بسمه تعالي

602/24762د
5901/00/07
ندارد

معاونت درمان

آني _ مهم

ریاست محترم دانشگاههای علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني سراسر کشور.....
موضوع :تمدید مهلت ثبت اطالعات موافقت اصولی های قبل از استقرار سامانه الکترونیکی صدور پروانه
ها توسط موسسین

سالم علیکم

با احترام  ،پیرو نامه شماره  232/23202د مورخ  0031/30/03در خصوص ضرورت ثبت اطالعات
موافقت اصولی های موسسات پزشکی و پیراپزشکی صادر شده قبل از استقرار سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها و
مدیریت اطالعات موسسات پزشکی کشور  ،بدین وسیله مهلت ثبت اطالعات تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه
 0031/03/30تمدید می گردد  .با توجه به تمدید مهلت مقرر شده جهت ورود اطالعات  ،خواهشمند است دستور
فرمائید با عنایت به مفاد و بندهای نامه فوق االشعار مجدداً به طرق مقتضی به دارندگان موافقت اصولی و
موافقت نامه های اولیه ( ویژه بیمارستان ها و مراکز جراحی محدود ) و همچنین متقاضیانی که براساس موافقت اعالم
شده حسب مصوبات کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ماده  23وزارت /دانشگاه قرارداد تاسیس تجهیزات
سرمایه ای و یا موسسات پزشکی جهت امضاء به آنان ارسال شده است  ،در حوزه تحت پوشش آن دانشگاه اطالع
رسانی گردد  .در این راستا از رؤسای محترم ادارات صدور پروانه های آن حوزه انتظار می رود پیرامون موارد ذیل
اهتمام ورزند .
 - 0تائید موافقت اصولی های معتبر پس از بررسی اطالعات و مقایسه با مدارک موجود در آرشیو دانشگاه
(در این صورت موافقت اصولی در قسمت " موافقت اصولی های تائید شده قبل از استقرار سامانه "
قرارگرفته و طبق فرآیندهای جاری نرم افزار و با رعایت برنامه زمان بندی مندرج در قرارداد تاسیس وارد
مرحله بهره برداری می گردد ) .

 - 2تعیین تکلیف موافقت اصولی هایی که تاریخ اعتبار آن ها منقضی گردیده است شامل :
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الف _ تمدید موافقت اصولی پس از ارسال در خواست تمدید توسط موسس /موسسین از طریق سامانه و طرح
موضوع و تصمیم گیری در کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ماده  ( 23پس از بررسی مدارک احراز
هویت موسسین  ،مستندات پیشرفت پروژه اعم از ارائه اسناد مالکیت مکان  ،مقدمات تجهیز به دستگاه ،
تجهیز بخش و ) ...

ب _ ابطال موافقت اصولی در صورت عدم اقدام موثر ظرف مهلت های مقرر پس از طرح موضوع و
تصمیم گیری در کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ماده 23
شایان ذکر است موارد اشاره شده در بند  2حسب مورد در کمیسیون قانونی تشخیص امور پزشکی ماده 23
وزارت ( موارد تفویض نشده ) یا دانشگاه ( موارد تفویض شده ) تصمیم گیری می گردد .
 - 0تعیین تکلیف قرارداد تاسیس موسسات پزشکی و تجهیزات سرمایه ای صادره که جهت امضاء متقاضی ارسال
گردیده است :
الف _ قرارداد تاسیس های صادره که مهلت سه ماهه متقاضی جهت امضاء  ،ممهور نمودن  ،تائید و عودت به
دانشگاه  /وزارت به اتمام رسیده است و تاکنون جهت اخذ موافقت اصولی اقدام ننموده اند به منظور بررسی
حداکثر تا تاریخ  0031/03/30به دانشگاه  /وزارت ارسال گردد .
ب_ قرارداد تاسیس های صادره که مهلت سه ماهه آن ها فعالً به اتمام نرسیده است در اولین فرصت و قبل
از پایان مهلت مقرر به دانشگاه  /وزارت ارسال گردد .
ضمنا با توجه به اینکه بعضا مشاهده گردیده موسسات دارای پروانه بهره برداری نیز
اطالعات موافقت اصولی خود را وارد نموده اند الزم است در خصوص عدم تکرار اینگونه
موارد بطور شفاف اطالع رسانی شود .

