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 ئیس محترم دانشکدهر   

 رئیس محترم مرکز تحقیقات   

 رئیس محترم شبکه بهداشت   

  رئیس/ مدیر محترم بیمارستان   

 

 با سالم و احترام

خرید تجهيزات پزشکي و با استناد به نامه شماره  ادر راستای اعمال كارشناسي دقيق در امور مرتبط ب    

ریاست محترم دانشگاه و در جهت تامين ایمني در استفاده از تجهيزات پزشکي و  81/82/31مورخ  31/ص/195

آن مركز الزم است قبل از اقدام به خرید نسبت به نصب آزمایشي  بر نظر واحد تجهيزات پزشکيبناچه آزمایشگاهي، چنان

هيچ گونه تعهدی برای مركز در خصوص خرید  دستگاه دموكه )دمو( تجهيزات پزشکي اقدام شود، ضمن تاكيد بر این

زشکي و ضوابط و مقررات دمو نمودن تجهيزات پ"ضوابط و مقررات ذیل بعنوان ، الزم است با رعایت كرد نخواهد ایجاد

توسط واحد تجهيزات پزشکي آن مركز جهت تایيد نهایي به گروه تجهيزات  و تایيد ، موضوع پس از بررسي"آزمایشگاهي

 پزشکي این معاونت ارسال گردد. 

طرح و تجهيزات پزشکي مركز مربوطه  خرید در كميته ،گونه تجهيزات پزشکي و آزمایشگاهيهر موضوع دمو -5

كاربردی، آموزشي و پژوهشي و نيز در نظر گرفتن مالحظات اخالقي جهت رعایت  های فني،پس از بررسي جنبه

 باشد.  رسيدهتصویب حقوق بيمار و پرسنل بيمارستان، و با توجه به الزامات مالي و اداری، به 

 نام شركت نمایندگيه ب www.imed.irدر سایت اداره كل تجهيزات پزشکي  بایدميدستگاه موضوع دمو  -4

 ثبت شده باشد. 

به شركت نمایندگي مرجوع  بایدپس از پایان مهلت مقرر، مياعالم شود؛ دستگاه دمو شده  به شركت مذكور كتباً -9

های ذیربط، دستگاه نو و آكبند دیگری توسط شركت گردد و در صورت نياز به خرید و تایيد نهایي توسط معاونت

 ز تحویل شود. به آن مرك

در صورتي كه شركت نمایندگي به شرط خریداری دستگاه دمو پس از تایيد آن مركز، اقدام به نصب آزمایشي  -2

نماید، الزم است دستگاه مورد نظر در هنگام نصب آزمایشي در آن مركز از لحاظ نو و آكبند بودن بر اساس مي

 گيرد.  ارمدارک و مستندات، مورد تایيد واحد تجهيزات پزشکي قر

حداكثر به مدت  . این زمانبطور مشخص و دقيق توسط آن مركز تعيين شود ن دمو دستگاه مي بایدمدت زما -1

باشد و پس از اتمام شش ماه و با توافق طرفين و اخذ مجوز معاونت توسعه، حداكثر تا هشت ماه قابل تمدید مي

 زمان مقرر، شركت موظف است دستگاه را مسترد نماید.

http://www.imed.ir/


 

   

 تاريخ:

 شماره:

 پيوست:

51/55/5931  

44323/15/55/31  

 ندارد

تمامي مشخصات آن از جمله شماره سریال دستگاه و متعلقات آن یادداشت و در  ،هنگام نصب دستگاه دمودر  -6

 معاونت درج گردد. این گزارش ارسالي به 

 هنده دستگاه نبایدباشد و شركت ارائه د باید مورد تایيد گروه تجهيزات پزشکيخدمات پس از فروش شركت مي -1

 شد.ای داشته باگونه سوء سابقههيچ

و نيز خدمات فني مورد نياز را به  های الزمباشد تمامي آموزشعهد ميدر مدت زمان دمو دستگاه، شركت مت -1

 صورت رایگان ارائه نماید.

در صورتي كه جهت بهره برداری از دستگاه دمو، كيت و یا ملزومات مصرفي مورد نياز باشد، تامين این ملزومات  -3

 باشد.شركت ميعهده ه مصرفي، به صورت رایگان ب

 دستگاه از دیدگاه فني، سهولت كاربری، كارایي و نيز مواد مصرفي مورد نياز و سایر مالحظات، بررسي و به -01

 گروه تجهيزات پزشکي این معاونت گزارش شود.

گونه خرابي و ایراد در دستگاه دمو در مدت زمان تعيين شده، به مسئوليت هربه شركت مذكور كتباً اعالم شود؛  -55

 باشد و آن مركز هيچ گونه مسئوليتي در این خصوص نخواهد داشت.شركت نمایندگي مي عهده

و قبل از استفاده الزم است از صحت عملکرد و ایمني دستگاه بر اساس كنترل كيفي  دستگاه دموپس از نصب  -54

 صالح دارای مجوز، اطمينان حاصل شود.های ذیانجام شده توسط شركت

 بني بر:اخذ تعهد كتبي از شركت م -59

 دستگاه را در موعد مقرر با رعایت ضوابط و قوانين مربوطه وارد و یا خارج نماید. -الف

 باشد.در مدت دمو بودن دستگاه، هر گونه تبليغات و بهره برداری از این موضوع توسط شركت مجاز نمي -ب

مکانات بيمارستاني شود، چه ورود و خروج دستگاه موضوع دمو منجر به بروز آسيب به تاسيسات و اچنان -ج

 باشد.عهده شركت ميه مسئوليت جبران خسارات ب

شده باشد و در صورت انتقال هرگونه عفونت به بيمار و یا  تميز و استریل كامالً دبایدستگاه موضوع دمو مي -د

 باشد. عهده شركت ميه پرسنل، مسئوليت جبران خسارت ب

تر از سقف معامالت كوچک، نيازی به اخذ مجوز از معاونت با ارزشي پایينتجهيزات پزشکي دمو الزم به ذكر است    

 . باشدقابل تایيد ميو توسط كارشناس تجهيزات بيمارستان با رعایت ضوابط مذكور  توسعه ندارد

دستگاه دارای سابقه نصب قابل تابعه خریداری شود و  مراكز از یکي جهت دستگاهي قرار است چههمچنين چنان   

دمو، نسبت به نصب  شرایط گرفتن نظر در ضمن شود، توصيه ميو یا دارای تکنولوژی جدیدی باشد توجهي نباشد

  اقدام گردد. آن آزمایشي

 
 


