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 مقدمه: -1

موارد ( مطابق Technical Fileسیستم مدیریت کیفیت، استقرار سامانه شرایط تولید خوب، آماده سازی مدارک فنی  ) سازیپیاده

های خط تولید به منظور اخذ قید شده در آیین نامه تجهیزات پزشکی و ضوابط مربوط و همچنین اصالح برخی از فرآیندها و زیرساخت

ی آموزشی هااین الزامات علی رغم دوره سازیپیادههای تولیدی جهت شرکت باشد و برخی ازمیپروانه ساخت وسیله پزشکی ضروری 

 .مشاوره دارند برگزار شده نیاز به

باشد. در این ضوابط صرف نظر میضروری  گذارنهاد قانونذیصالح زیر نظر  ینتعیین ضوابط ارزیابی و انتخاب مشاور بر همین اساس

ضوابط و الزامات  سازیپیادهاحراز صالحیت مشاورین فعال جهت و همچنین سازمان ممیزی کننده، شرایط و ضوابط  پزشکی وسیلهاز نوع 

 شده است. تعیین گذارقانوننهاد 

 هدف: -2

ین مشاور و نحوه نظارت بر حسن انجام کار انتخاب شرایط احراز، ارزیابی،جهت  الزامات الزم تعیین ،هدف از تدوین این دستورالعمل

ی مختلف مشاوره به منظور استفاده حداکثر از توان بخش خصوصی در راهنمایی و هدایت تولید کنندگان در مسیر هادر زمینه این حوزه

 باشد.میارتقاء کیفی 

 دامنه کاربرد: -3

 نمایند.میاعالم آمادگی  دستورالعملدامنه کاربرد این ضوابط شامل کلیه افراد حقیقی/ حقوقی است که جهت ارائه خدمات موضوع این 

 اريف:تع -4

که  است این ضوابط شامل هر قانون، حکم، فرمان، دستورالعمل یا آیین نامه ای: (Regulatory Requirements)الزامات قانونی  -

 .به سیستم کیفیت تولید کنندگان وسایل پزشکی مربوط باشد

ی، فرآیندها و منابع یروشهای اجراها، ساختار سازمانی، مسئولیت :(Quality Management System)سیستم مدیریت کیفیت  -

 می باشد. استقرار مدیریت کیفیتبرای 

های مذکور در از روش یکیشخصیت حقوقی که پس از اخذ مجوزهای قانونی الزم با استفاده از  :(Manufacturer)تولید کننده  -

 نماید.می، یک وسیله پزشکی را تولید هبا رعایت استانداردهای موجود و ضوابط مربوط ، تجهیزات پزشکی آیین نامه

سیستم مدیریت کیفیت از طریق  سازیپیادهدر  تولیدکنندهشخصی )حقیقی/ حقوقی( که به : سیستم مدیریت کیفیت مشاور -

 نماید.میارائه اطالعات و یا توصیه کمک 

ی الزامات هادر زمینه تدوین مستندات و خواسته تولیدکننده)حقیقی/ حقوقی( که به  شخصی: مشاور گواهی انطباق محصول -

قانون گذار از طریق ارائه اطالعات  نهادو الزامات  هاالزامات خواسته شده مطابق با خواسته سازیپیادهانطباق محصول و همچنین 

 نماید.میو یا توصیه کمک 

 الزامات قانونی و ارتقاء کیفی. سازیپیادهانجام امور مشورتی توسط افراد حقیقی یا حقوقی جهت  مشاوره: -

 تجهیزات پزشکی اداره کلاست که پس از تایید صالحیت مشاور توسط  گواهی: گواهینامه صالحیت مشاوره تجهیزات پزشکی -

 باشد.میگردد و قابل تمدید میصادر  مدت یکسال به در یک یا چند زمینه فعالیت برای متقاضی

  صادر خواهد شد. ماهه 6 "گواهینامه صالحیت مشاوره تجهیزات پزشکی" جهت بررسی توانایی مشاورین، اولین :تبصره

 .است پزشکیاداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  نهاد قانون گذار: -

 8از  1صفحه 
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 :خدمات مشاور حوزه های -5

 ز:اشوند که عبارتند میدسته کلی تقسیم بندی  3خدمات قابل ارائه توسط مشاور در حوزه تولید تجهیزات پزشکی به 

و آموزش درخصوص الزامات  سازیپیادهاین حوزه شامل ارائه خدمات مشاوره در زمینه  خدمات سیستم مدیریت کیفیت: -1-5

 .باشدمیی فعال در حوزه تجهیزات پزشکی هادر شرکت ISO 13485:2016استاندارد 

این حوزه شامل ارائه خدمات مشاوره در زمینه تدوین  خدمات تدوین مستندات فنی و گواهی انطباق محصول: -2-5

های مرتبط با تجهیزات 1مستندات مورد نیاز بر اساس الزامات نهاد قانون گذار و الزامات اتحادیه اروپا منطبق با دایرکتیو 

 ی زیر:هازمینه از جمله درباشد میو سایر مستندات فنی مورد نیاز  Technical Fileپزشکی شامل تهیه 

 2و غیر فعال عمومی  یتجهیزات پزشکی غیر کاشتن -1

 3تجهیزات کاشتنی غیر فعال -2

 4تجهیزات مراقبت زخم -3

 5تجهیزات دندان پزشکی غیرفعال و لوازم جانبی -4

 6پزشکی فعال عمومیتجهیزات  -5

 7تجهیزات پزشکی تصویر برداری -6

 8تجهیزات پزشکی جهت پایش -7

 9تجهیزات پزشکی برای پرتو درمانی و گرما درمانی -8

 10تجهیزات پزشکی کاشتنی فعال عمومی -9

 11ایران(در  D کالس خطرتقریبا معادل با ) List A ( IVDآزمایشگاهی )تجهیزات پزشکی تشخیص  -10

 12ایران( در  C کالس خطرتقریبا معادل با ) List B ( IVDآزمایشگاهی )تشخیص تجهیزات پزشکی  -11

 13تجهیزات پزشکی خود تشخیصی -12

  

                                                 
 باشند:میباشند به شرح زیر میدایرکتیوهای اتحادیه اروپا که مرتبط با تجهیزات پزشکی  1

- 90/385/EEC Active implantable medical devices 

- 93/42/EEC Medical devices 

- 98/79/EC In vitro diagnostic medical devices 

2 (General non-active, non-implantable medical devices) 
3 Non-active implants  
4 Devices for wound care  
5 Non-active dental devices and accessories  
6 General active medical devices  
7 Devices for imaging  
8 Monitoring devices  
9 Devices for radiation therapy and thermo therapy  
10 General active implantable medical devices  
11 IVD List A  
12 IVD List B 
13 Devices for self-testing 

 8از  2صفحه 
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 باشد:میی زیر هازمینهجمله ز ااین حوزه شامل ارائه خدمات مشاوره  :خدمات عملیاتی -3-5

 ی تولیدیهابهبود فرآیند -1

 و ... ی تولید کنندههادر شرکت GMPاز جمله الزامات  هابهبود وضعیت زیر ساخت -2

 

 خدمات مشاوری هاالزامات عمومی برای کلیه متقاضیان حوزه  -6

 مشخصات کلی -1-6

 حقوقی مشاور -1-1-6

به عنوان یک شرکت یا موسسه با محدوده فعالیت مشاوره  هابایست در اداره ثبت شرکتمیشرکت مشاور دارای شخصیت حقوقی  -

 مدیریت ثبت شده باشد.

سازی سیستم مدیریت اقدام به پیادهوده فعالیت مربوط به ارائه خدمات، بایست برای محدمیشرکت مشاور دارای شخصیت حقوقی  -

 نموده باشد. ISO 9001کیفیت بر مبنای آخرین ویرایش استاندارد 

 حقیقی مشاور -2-1-6

 نسبت به کسب پروانه اقدام نماید. 5ی مورد اشاره در بند هاتواند در یکی از حوزهمیمشاور حقیقی صرفا  -

سازی سیستم مدیریت کیفیت ات مشاوره مدیریت اقدام به پیادهبایست برای محدوده فعالیت مربوط به ارائه خدممیمشاور حقیقی  -

 نموده باشد. ISO 9001بر مبنای آخرین ویرایش استاندارد 

 مشخصات محل اقامت  -2-6

 مشخص باشد. Websiteو  Emailبل مراجعه، شماره تلفن، آدرس بایست دارای آدرس پستی قامیمشاور  -

 استقالل  -3-6

بایست تعهدنامه میی ممیزی و قانونی مبرا باشد و در این خصوص مشاور هابایست از هر گونه وابستگی به سازمانمیمشاور  -

را امضاء و به عنوان یکی از مدارک به همراه سایر مدارک درخواست  )که در پیوست این دستورالعمل آمده است( رعایت استقالل

 ارائه نماید. 

ی هابایست به هیچ نحوی وابستگی به یکی از ارگانمیبطور مشخص هیچ یک از سهامداران، مدیران، کارشناسان، کارکنان مشاور ن  -

 زیر داشته باشند:

  اداره کل تجهیزات پزشکی 

 ی ممیزی مورد تایید اداره کل های همکار، سازمانهاجهیزات پزشکی از جمله آزمایشگاهنهادهای همکار اداره کل ت

(CB  وNBو شرکت )ی کنترل کیفیتها 

 معرفی کارشناس دارای صالحیت در حوزه )های( مورد درخواست -4-6

بایست حداقل یک میی تعیین شده و مورد درخواست هامشاور با شخصیت حقوقی جهت فعالیت در هر یک از حوزه -1

 دارند را معرفی نماید.تمام وقت کارشناس دارای صالحیت که در لیست بیمه شرکت مشاور حضور 

 8از  3صفحه 
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مشاور با شخصیت حقوقی تنها در صورتی مجاز به استفاده از کارشناس مدعو )خارج از لیست بیمه شرکت مشاور(  -2

باشد که این شخص توسط هیچ شرکت مشاور دیگری به عنوان کارشناس معرفی نشده باشد و یا به صورت جداگانه می

 اقدام ننموده باشد. گواهینامه صالحیت مشاوره تجهیزات پزشکیجهت اخذ 

خواست صرفاً مجاز به ارائه در ،مشاور با شخصیت حقیقی دارای صالحیتنیز آمده است،  2-1-5همانگونهکه در بند  -3

 ی اعالم شده را دارد.هادر یکی از حوزه

 آموزش  -5-6

 :در موارد ذیل باشد کافی و کامل تیم مشاوره باید دارای صالحیت آموزشی، آگاهی و تجربه

 سازی آن بخشی و پیادهسیستم مدیریت کیفیت برای تولید تجهیزات پزشکی و ارزیابی اثر بهکامل  تسلط -1

 مرتبط با الزامات اساسی مرتبط با حوزه کاری   یدرک قوانین و استانداردها بهکامل  تسلط -2

 ی مرتبط با تجهیزات پزشکی هاریسک بهکامل  تسلط -3

  ISO14971ی آنالیز ریسک و استاندارد هاتکنیک بهکامل  تسلط -4

 طراحی فرآیندهای تولید و تکنولوژی مربوط به تسلط -5

 داشتن تجربه کافی -6

 محرمانه بودن، حفظ حقوق حرفه ای  -6-6

بدون اجازه  محرمانه بودن کلیه مدارک و اطالعات به دست آمده در حین مشاوره باید توسط مشاور تضمین شود. این اطالعات نباید -

 سازنده در اختیار شخص سوم قرار گیرد مگر اینکه قانون الزام کرده باشد.

 

 های مشاوروظايف و مسئولیت -7

 باشد:میی تعیین شده به شرح زیر های مشاور در هر یک از حوزههامسئولیتاهم وظایف و 

 ارائه گزارش عملکرد ماهانه:  -1-7

 کلیه مشاوران حقیقی و حقوقی وظیفه ارائه گزارش عملکرد ماهیانه به اداره کل تجهیزات پزشکی و یا نماینده قانونی آن را دارند.

 خدمات: -2-7

 مدیریت کیفیت:خدمات سیستم  -1-2-7

  الزامات استاندارد  سازیپیادهطراحی وISO 13485:2016 تولید کننده و منطبق با الزامات و  بر اساس زمینه فعالیت

 ی این استاندارد هاخواسته

 الزامات قانونی دارای کاربرد در دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت سازیپیاده 

  تولید کننده تجهیزات پزشکی و کمک به ایشان در فهم الزامات قانونیانتقال دانش سیستم مدیریت کیفیت به 

 سیستم  سازیپیادهتحلیل و مدون نمودن شواهد عینی جهت اصالح و تغییر و  ،فعالیت در زمینه جمع آوری

 کیفیت مدیریت

  ،سیستم مدیریت کیفیت مطابق  سازیپیادهی اجرای موثر و کارا جهت هاو برقرار نمودن روش سازیپیادهساماندهی

 الزامات قانونی

 8از  4صفحه 
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 ربط به نحوی که کارکنان ذی آموزش پرسنل شرکت تولیدکننده تجهیزات پزشکی در حوزه استاندارد مدیریت کیفیت

 های الزم را به صورت تئوری و عملی کسب نموده و بکار بندند.مهارت

 اق محصولخدمات تدوین مستندات فنی و گواهی انطب -2-2-7

 ( ارائه مشاوره در زمینه تهیه و تدوین فایل فنی محصولTechnical Fileمنطبق با خواسته )گذار نهاد قانون و الزامات ها

 و همچنین دایرکتیو مرتبط 

 ارائه مشاوره در زمینه شناسایی و ارزیابی ریسک و ارائه راهکار در زمینه بهبود و ارتقاء کیفی محصول 

 خدمات عملیاتی  -3-2-7

 ارائه مشاوره در زمینه ارائه راهکارهای مربوط به بهبود فرآیندهای تولیدی و یا ارتقاء پارامترهای محصول 

 ی تولیدی، رعایت الزامات هاارائه مشاوره در زمینه زیرساختGMP تصدیق و صحه گذاری فرآیند استریلیزاسیون و ،

 نظایر آن

پیاده سازی و استقرار دهد و کلیه مستندات  EFQMموضوع رضایتمندی مشتریان را بر اساس مدل  مشاور مکلف است -3-7

 نماید. نگهداریثبت، ضبط و مربوطه را جهت ارزیابی های سالیانه اداره کل 

 معرفی نماید.دو زبانه داشته باشد و کلیه خدمات و توانایی های خود را در وب سایت مشاور مکلف است وب سایت حداقل  -4-7

 مشاور موظف است حداکثر تا پایان سال دوم فعالیت خود، در یکی از انجمن های بین المللی مرتبط اقدام به عضویت نماید. -5-7

 

 فرآيند تايید صالحیت مشاوران تجهیزات پزشکی -8

گواهینامه به همراه کاربرگ درخواست در قالب یک فایل )درصورت وجود( مدارک مورد نیاز ارسال و تکمیل  -1-8

 (1)پیوست شماره  صالحیت مشاوره تجهیزات پزشکی

 شخصیت حقوقی -1-1-8

دستورالعمل آمده  1-1-5)به نحوی که در بند  کلیه صفحات اساسنامه شرکتشرکت شامل های رسمیکلیه آگهی .1

 آگهی کلیه تغییرات در اقامتگاهو  امضاءآگهی آخرین تغییرات شرکت در خصوص صاحبان حق ، آگهی تاسیس، است(

 فتوکپی شناسنامه )کل صفحات( و کارت ملی )پشت و رو( صاحبان حق امضاء .2

 معرفی و تاریخچه شرکت )شامل چارت سازمانی، چشم انداز و اهداف بلند مدت شرکت و ...( .3

 سال گذشته( 5و قراردادهای شرکت در  هارزومه شرکت )شامل اطالعات طرح .4

 یروی انسانی شرکت )تمام وقت، پاره وقت و مشاوران(رزومه ن .5

 آخرین لیست بیمه .6

 ی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلیهاگواهی .7

 و استانداردهای اخذ شده هاکپی گواهینامه .8

 و ... هامدارک مربوط به عضویت در انجمن .9

 نرم افزارهای تخصصی لیست تجهیزات سخت افزاری و .10

 ارسال شود. می بایست به اداره کل تجهیزات پزشکی ک از موارد فوق، آخرین تغییرات: در صورت تغییر هر یتبصره

 

 8از  5صفحه 



  

 
 دستورالعملنوع مدرک: 

دستورالعمل بررسی صالحیت مشاورین نام مدرک: 
  تولید تجهیزات پزشکی

 
 

   شماره مدرک:

 1نگارش: 

 08/10/1397تاریخ شروع اجرا: 
 تاریخ اعتبار : تا بروز رسانی بعدی

 

 شخصیت حقیقی -2-1-8

 اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه شخص .1

 اصل و کپی مدارک تحصیلی شخص که مورد تایید وزارت علوم یا بهداشت باشد .2

 تجربیات شخصاصل و کپی مدارک مربوط به سوابق کاری و  .3

 های آموزشی که شخص شرکت نموده استهاصل و کپی مدارک مربوط به دور .4

 ی انجام گرفته توسط شخص هااصل و کپی مدارک مربوط به سوابق کاری مشاوره .5

 های کتبی و شفاهی هر یک از کارشناسانو موفقیت در آزمون های آموزشی اجباریدوره کلیه گذراندن -2-8

 انجام مصاحبه -3-8

 2رتبه بندی مشاوران بر اساس جدول پیوست شماره  -4-8

 ارائه تعهدنامه محضری توسط مشاور در صورت احراز صالحیت -5-8

 "تجهیزات پزشکی تولید گواهینامه صالحیت مشاوره"صدور  -6-8

 8از  6صفحه 



  

 
 دستورالعملنوع مدرک: 

دستورالعمل بررسی صالحیت مشاورین نام مدرک: 
  تولید تجهیزات پزشکی

 
 

   شماره مدرک:

 1نگارش: 

 08/10/1397تاریخ شروع اجرا: 
 تاریخ اعتبار : تا بروز رسانی بعدی

 

 صالحیت مشاوران تجهیزات پزشکیفرآیند تایید 
 

  

 8از  7صفحه 



  

 
 دستورالعملنوع مدرک: 

دستورالعمل بررسی صالحیت مشاورین نام مدرک: 
  تولید تجهیزات پزشکی

 
 

   شماره مدرک:

 1نگارش: 

 08/10/1397تاریخ شروع اجرا: 
 تاریخ اعتبار : تا بروز رسانی بعدی

 

 بررسی و تائید صالحیت مشاور -9

 شود. تایید صالحیت مشاور متناسب با دامنه و حیطه فعالیت درخواستی توسط اداره کل تجهیزات پزشکی تعیین می -

 واگذار نماید.تبصره: اداره کل تجهیزات پزشکی می تواند تمام و یا قسمتی از فرآیندهای ارزیابی را 

 تخلفات  -10

 باشدمی است "تجهیزات پزشکی تولید گواهینامه صالحیت مشاوره"ای که دارای مشاور صرفا مجاز به ارائه مشاوره در حوزه -

 و در صورت تخطی از این موضوع، پروانه تعلیق خواهد گردید.

در صورتیکه عملکرد مشاور به هنگام ممیزی شرکت تولید کننده ضعیف ارزیابی گردد، پس از اخطار کتبی و در صورت تکرار مجدد  -

 آن لغو خواهد شد. گواهینامه صالحیت مشاوره تجهیزات پزشکی

گواهینامه صالحیت مشاوره تجهیزات پس از اخطار کتبی و در صورت تکرار، از سوی مشاور، دو ماه متوالی در صورت عدم ارائه گزارش  -

 آن لغو خواهد شد. پزشکی

 

  

 8از  8صفحه 



  

 
 دستورالعملنوع مدرک: 

دستورالعمل بررسی صالحیت مشاورین نام مدرک: 
  تولید تجهیزات پزشکی

 
 

   شماره مدرک:

 1نگارش: 

 08/10/1397تاریخ شروع اجرا: 
 تاریخ اعتبار : تا بروز رسانی بعدی

 

 

 
 

  1 شماره پیوست

مشاوره  کاربرگ درخواست گواهینامه صالحیت

 تولید تجهیزات پزشکی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 دستورالعملنوع مدرک: 

دستورالعمل بررسی صالحیت مشاورین نام مدرک: 
  تولید تجهیزات پزشکی

 
 

   شماره مدرک:

 1نگارش: 

 08/10/1397تاریخ شروع اجرا: 
 تاریخ اعتبار : تا بروز رسانی بعدی

 

 

 

 کاربرگ درخواست 

 تجهیزات پزشکی تولید گواهینامه صالحیت مشاوره
    

 )اشخاص حقوقی و حقیقی(

 

       نام شخصیت حقوقی و حقیقی:   
     تاريخ تکمیل:

 

   
 

 

 پیش از تکمیل کاربرگ به موارد زیر توجه نمایید: تذکر مهم:

 در حوزه های مختلف طراحی شده است. تجهیزات پزشکیتولید گواهینامه صالحیت مشاوره کاربرگ فعلی برای متقاضیان  -1

 حقوقی باید جزو موضوع فعالیت شرکت در  اساسنامه باشد.موارد درخواستی برای همکاری با مشاوران  -2

 حاضر هیچگونه تعهدی برای اداره کل تجهیزات پزشکی ایجاد نمی نماید. کاربرگتکمیل  -3

اطالعات کاربرگ جهت سنجش توانایی مشاور و محاسبه امتیاز مورد استفاده قرار می گیرند لذا در تکمیل کاربرگ ضروری است کلیه  -4

موجب فسخ همکاری و ادعای خسارت  دقت و صحت کامل و مستند ارائه شوند. اثبات عدم صداقت در اطالعات در هر مرحلهاطالعات با 

 شود. از سوی اداره کل تجهیزات پزشکی می

 در صورت نیاز، اضافه نمودن ردیف به جداول بالمانع است.  -5

 ا و مهر شود.در صورت ارسال پرینت کاربرگ، کلیه صفحات امض -6

 10از  1صفحه 



 
 

   :مدرکشماره 

 1نگارش: 
 08/10/1397 تاریخ شروع اجرا:

 تاریخ اعتبار : تا بروز رسانی بعدی
 

 
 دستورالعمل :مدرک نوع

دستورالعمل بررسی صالحیت  نام مدرک:
 مشاورین تولید تجهیزات پزشکی

  
 
 اطالعات مدیریتی و سازمانی: -1 

 را تکمیل نمایند.  4-1و اشخاص حقیقی جدول شماره  3-1و  2-1و  1-1* اشخاص حقوقی جداول شماره 
 

  میلیون ریال وارد شود()مبالغ به : اطالعات عمومی و ثبتی شرکت بر اساس آخرین آگهی تاسیس -1-1

ناااک ماااماای و   اا ا  

 شرمت/موسسه :
 

  سایر موار  شخص ت حقو ی:  نوع شخص ت حقو ی:

  تاریخ ثبت:  محی ثبت:   شماره ثبت:

شااساسااه   آخرین سرمایه ثبتی:

 ملی:

  مد ا تصا ی: 

   ارندگان امضای مجاز:

آخرین ا امتگاه  انونی 

شرمت طب  آگهی 

 روزنامه رسمی   ر

شماره ....................... 

 تاریخ ........................ 

 

  نمابر:    تلفن:
پاااایاااگااااه 

 ایسترنتی:

 فعال و به روز   ☐فعال نیست   ☐ندارد  ☐

  رهنی/استیجاری   ☐ملکی   ☐ نوع مالک ت:   ار    ☐شعبه 

 تلفن:   تجه زات پزشکی: ناک و ناک خانوا گی نمایسده معرفی شده به ا اره می

  ایمیل: تلفن همراه:

 خالصه موضوع فعالیت مطابق اساسنامه:

 

  

 10از  2صفحه 



 
 

   :مدرکشماره 

 1نگارش: 
 08/10/1397 تاریخ شروع اجرا:

 تاریخ اعتبار : تا بروز رسانی بعدی
 

 
 دستورالعمل :مدرک نوع

دستورالعمل بررسی صالحیت  نام مدرک:
 مشاورین تولید تجهیزات پزشکی

  
 
  ت صاحبان سهام و سرمایهاطالعا -2-1 

 صاحبان سهاک شرمت/موسسه به موجب آخرین تغ  رات مه  ر تاریخ                  انجاک گرفته است به شرح زیر است:

 ر یف
ناک صاحبان 

 سهاک

 نوع شخص ت

 حقو ی

مبلغ 

 سهاک/سرمایه

 )م ل ون ریال(

  رصد مالک ت
 مد ملی /

 ی ملیشساسه

سمت  ر 

 سازمان

سمت خارج 

 از سازمان

ی اجرایی مدت تجربه

 (سالمرتبط )

         

         

         

         

         

       جمع

 

  اطالعات اعضای هیات مدیره -3-1
: )برای پارک های علم و فساوری رئ س پارک، اعضای ه ات امسا و شورای موسسه به موجب آخرین تغ  رات مه  ر تاریخ                   انجاک گرفته است به شرح زیر استمدیران شرمت/ 

 پارک اعالک شو (

 ر یف

اعضای ه ات 

مدیره/ ه ات 

 امسا/شورا

 نوع شخص ت

 حقو ی 

سمت  ر 

 سازمان

سمت خارج 

 از سازمان

ناک و ناک 

خانوا گی نمایسده 

 )شخص ت حقو ی(

 مد ملی /

 ی ملیشساسه
 مقطع تحص لی رشته تحص لی

ی مدت تجربه

اجرایی مرتبط 

 (سال)

   

   

  

 

 

   

   

  

  

   

   

  

  

   
   

  
  

   
 

 
 

  
  

 

 10از  3صفحه 



 
 

   :مدرکشماره 

 1نگارش: 
 08/10/1397 تاریخ شروع اجرا:

 تاریخ اعتبار : تا بروز رسانی بعدی
 

 
 دستورالعمل :مدرک نوع

دستورالعمل بررسی صالحیت  نام مدرک:
 مشاورین تولید تجهیزات پزشکی

  
 
کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی و اعضای هیات مدیره و مدیران عامل اشخاص حقوقی مورد ارزیابی اداره کل تجهیزات پزشکی با  

ها و مؤسساتی دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای نمایند از مصادیق شرکتامضای این فرم اظهار و اقرار می

های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باشد، نیستند و سهام که بیش از پنجاه درصد از مالکیت آنها متعلق به شرکت

ا عمومی منتقل نکرده و در تعامل با اداره نامه یا هر طریق دیگر، به نهادهای دولتی ینامه یا صلحخود را پس از ثبت از طریق وکالت

کل تجهیزات پزشکی مشمول موانع قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معامالت دولتی و کشوری 

قانونی ها و مؤسسات موصوف یا موانع و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نمی باشند و چنانچه در آینده مشمول شرکت

اند در اسرع وقت موضوع را به اداره کل تجهیزات پزشکی اطالع دهند. اثبات خالف این اظهار و عدم انجام مزبور قرار گیرند، موظف

 مفاد این بند بنا به تشخیص اداره کل تجهیزات پزشکی، موجب فسخ قرارداد و اعمال مجازات مطابق قوانین و مقررات است

 تایید می شود ☐ 
 

  

 10از  4صفحه 



 
 

   :مدرکشماره 

 1نگارش: 
 08/10/1397 تاریخ شروع اجرا:

 تاریخ اعتبار : تا بروز رسانی بعدی
 

 
 دستورالعمل :مدرک نوع

دستورالعمل بررسی صالحیت  نام مدرک:
 مشاورین تولید تجهیزات پزشکی

  
 
 اطالعات عمومی شخصیت حقیقی -4-1 

  نام و نام خانوادگی :

شممماره شممناسممنامه:

  

  محل ثبت:  محل صدور: 

آخمممریمممن ممممدر  

 تحصیلی:

  تابعه:  کد ملی: 

  آدرس دفتر:

 فعال و به روز  ☐فعال نیست  ☐ندارد    ☐ پایگاه اینترنتی:  نمابر:    تلفن:

  آدرس سایت: رهنی/استیجاری   ☐ملکی   ☐ نوع مالکیت:  کد پستی:

  شماره تلفن همراه:  ادرس ایمیل:

خالصممممه فعممالیممت 

 متقاضی:
 

 

 شناسایی و مستندسازی فرآیندهای اصلی -5-1

 وجود ندارد ☐    )به پیوست ضمیمه شود( وجود دارد ☐ 

 وضعیت چارت سازمانی مدون در شرکت -6-1

 وجود ندارد ☐    شود()به پیوست ضمیمه  وجود دارد ☐ 

 نظام اندازه گیری عملکرد سازمانی در شرکت -7-1

 وجود ندارد ☐    )به پیوست ضمیمه شود( وجود دارد ☐

  

 10از  5صفحه 



 
 

   :مدرکشماره 

 1نگارش: 
 08/10/1397 تاریخ شروع اجرا:

 تاریخ اعتبار : تا بروز رسانی بعدی
 

 
 دستورالعمل :مدرک نوع

دستورالعمل بررسی صالحیت  نام مدرک:
 مشاورین تولید تجهیزات پزشکی

  
 
 توان مالی اشخاص حقیقی و حقوقی: -2 

 سرمایه ثبتی تادیه شده )شخص حقوقی(:                     ریال -1-2
 

 )ارقام به میلیون ریال درج شود( بر اساس نوع خدمت سال گذشته 5میزان فروش و درآمد ارائه خدمات در  -2-2

 1392سال  1393سال  1394سال  1395سال  1396سال  نوع خدمت ر یف

1       

2   
 

  
 

3   
 

  
 

      مجموع

 )ارقام به میلیون ریال درج شود(سال اخیر 3اطالعات مالی تکمیلی مربوط به متقاضیان حقوقی در  -1-2-2

 هام زان  ارایی سرمایه ثبتی سال
م زان سو  

 خالص

ارزش 

 فتری 

 ارایی های 

 ثابت

م زان 

 هابدهی
 اظهارنامه مال اتی

اظهارنظر  ر صورت 

های مالی 

 حسابرسی شده

       ندارد ☐دارد   ☐      1396سال 

       ندارد ☐دارد   ☐      1395سال 

       ندارد ☐دارد   ☐      1394سال 

 10از  6صفحه 



 
 

   :مدرکشماره 

 1نگارش: 
 08/10/1397 تاریخ شروع اجرا:

 تاریخ اعتبار : تا بروز رسانی بعدی
 

 
 دستورالعمل :مدرک نوع

دستورالعمل بررسی صالحیت  نام مدرک:
 مشاورین تولید تجهیزات پزشکی

  
 
 های موجودزیرساخت -3 

 فهرست تجهیزات موجود )سایر موارد را به انتهای فهرست اضافه نمایید.( -1-3

 توض حات تعدا  عسوان ر یف

1         

2         

3         

4         

 

 مورد استفاده:نرم افزارهای تخصصی  -2-3

 توض حات ارتباط با حوزه تخصصی حوزه ماربر  عسوان ر یف

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

 لیست بانک های اطالعاتی قابل دسترسی در حوزه تخصصی مورد استفاده: -3-3

 توض حات حوزه ماربر  عسوان ر یف

1    

2    

3    

4    

 بانک مرکزی را در صورت دسترسی و نرم افزارهای حسابداری/مالی مورد استفاده را در جدول فوق وارد نمایند. سامانه اعتبارسنجیمتقاضیان، 

 

 تشکیالت اداری در سایر شهرها )اشخاص حقوقی( -4-3

 تلفن نشانی  فتر شهر استان شماره شعبه / فترا اری ر یف

1      

2      

2      

3      
 

 خیر☐بلی            ☐کند:         آیا شرکت از اتوماسیون اداری استفاده می -5-3

  

 10از  7صفحه 



 
 

   :مدرکشماره 

 1نگارش: 
 08/10/1397 تاریخ شروع اجرا:

 تاریخ اعتبار : تا بروز رسانی بعدی
 

 
 دستورالعمل :مدرک نوع

دستورالعمل بررسی صالحیت  نام مدرک:
 مشاورین تولید تجهیزات پزشکی

  
 
 اطالعات منابع انسانی )اشخاص حقوقی(: -4 

 در این بخش اطالعات مربوط به نیروی انسانی تکمیل شود. -1-4

 بخش تخصصی  سمت نام و نام خانوادگی ردیف
کلیه  مقاطع  

 تحصیلی

تحصیلی رشته 

)تمامی مقاطع 

 تحصیلی(

 نوع همکاری
سابقه کاری 

 مرتبط )سال(

سابقه کار در 

 شرکت

 )سال(

 حوزه تخصص

1          

2          

3          

4          

5          

 

 های بکار رفته قابل کپی شدن است.(نیاز به اضافه کردن سطرهای جدول، لیستمشاوران تخصصی شرکت و نوع همکاری آنها )تمام وقت/ پاره وقت/ مدعو( در فهرست فوق درج شود، )در صورت *

  

 10از  8صفحه 



 
 

   :مدرکشماره 

 1نگارش: 
 08/10/1397 تاریخ شروع اجرا:

 تاریخ اعتبار : تا بروز رسانی بعدی
 

 
 دستورالعمل :مدرک نوع

دستورالعمل بررسی صالحیت  نام مدرک:
 مشاورین تولید تجهیزات پزشکی

  
 
 سابقه و کیفیت فعالیت مشاور -5 

)تا : سال گذشته 5در ها/قراردادهای انجام شده در حوزه درخواست ارائه مشاوره مورد نظر ها/پروژهاطالعات طرح -5-1

 توانید اضافه کنید( ردیف می100

 نوع خدمت  کارفرما نام قرارداد/طرح/پروژه ردیف
استان/ محل 

 اجرای طرح

 

 حوزه خدمت
مبلغ طرح / قرارداد/ 

 پروژه )میلیون ریال(
 تاریخ قرارداد

شماره تماس 

 کارفرما

گواهی 

حسن 

 انجام کار

1          

2    
 

   
 

 

3    
 

   
 

 

4    
 

   
 

 

  های بکار رفته قابل کپی شدن است.(جدول، لیست.)در صورت نیاز به اضافه کردن سطرهای 

 

 سابقه فعالیت تخصصی مشاوره ای:   -2-5

 ر یف

ناک سازمان مور  نظر شامی 

 انشگاه/شرمت/مم ته/شورا/مم س ون/ستا  

 و ...

 نوع و زم سه فعال ت

ارائه مختصری از 

خدمات تخصصی 

 مورد ارایه

آغاز به 

 همکاری

پایان 

 همکاری

مدت همکاری 

 )ماه(

   
 

   

   
 

   

   
 

   

   
 

   

 

 ها و استانداردها ومجوزهای تخصصی اخذ شده گواهینامه -3-5

 شرح مختصر گواهی صالحیت سال اخذ  شرکت یا موسسه مرجع عنوان ردیف

     

     

     

     

 

 10از  9صفحه 
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 ضویت در انجمن ملی و بین المللیع -4-5 

 توضیحات عضویت)سال(سابقه  عنوان انجمن، صنف، نهاد ردیف

1    

    

    

های زیر موضوع درخواست متقاضی بوده و اولویت متقاضی بر اساس سابقه فعالیت و نیروی کدامیک از حوزه -5-5

  انسانی در کدامیک از حوزه ها است )اشخاص حقیقی فقط حوزه های مرتبط با تخصص خود را تکمیل نمایند(؟

 (14تا 1ترتیب اولویت )از  حوزه  ردیف

  مشاوره در خصوص خدمات سیستم مدیریت کیفیت 1

2 

مشاوره در خصوص خدمات 

تدوین مستندات فنی و 

 گواهی انطباق محصول

  تجهیزات پزشکی غیر کاشتن و غیر فعال عمومی

  تجهیزات کاشتنی غیر فعال

  تجهیزات مراقبت زخم

  تجهیزات دندان پزشکی غیرفعال و لوازم جانبی

  تجهیزات پزشکی فعال عمومی

  تجهیزات پزشکی تصویر برداری

  تجهیزات پزشکی جهت پایش

  تجهیزات پزشکی برای پرتو درمانی و گرما درمانی

  تجهیزات پزشکی کاشتنی فعال عمومی

در  D)تقریبا معادل کالس خطر  InVitro– List A تجهیزات پزشکی تشخیصی 

   (ایران
 

در  C)تقریبا معادل کالس خطر  InVitro – List Bتجهیزات پزشکی تشخیصی 

 ( ایران
 

 تجهیزات پزشکی خود تشخیصی
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 .......مشاوره در خصوص خدمات عملیاتی ) شرح موضوع: ...................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................)......... 
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 2 پیوست شماره

 جدول رتبه بندی

 10از  10صفحه 
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موارد ذیل به عنوان تایید صالحیت و رتبه بندی  ،صورت گرفته یهاتایید صالحیت مشاوران و نیز بررسی ضوابطاساس بر 

 مشاوران اداره کل تجهیزات پزشکی مشخص گردیده است:

 توضیحات عنوان شاخص ردیف
حداقل برای تایید 

 صالحیت

امتیاز  حداکثر

 ابل کسبق
 امتیاز

1 
سیستم وب سایت و 

 مدیریت پروژه
  10 استمیوب سایت الزا امتیاز 5وب سایت و اتوماسیون اداری در شرکت 

2 
و سخت  هانرم افزار

 ی موجودهاافزار

به ازای هر نرم افزار تخصصی مرتبط با کار مشاوره 

 امتیاز 3
- 15  

  15 نفر 3 امتیاز 0.5به ازای هر نفر  لیست بیمه 3

4 
تعدادمشاوران و 

 کارشناسان تخصصی
 امتیاز 3به ازای هر مشاور و کارشناس تخصصی 

کارشناس  1حد اقل 

 مشاور 1تخصصی و 
15  

  15 حد اقل یک حوزه امتیاز 5به ازای هر حوزه فعالیت  ی فعالیتهاحوزه 5

 امتیاز 0.5به ازای هر سال  رزومه مدیر عامل 6
سال فعالیت  3حداقل 

 مرتبط
6  

7 
سوابق کاری مشاوره 

 مرتبط

 2به ازای هر طرح با تایید شرکت مشاوره گیرنده 

 امتیاز

طرح با تایید  2حداقل 

 شرکت مشاوره گیرنده
10  

 امتیاز 2هر گواهینامه  گواهینامه و تقدیر نامه 8

اخذ تاییدیه از معاونت 

راهبردی ریاست 

 جمهوری

4  

  5  امتیاز 1هر عضویت  هاعضویت در انجمن 9

 ی مالیهاصورت 10
ی مالی و سود ده بودن هاشفافیت در صورت

 امتیاز 5شرکت 

 141نباید شامل ماده 

 قانون تجارت باشد
5  

  100 جمع کل

 

 1از  1صفحه 
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 3 پیوست شماره

 تعهد نامه
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 "تعهد نامه"

 

 رعایت نماید:گردد تا کلیه موارد ذیل را بدینوسیله متعهد می .............................................................اینجانب آقای/ خانم/ شرکت 

 الزامات قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  سازیپیادهجهت  به کار گرفتن تمام همت و تالش خود،ـ 1

و جداسازی موارد اختالف و  ی طرف مشاور(هابا کارفرما )شرکت مشکل در تعاملدرصورت بروز هر گونه پرهیز از جنجال  -2

 بررسی و رسیدگی قرار گیرد. جهتموارد به اداره کل تجهیزات پزشکی در غیر این صورت، گزارش 

 .یطه وظایفرگونه مشاوره خارج از حاز انجام هپرهیز صرفاً در چارچوب حوزه مشخص شده و فعالیت  -3

ارت بهداشت، درمان و آموزش ی تجهیزات پزشکی تحت پوشش وزهامدارک و اطالعات مربوط به شرکتعدم انتشار و افشای  -4

 .پزشکی

  ی مدیریت کیفیت.هاسیستم سازیپیادهتهیه مدارک فنی و ارائه خدمات مشاوره نظیر در رعایت نهایت دقت  -5

 .اسناد و مدارکدر نتایج آزمونها و تستها و تهیه عدم هرگونه عددسازی و ارائه مطالب خالف واقع  -6

 

 

 

 

 

 


