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مدیر عامل محترم  /مسئول فنی محترم کلیه شرکتهای تولید کننده و وارد کننده تجهیزات پزشکی
موضوع :اعالم فرآیند جدید ثبت مجوز ورود کاالهای کالس خطر Aو Bتجهیزات و ملزومات پزشکی در طرح تفویض
فوری

باسالم و احترام؛

پیرو نامه شماره  633/08002مورخ  0533/3/26ریاست مترترس ستانماذ ت ا و دارو در ض تویر متدور موتون ورود و ضتر ی
کاالهای کالس طر  Aو  Bضوهیزات و ملزومات پزشکی ثب شده به دانشگاه علوس پزشکی ایراذ به این وسیله فرآیند جدید ثب موتون
ورود و ضر ی کاالهای م کور در طرح ض ویر ،ان ضاریخ  0533/0/0به شرح ذیل اعالس می گردد.
فرآیند ثب موون ورود برای کاالهای کالس طر  Aو  Bدارای کد ثب :
-0در سامانه ثب موون ورود  IMEDدر قسم مرجع مادر کننده موون ،عالوه بر اداره کل نظارت و ارنیابی ضوهیزات و ملزومات
پزشکی ،دانشگاه علوس پزشکی ایراذ نیز اضافه شده اس و شرکرها می ضوانند عالوه بر اداره کل ،این دانشگاه را نیز به عنواذ مرجع مدور
موون ورود برای کاالهای کالس طر  Aو  Bدارای کد ثب  ،انرخاب نمایند.
-2ان این پس در وق ثب موون ورود ،ان شرک کد  IRCکاال نیز در واس می شود و پس ان درج کد  ،IRCاطالعتات کتاال ان
سامانه ثب فرا وانی شده و فیلدهایی که ضوسط شرکرها بصورت دسری ثب می گردید ،ضوسط سیسرم ضکمیل می گردد.
-5اگر پروفرس شرک بطور همزماذ شامل کالس طر  Aو  Bو همچنین  Cو  Dیا مشمول سطح بندی باشد ،مدور موتون ورود
آذ ضوسط اداره کل مورت می گیرد .به شرکرها ضومیه می گردد در مورت ضمایل به اسر اده ان امکاذ ایواد شده طرح ض تویر  ،نستب
به جداسانی پروفروس کالس طر  Aو  Bان کالس طر  Cو  Dاقداس نمایند.
-6در مورت شمول ثب موون ورود شرک در موارد فوق و ضایید ثب موون ضوسط ستامانه ،چنانچته شترک دانشتگاه را انرختاب
کرده باشد ،می بایس مدارک در واس ثب موون ود را بوای دبیر انه اداره کل به اداره ضوهیزات پزشکی دانشگاه اشاره شده ضتویل
نماید و در یر اینصورت می بایس مدارک در واس ثب موون ود را دبیر انه اداره کل ضتویل دهد.
النس به ذکر اس مدور موون ورود و ضر ی ضوسط این دانشگاه علوس پزشکی مخر کاالهای کالس طر  Aو  Bثب شده ای
می باشد که کد  IRCآنها به حال دائم ضبدیل شده اس  .بدیهی اس کاالهای دارای کد  IRCموق  ،پس ان ضایید کی ی و دائم شتدذ
 IRCآنها در شمول این طرح قرار می گیرند.
فرآیند ضر ی

کاالهای کالس طر  Aو  Bدارای کد ثب :

-0کاالهایی که موون ورود آنها ضوسط دانشگاه علوس پزشکی فوق مادر شده باشند ،مراحل ضتر ی آنهتا نیتز در ستامانه IMED
ود را به اداره ضوهیزات پزشکی دانشتگاه ضتویتل دهتد و در یتر
ضوسط هماذ دانشگاه انواس می شود و شرک باید در واس ضر ی
ود را دبیر انه اداره کل ضتویل نماید
اینصورت می بایس مدارک در واس ضر ی
-2مراحل اظهار ضر ی ضوسط شرکرها جه کاالهای کالس طر  Aو  Bدارای کد ثب در سامانه  TTACسانماذ
ضا اطالع ثانوی مطابق روال قبلی می باشد.
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