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 .بايد استفاده از توليدات داخلي به عنوان يك ارزش در جامعه مطرح شود

) رهبر فرزانه انقالب اسالمي(

  

  دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني/سرپرست محترم دانشگاه /استري

  

  :با سالم و تحيات

دفتر رياست محترم جمهوري در خصوص حمايت از توليدات  30/11/1384مورخ  79429در اجراي ابالغيه شماره 

  :جرا اعالم مي گرددداخلي، تقويت اقتصاد ملي و كاهش واردات غير ضروري دستور العمل اجرايي ذيل جهت ا

توليد داخل كه داراي ) اعم از مصرفي و غير مصرفي(كليه لوازم، اقالم و وسايل پزشكي وآزمايشگاهي و دندانپزشكي -1

تائيديه معتبر از اداره كل تجهيزات پزشكي و زارت مطبوع بوده و تاريخ اعتبار آنها  منقضي نشده مشمول ابالغيه شماره 

  .م جمهوري مي باشنددفتر رياست محتر 79429

دانشكدههاي علوم / با عنايت به فعاليتهاي تخصصي  اعم از بهداشتي ،درماني ،آموزشي،پژوهشي در دانشگاه: تبصره

  رافع نيازهاي مراكز متقاضي نباشد بررسي و "1"پزشكي كشور در صورتي كه كيفيت اقالم توليدي مشمول بند 

  :ورت خواهد پذيرفتتصميم گيري در اين خصوص توسط كميته ذيل ص

  

  : ا�� 	����)ا��

  )به عنوان رئيس كميته(دانشكده يا نماينده تام االختيار وي/رئيس دانشگاه-1

  دانشكده/ معاون پشتيباني دانشگاه-2

  دانشكده/ معاون درمان دانشگاه-3

ترجيها يكي از آنها مسئول اداره تجهيزات پزشكي (خريد دو نفر از مسئولين ذيربط در ارتباط با موضوع -4

  )دانشگاهدانشكده باشد

  

  .دانشكده از بين اعضاء فوق صورت خواهد پذيرفت/ تعيين دبير كميته توسط رئيس دانشگاه )ب

گزارش تصميمات متخذه كميته فوق مي بايست ماهيانه به اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت متبوع )ج

  .ارسال گردد

  .تصميمات متخذه نبايد مغاير با ساير قوانين و مقررات كشور باشد )د

دانشكده را ننمايد و نياز فوري آن را بر آورده / تكافوي نياز دانشگاه "1"در صورتي كه توليدات داخلي موضوع بند  -2

  .نسازد پس از تاييد فوريت نياز توسط كميته مذكور خريد كاالي مشابه خارجي بال مانع است

هر گونه نارسايي و اشكال در زمينه هاي مختلف نظير قيمت،عملكرد،خدمات پس از فروش توليدات داخلي موضوع -3

. دانشكده علوم پزشكي به اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت متبوع گزارش خواهد شد/ اين دستور العمل توسط دانشگاه

واقص توسط توليد كننده و يا تجديد نظر در تمديد اداره كل تجهيزات پزشكي پس از دريافت گزارش در خصوص رفع ن

  .يا صدور تائيديه كيفي كاال اقدام الزم را بعمل خواهد آورد

در موارد اضطراري وعدم امكان تشكيل كميته فوق به نحوي كه تاًخير در تاًمين كاالي مورد نظر باعث تهديد سالمت -4



  .جرا خواهد بوددانشكده الزم اال/ جامعه باشد ، نظر رئيس دانشگاه 

دانشكده هاي علوم پزشكي سراسر كشور، مراكز و موسسات تابعه از تاريخ ابالغ / رعايت اين دستورالعمل براي دانشگاه -5
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