخر سال گذشته، ،چک لیست های بازنگری 
شده از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری در سامانه import (قسمت نظارت و ارزیابی) بارگذاری گردیده است که 
حوزه تجهیزات پزشکی دانشگاه می بایست مطابق با دستور العمل صدر االشاره نسبت به تدوین تقویم بازرسی و 
انجام نظارت و ارزیابی از اول اردیبهشت ماه سال جاری اقدام می نموده است. در ضمن چک لیست های بارگذاری 
شده در سامانه بنا به درخواست دانشگاهها، مجددا طی نامه ۶۶۴/۲۳۱۹۲/د مورخ ۹۶/۳/۱۳ارسال گردیده(تصویر 
پیوست)که شامل ۴ چک لیست مربوط به نظارت و ارزیابی ۱-مراکز درمانی دانشگاهی ۲-مراکز درمانی غیر 
دانشگاهی ۳-شرکتهای توزیع کننده ۴-واحدهای صنفی می باشد. همچنین نحوه صدور مجوز جهت نمایشگاهها و 

نظارت بر آنها طی نامه شماره ۶۶۴/۵۵۴۶/د مورخ ۹۶/۱/۲۸ (تصویر پیوست) اعالم گردیده است.

    لذا با توجه به موارد اعالمی فوق الذکر و تاکیدات مکرر بر افزایش نظارت ها و ارزیابی ها در همایش و نشست 
های سال گذشته و سال جاری، خواهشمند است دستور فرمایید اقدامات الزم توسط مسئول محترم تجهیزات پزشکی 

دانشگاه به شرح ذیل در این خصوص صورت پذیرد:

۱-بازرسی های انجام شده از اول سال جاری در سامانه import ، قسمت نظارت و ارزیابی وارد و چک لیست های 
مربوطه تکمیل و تایید گردد. 

۲-مجوز نمایشگاه های صادره توسط دانشگاه در سامانه import ، قسمت تعریف لیست نمایشگاه بارگذاری و 
مستندات مربوطه الصاق شود.

۳-ارجاعات به مراجع قضایی و دالیل آن در سامانه import ، قسمت ارجاعات به مراجع قضایی با ذکر علت ارجاع و 
اطالعات خواسته بارگذاری گردد.

    با عنایت به موارد فوق به استحضار می رساند این اداره کل در ابتدای نیمه دوم سال جاری نسبت به ارزیابی 
عملکرد دانشگاهها در حوزه نظارت و ارزیابی اقدام خواهد نمود و با توجه به اینکه اطالعات بارگذاری شده در سامانه 
مالک بازدیدها و ارزیابی عملکرد دانشگاهها در حوزه نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی خواهد بود، کلیه 
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تهران، خیابان انقالب-بعد چهارراه ولیعصر-نرسیده به چهارراه کالج-نبش خیابان خارک-پالک ٢٩ اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی
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دانشگاهها می بایست نسبت به برنامه ریزی، هماهنگی، انجام بازرسی مطابق دستور العمل های ابالغی  اقدام  و چک 
لیست ها و اطالعات موارد خواسته شده طی نامه را در سامانه بارگذاری نمایند.


