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  اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی 29پالك - نبش خیابان خارك- نرسیده به چهارراه کالج- بعد چهارراه ولیعصر- خیابان انقالبتهران، 
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  اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی بسته حمایتی
  از شرکتهاي دانش بنیان تولیدکننده تجهیزات و ملزومات پزشکی

  : )ثبت شرکت و مسئول فنی (تشکیل شناسنامه  -الف 
، مجوزهاي صادره از طرف مراکز رشد، پارك علم و برداري  به منظور ثبت اطالعات شرکت عالوه بر مجوز پروانه بهره .1

 .ش می باشدیرقابل پذفناوري و صنف براي شرکتهاي دانش بنیان 

 .مدیر عامل می تواند مسئول فنی شرکت باشد .2

 .مدیر عامل نیازي  به کارت پایان خدمت ندارد .3

 .نیازي به ارائه مدرك کارشناسی مرتبط نداردمدیر عامل  .4

 .پیشینه و عدم اعتیاد مرتبط نداردء مدیر عامل نیازي به ارائه مدرك سو .5

  .تخفیف هزینه بابت گذراندن دوره مسئولین فنی .6

  در پایگاه اطالع رسانی اداره کلاختصاص فضاي مناسب براي معرفی و اطالع رسانی  .7

  :صدور پروانه  - ب 
  صادر میگرددابی ، جذب سرمایه گذاري و تجاري سازي مجوز نمونه آزمایشی با تسهیل در شرایط ذیل بازاریجهت: 

 .نیازي به ثبت محصول در سامانه اداره کل ندارد .1

 .نمی باشدنیازي به رعایت الزامات شرایط محیطی  .2

 .می باشدنیاز به بازدید از محل تولید ن .3

 .با حداقل اسناد و با اولویت انجام میشود مجوز ورود جهت ماده اولیه .4

 .مستندات تطابق با الزامات اساسی نداردنیاز به ارائه محصول نمونه آزمایشی  .5

 .محصول نمونه آزمایشی نیاز به ارائه گزارش مدیریت ریسک ندارد .6

 .ندارد) ISO 13485(محصول نمونه آزمایشی نیاز به ارائه مستندات استقرار سیستم مدیریت کیفیت  .7

آئین نامه تجهیزات پزشکی صدور مجوز نمونه آزمایشی، با درخواست  33الزم به ذکر است بر اساس ماده (
در هر صورت و  .میگرددشرکت و مشروط بر احراز انطباق تجهیزات با اصول ایمنی و عملکردي  صادر 
 .)رات نمی باشدتجهیزات و ملزومات پزشکی واجد نمونه آزمایشی مجاز به توزیع، عرضه و صاد

 .بایست ایمنی و عملکرد محصول صحه گذاري  گردد صرفا می .8

 بررسی موضوع جهت صدور موافقت اصولی به منظور تولید محصوالت دانش بنیان با اولویت 

  صدور پروانه ساخت و نمایش در سایت منوط به رعایت کلیه ضوابط تولید می باشد و صرفا جهت تسریع سیر مراحل
 .ناسی، پرونده ها با اولویت رسیدگی میگردنداداري و کارش

 در صورت شروع مطالعه و ارائه گزارش فاز اول مطالعه با تصویب .در مواردي که نیاز به مطالعه بالینی وجود دارد
  .کمیته فنی می توان اجازه توزیع محدود داد

  


