
 
        

؛ مويد چه ؛ مويد چه ؛ مويد چه ؛ مويد چه وزارت صنايع ومعادن صادر مي گرددوزارت صنايع ومعادن صادر مي گرددوزارت صنايع ومعادن صادر مي گرددوزارت صنايع ومعادن صادر مي گرددكه توسط كه توسط كه توسط كه توسط     بهره برداريبهره برداريبهره برداريبهره برداريپروانه پروانه پروانه پروانه  ----1111

ز چه جايگاه قانوني بهره مند ز چه جايگاه قانوني بهره مند ز چه جايگاه قانوني بهره مند ز چه جايگاه قانوني بهره مند موضوعاتي مي باشد و در خصوص تجهيزات پزشكي اموضوعاتي مي باشد و در خصوص تجهيزات پزشكي اموضوعاتي مي باشد و در خصوص تجهيزات پزشكي اموضوعاتي مي باشد و در خصوص تجهيزات پزشكي ا

 است؟است؟است؟است؟
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پروانه ساخت وسيله پزشكي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و براي پروانه ساخت وسيله پزشكي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و براي پروانه ساخت وسيله پزشكي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و براي پروانه ساخت وسيله پزشكي توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و براي است: است: است: است: 

تجهيزات پزشكي صادر مي شود نه وزارت صنايع و معادن، ليكن وزارت صنايع و معادن تجهيزات پزشكي صادر مي شود نه وزارت صنايع و معادن، ليكن وزارت صنايع و معادن تجهيزات پزشكي صادر مي شود نه وزارت صنايع و معادن، ليكن وزارت صنايع و معادن تجهيزات پزشكي صادر مي شود نه وزارت صنايع و معادن، ليكن وزارت صنايع و معادن 

پروانه بهره برداري جهت توليد انبوه وسيله را صادر مي كند، به اين مفهوم كه بدون پروانه بهره برداري جهت توليد انبوه وسيله را صادر مي كند، به اين مفهوم كه بدون پروانه بهره برداري جهت توليد انبوه وسيله را صادر مي كند، به اين مفهوم كه بدون پروانه بهره برداري جهت توليد انبوه وسيله را صادر مي كند، به اين مفهوم كه بدون 

دن شامل جواز تاسيس و پروانه بهره برداري، توليد دن شامل جواز تاسيس و پروانه بهره برداري، توليد دن شامل جواز تاسيس و پروانه بهره برداري، توليد دن شامل جواز تاسيس و پروانه بهره برداري، توليد مجوزهاي الزم از وزارت صنايع و معامجوزهاي الزم از وزارت صنايع و معامجوزهاي الزم از وزارت صنايع و معامجوزهاي الزم از وزارت صنايع و معا

هت توليد انبوه وسيله نخواهد هت توليد انبوه وسيله نخواهد هت توليد انبوه وسيله نخواهد هت توليد انبوه وسيله نخواهد كننده واجد شرايط اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت جكننده واجد شرايط اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت جكننده واجد شرايط اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت جكننده واجد شرايط اخذ پروانه ساخت از وزارت بهداشت ج

        . . . . بودبودبودبود

        

بررسي هاي خود كه منتج به ارائه پروانه  ساخت به وسيله بررسي هاي خود كه منتج به ارائه پروانه  ساخت به وسيله بررسي هاي خود كه منتج به ارائه پروانه  ساخت به وسيله بررسي هاي خود كه منتج به ارائه پروانه  ساخت به وسيله     آيا اداره كل در سيرآيا اداره كل در سيرآيا اداره كل در سيرآيا اداره كل در سير ----2222

موسسه استاندارد ايران در موسسه استاندارد ايران در موسسه استاندارد ايران در موسسه استاندارد ايران در     پزشكي مي شود ؛ ضوابط ساير سازمانهاي ذيربط ( مانندپزشكي مي شود ؛ ضوابط ساير سازمانهاي ذيربط ( مانندپزشكي مي شود ؛ ضوابط ساير سازمانهاي ذيربط ( مانندپزشكي مي شود ؛ ضوابط ساير سازمانهاي ذيربط ( مانند

) را نيز منظور مي نمايد؛ به ) را نيز منظور مي نمايد؛ به ) را نيز منظور مي نمايد؛ به ) را نيز منظور مي نمايد؛ به     خصوص تجهيزات پزشكي مشمول استاندارد اجباريخصوص تجهيزات پزشكي مشمول استاندارد اجباريخصوص تجهيزات پزشكي مشمول استاندارد اجباريخصوص تجهيزات پزشكي مشمول استاندارد اجباري

عبارت ديگر آيا ارائه پروانه ساخت اداره كل به اين گونه كاالها به معني دارا بودن عبارت ديگر آيا ارائه پروانه ساخت اداره كل به اين گونه كاالها به معني دارا بودن عبارت ديگر آيا ارائه پروانه ساخت اداره كل به اين گونه كاالها به معني دارا بودن عبارت ديگر آيا ارائه پروانه ساخت اداره كل به اين گونه كاالها به معني دارا بودن 

 ساير مجوزها نيز هست ؟ساير مجوزها نيز هست ؟ساير مجوزها نيز هست ؟ساير مجوزها نيز هست ؟
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پروانه عالمت استاندارد پروانه عالمت استاندارد پروانه عالمت استاندارد پروانه عالمت استاندارد "است: در مورد كاالهاي مشمول استاندارد اجباري بدون ارائه است: در مورد كاالهاي مشمول استاندارد اجباري بدون ارائه است: در مورد كاالهاي مشمول استاندارد اجباري بدون ارائه است: در مورد كاالهاي مشمول استاندارد اجباري بدون ارائه 

كه از سوي موسسه استاندارد براي كاالهاي مذكور صادر مي شود ، توليدكننده كه از سوي موسسه استاندارد براي كاالهاي مذكور صادر مي شود ، توليدكننده كه از سوي موسسه استاندارد براي كاالهاي مذكور صادر مي شود ، توليدكننده كه از سوي موسسه استاندارد براي كاالهاي مذكور صادر مي شود ، توليدكننده     "اجبارياجبارياجبارياجباري

واجد شرايط اخذ پروانه ساخت نخواهد بود، به عبارت ديگر صدور پروانه ساخت متضمن واجد شرايط اخذ پروانه ساخت نخواهد بود، به عبارت ديگر صدور پروانه ساخت متضمن واجد شرايط اخذ پروانه ساخت نخواهد بود، به عبارت ديگر صدور پروانه ساخت متضمن واجد شرايط اخذ پروانه ساخت نخواهد بود، به عبارت ديگر صدور پروانه ساخت متضمن 

        ير مجوزها مي باشد.ير مجوزها مي باشد.ير مجوزها مي باشد.ير مجوزها مي باشد.دارا بودن سادارا بودن سادارا بودن سادارا بودن سا

        

        

محيط و يا دست تجهيزات پزشكي محيط و يا دست تجهيزات پزشكي محيط و يا دست تجهيزات پزشكي محيط و يا دست تجهيزات پزشكي     آيا محلولهاي ضدعفوني كننده شيميايي و تميزكنندهآيا محلولهاي ضدعفوني كننده شيميايي و تميزكنندهآيا محلولهاي ضدعفوني كننده شيميايي و تميزكنندهآيا محلولهاي ضدعفوني كننده شيميايي و تميزكننده    ----3333

        هستند؟ مرجع صدور پروانه ساخت به اين وسايل كدام سازمان است؟هستند؟ مرجع صدور پروانه ساخت به اين وسايل كدام سازمان است؟هستند؟ مرجع صدور پروانه ساخت به اين وسايل كدام سازمان است؟هستند؟ مرجع صدور پروانه ساخت به اين وسايل كدام سازمان است؟
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محيط و دست جزء وسايل پزشكي محسوب مي شوند نه محيط و دست جزء وسايل پزشكي محسوب مي شوند نه محيط و دست جزء وسايل پزشكي محسوب مي شوند نه محيط و دست جزء وسايل پزشكي محسوب مي شوند نه     است: محلول هاي ضدعفوني كنندهاست: محلول هاي ضدعفوني كنندهاست: محلول هاي ضدعفوني كنندهاست: محلول هاي ضدعفوني كننده

دارو ، با توجه به توافق صورت گرفته براي اين وسايل پروانه ساخت وسيله پزشكي توسط دارو ، با توجه به توافق صورت گرفته براي اين وسايل پروانه ساخت وسيله پزشكي توسط دارو ، با توجه به توافق صورت گرفته براي اين وسايل پروانه ساخت وسيله پزشكي توسط دارو ، با توجه به توافق صورت گرفته براي اين وسايل پروانه ساخت وسيله پزشكي توسط 

اداره كل تجهيزات پزشكي صادر نمي شود و اين موضوع به عهده معاونت غذا و دارو وزارت اداره كل تجهيزات پزشكي صادر نمي شود و اين موضوع به عهده معاونت غذا و دارو وزارت اداره كل تجهيزات پزشكي صادر نمي شود و اين موضوع به عهده معاونت غذا و دارو وزارت اداره كل تجهيزات پزشكي صادر نمي شود و اين موضوع به عهده معاونت غذا و دارو وزارت 

 بهداشت است.بهداشت است.بهداشت است.بهداشت است.


