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 همقدم -1

 پروانه ساختفرآیند تمدید ، روند تمدید پروانه ساخت و نظارت بر تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی سراسر کشورتسریع  به منظور
 ،هاي علوم پزشکیاداره کل تجهیزات پزشکی به دانشگاهاز طرف  Bو  Aتجهیزات پزشکی با کالس خطر  و ممیزي خط تولید

 .گرددمیتفویض  به شرح ذیل، واجد شرایطخدمات بهداشتی و درمانی 
 

 هدف -2

تمدید پروانه ساخت  جهتهاي علوم پزشکی اهبندي دانشگ ارزیابی و رتبهتفویض و متعاقب آن  ،هدف از تدوین این دستورالعمل
 باشد.میارتقا کیفیت خدمات ارائه شده  آن و در مسیرتجهیزات پزشکی  تولیدکنندگان

 

 دامنه کاربرد -3

 .دارد کاربرد طیشرا واجد یپزشک علوم يهادانشگاه یابیارز و يبند رتبه يبرا ضابطه نیا
 

 الزامات عمومی -4

 نیروي انسانی -1-4
تفویض تمدید پروانه ساخت، در سه حوزه ملزومات پزشکی، تجهیزات پزشکی و تجهیزات آزمایشگاهی تشخیص  -1-1-4

 ) صورت خواهد پذیرفت. IVDپزشکی (
 مرتبط، در هر حوزه الزامی است.تحصیلی کارشناس با مدرك  حداقل دوحضور  -2-1-4

 باشد. می نیروي انسانی متخصص و تمام وقت کارگیريملزم به بدانشگاه ها، به منظور ارائه خدمات به شرکت -3-1-4
 به فعالیت بپردازد. با توجه به تحصیالت و رزومه کاري مذکوردر یکی از سه حوزه  صرفا تواندمیهر کارشناس  -4-1-4

 بایست مشخص و ثابت باشد.میرابطه استخدامی کارشناس  -5-1-4
 باشد.مین قابل قبول...) اي و پروژهطرحی، غیر رسمی (رابطه استخدامی تبصره: 

 برگزار شده توسط اداره کل هاي شفاهی و کتبیو موفقیت در آزمون هاي آموزشیدورهملزم به طی هر کارشناس  -6-1-4
  باشد. میو یا نماینده قانونی آن  تجهیزات پزشکی

 اي محرمانه بودن، حفظ حقوق حرفه -2-4
بایست میپروانه ساخت و ممیزي از خط تولید یند تمدید آفرحین  بودن کلیه مدارك و اطالعات به دست آمده درمحرمانه 

این اطالعات نباید بدون اجازه سازنده در اختیار شخص سوم قرار گیرد مگر اینکه قانون الزام کرده  .تضمین شود دانشگاهتوسط 
 باشد.

 ۵از  ۱صفحه 
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 دانشگاههاي وظایف و مسئولیت -5

 باشد:میبه شرح زیر  دانشگاههاي اهم وظایف و مسئولیت

 هاشرکت ییراهنما اطالع رسانی و -1-5
هاي و کلیه فرآیندها و دستورالعمل ها اقدام نمایدارائه اطالعات به شرکتو دقیق نسبت به  متعهدانهدانشگاه موظف است که 

 ابالغی اداره کل (از طریق نامه و یا سایت) را به کلیه تولیدکنندگان تحت پوشش خود به نحو مقتضی اطالع رسانی نماید.

 امور انجام در سرعت -2-5
 وقت نسبت به انجام امور مربوط به هر شرکت اقدام نماید.دانشگاه موظف است در اسرع  -1-2-5
بایست بررسی و درخصوص میپس از ارسال درخواست تمدید پروانه ساخت، پرونده شرکت روز کاري  5ظرف مدت  -2-2-5

(که بیش از یک هفته از زمان ثبت  آن اعالم نظر گردد. در صورت نیاز به ممیزي از خط تولید، زمان ممیزي
 ، به شرکت اعالم شود.از زمان ثبت درخواست روز 3نیز در همان  ت نخواهد بود)درخواس

 یابالغ يهاها و دستورالعملندیفرآ نیخرآ اساس بر اقدام -3-5
هاي ابالغی (از طریق نامه و یا سایت)، نسبت به ممیزي از خط خرین فرآیندها و دستورالعملآاطالع از  بادانشگاه موظف است 

 تمدید پروانه ساخت اقدام نماید.تولید و 

 اسناد حیصح يبارگذار -4-5
 باشد.میمسئولیت بارگذاري صحیح اسناد به عهده دانشگاه بایست به صورت صحیح بارگذاري گردند. میکلیه اسناد 

 يزیمم گزارش ارسال -5-5
 کل اداره به انهیماه صورت به را يزیمم گزارشات ستیبایم دانشگاهتوسط اداره کل،  هاارائه گزارش سامانه يزمان راه انداز تا

 .دینما ارسال
 

 دیجد یمتقاض يهابه دانشگاه پروانه ساخت دیتمد ضیتفو طیشرا -6

 .باشد مرتبط یلیتحص مدرك با کارشناس دو حداقل يدارا خود یدرخواست حوزه در ستیبایم دانشگاه -1-6
مرتبط در همان  کارشناسدر هر حوزه به شرط دارا بودن  ،هستند قطب که ییهادانشگاه به ساخت پروانه دیمدت فرآیند -2-6

همان حوزه  درکننده دیشرکت تول 3 حداقل ستیبایاستان مذکور م در ها،دانشگاه ریسا يبراو  خواهد شد ضیتفو حوزه،
 .دنباش فعالپروانه ساخت  دیتمد یدرخواست

 

 هاي متقاضیدانشگاهمجدد تمدید پروانه ساخت به شرایط تفویض  -7

ها در راستاي نیل به اهداف طرح تفویض، اداره کل ها و بررسی توانمندي آنجهت نظارت بر فرآیندهاي تفویض شده به دانشگاه
 :نمایدمیها آنو رتبه بندي  هادانشگاهتایید صالحیت اقدام به  (جدول صفحه بعد) هاي ذیلبراساس شاخص ،یو یا نماینده قانون

  

 ۵از  ۲صفحه 
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 ردیف
عنوان مورد 

 ارزیابی
 امتیاز نحوه امتیازدهی هامشخصه

1 
نیروي 
 انسانی

تعداد کارشناسان و میزان تحصیالت آنها 
 مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت

امتیاز، حداکثر  2تر نفر و به ازاي هر نفر اضافه 2حداقل تعداد کارشناس 
 امتیاز 8

8 

 8  * آموزشی گذرانده شدههاي میزان دوره

 سرعت عمل 2
مدت زمان رسیدگی به هر پرونده جهت 
تسهیل و تسریع در فرآیند مورد ارزیابی 

 خواهد بود

 امتیاز 10روز کاري،  5کمتر از 
 امتیاز 2روز کاري،  10تا  5بین 
 باشدمیروز کاري فاقد امتیاز  10بیش از 

10 

3 
با  تعامل
 هاشرکت

نحوه تعامل کارشناسان دانشگاه با 
 تولیدکنندگان

نامه ده سوالی معین ها بر اساس پرسشمیزان رضایتمندي شرکت
 خواهد بود 10تا  1نمره بین نامه، گردد. میانگین حسابی این پرسشمی

امتیاز  2ها، اهعملکرد دانشگشرکت از منطقی درصورت وجود شکایت 
 ** گرددمیمنفی منظور 

10 

4 
میزان 
 فعالیت

بر اساس تعداد پرونده انجام شده طی 
بازه زمانی مشخص میزان فعالیت 

 گرددمیها معین دانشگاه

 10امتیاز و حداکثر  1به ازاي هر پرونده انجام شده طی بازه زمانی 
 امتیاز براي این بخش وجود دارد

10 

5 
تعامل با اداره 

بر اساس  کل
 پرسشنامه

 اسنادبارگذاري صحیح 
امتیاز بنا به  9تا  0بین  IMEDبارگذاري صحیح اسناد در سامانه 

 گرددمیتشخیص اداره کل امتیاز دهی 
9 

نحوه اطالع رسانی و پاسخگویی به 
 شرکت ها

ها، طی ها از فرآیندها و اطالع رسانی دقیق به آنمیزان آگاهی شرکت
 پذیردمیامتیاز نمره دهی صورت  9تا  0پرسشنامه معین و بین 

9 

 نحوه پیاده سازي  فرآیندها
دهی  امتیاز نمره 9 تا 0 نحوه پیاده سازي  فرآیندها  توسط اداره کل

 گرددمی
9 

 میزان تعامل با اداره کل
هاي موفق به انجام میزان تعامل با اداره کل بر اساس تعداد پرونده

 گرددمیامتیاز نمره دهی  9تا  0رسیده و تعامل با اداره کل بین 
9 

میزان آشنایی کارشناسان با فرآیندهاي 
 اداره کل

میزان آشنایی کارشناسان دانشگاه براساس پرسشنامه و سواالتی که 
امتیاز  9تا 0شود معین و بین میتوسط کارشناسان اداره کل مطرح 
 گرددمیرتبه دهی 

9 

 9  يزیمم گزارشات ماهانه ارائه

 100 جمع امتیازها
مشمول  یآموزش يهاگذراندن دوره ازیاست. امت ازیبوده و فاقد امت يکارشناسان اجبار هیکل يشده توسط اداره کل برا فیتعر يو بازآموز یآموزش يهادوره گذراندن * 

 شده، گذرانده است.  ضیتفو يندهایفرآ يخود در راستا ییو توانا یآگاه شیکه کارشناس جهت افزا باشدیم یمرتبط يهادوره
(در سامانه  اتیجزئ ذکر باخود را  تیشکا ستیبایمداشته باشد،  یتیکارشناسان دانشگاه شکا تیاز نحوه فعال لیبه هر دل تولیدکنندگانهر یک از که  ی** در صورت

IMED ( ردیگ قرار استفاده مورد یازدهیامت جهت هم و يریگیجهت پ مراتب تا دینما ثبت. 
 

 خواهد شد. ضیتفو یبه دانشگاه متقاض دیاز خط تول يزیپروانه ساخت و مم دیتمد ندیفرآ ،ازیامت 70صورت کسب  در -1-7

 ۵از  ۳صفحه 
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مدت  به ندهایفرآ ضیتفو الزم، ازیامت کسب عدم صورت در و شد خواهد ارزیابی ماهه شش صورت به هادانشگاه ملکردع -2-7
 .شد خواهد لغو ماهشش 

 
 تساخ پروانه دیتمد ضیتفو ندیفرآ -8

 لیفا کی قالب در ازین مورد مدارك ارسال و لیتکم -1-8
 تفویض یمتقاض يهادانشگاه -1-1-8

 با ذکر حوزه درخواستی به اداره کل تجهیزات پزشکی با امضاء رئیس دانشگاهنامه درخواست ارسال  .1

 کارشناسان حکم کارگزینی تصویر  .2

 آنهاتصویر مدرك تحصیلی کارشناسان به همراه رزومه کاري  .3

حوزه هاي تولیدکننده تجهیزات پزشکی در استان محل استقرار دانشگاه متقاضی به همراه شرکت اسامیاعالم  .4
 1-1-4بند فعالیت هر شرکت مطابق 

 تفویض شده استکه در حال حاضر فرآیند تمدید پروانه ساخت به آنها  ییهادانشگاه -2-1-8

به اداره کل تجهیزات پزشکی با ذکر حوزه با امضاء رئیس دانشگاه نامه درخواست تفویض تمدید پروانه ساخت  .1
 درخواستی

 کارشناسان  تصویر حکم کارگزینی .2

 تصویر مدرك تحصیلی کارشناسان به همراه رزومه کاري آنها .3

 و موفقیت در آزمون کتبی و شفاهی هاي آموزشی اجباريگذراندن دوره -2-8

 هارتبه بندي دانشگاه -3-8

 تفویض فرآیند تمدید پروانه ساخت -4-8
  

 ۵از  ۴صفحه 
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  تساخ پروانه دیتمد ضیتفو ندیفرآفلوچارت 

 ۵از  ۵صفحه 
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