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آني _ مهم

ریاست محترم دانشگاه /دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني .....
موضوع :لزوم ثبت اطالعات موافقت اصولی های قبل از استقرار سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها
توسط موسسین

سالم علیکم

با احترام  ،با عنایت به استقرار سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها و مدیریت اطالعات موسسات پزشکی از تاریخ
 3130 /50 /31و ضرورت ثبت  ،سامان دهی و تعیین تکلیف موافقت اصولی های موسسات پزشکی و پیراپزشکی
صادره قبل از استقرار سامانه مذکور ( اعم از تفویض اختیار شده و تفویض اختیار نشده ) و در جهت ایجاد ارتباط بین
فرآیند های سامانه و متعاقباً شکل گیری ظرفیت های جدید در نظام سطح بندی خدمات سالمت  ،خواهشمند است
دستور فرمائید ترتیبی اتخاذ گردد که از طرق مقتضی نظیر جراید و رسانه های عمومی محلی یا استانی  ،نصب بنر و ...
در حوزه های مرتبط و تحت پوشش آن دانشگاه  ،به دارندگان موافقت اصولی کلیه تجهیزات

سرمایه ای  ،بخش

های مستلزم اخذ موافقت اصولی و مؤسساتی که موافقت اصولی آنها از طریق سامانه صادر نشده و در سامانه ثبت
نگردیده اند اطالع رسانی شود تا از تاریخ  3130/57/35لغایت پایان وقت اداری  3130/53/53با مراجعه به آدرس
الکترونیکی  parvaneh.behdasht.gov.irپس از ورود و ثبت نام مؤسسین  ،نسبت به اسکن و بارگزاری
مدارک و ثبت اطالعات موافقت اصولی خود در صفحه اصلی و در قسمت ثبت اطالعات موافقت اصولی های قبل از
استقرار سامانه اقدام نمایند  .ضمناً توجه به موارد ذیل در این خصوص الزامی است :
 - 3پس از اتمام مهلت فوق الذکر  ،صرفاً در خواست های تمدید یا بهره برداری که موافقتت اصتولی آن هتا از
طریق سامانه فوق االشعار ثبت شده باشند مورد بررسی قرار خواهند گرفت و پس از انقضاء مهلتت مقترر در
این فراخوان  ،کلیه موافقت اصولی هایی که تاریخ اعتبار آن ها به اتمام برسد و در سامانه ثبت نگردیده باشند
قابل تمدید نخواهند بود و باطل وکان لم یکن اعالم می گردند .
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 - 2در خصوص م وافقت اصولی هایی که تاریخ اعتبار آن ها منقضی گشته و نیازمند به تعیین تکلیف متی باشتند
پس از ثبت در سامانه و مراجعه موسس یا موسسین به دانشگاه علتوم پزشتکی و ختدمات بهداشتتی درمتانی
مربوطه و ارائه اصل مدارک احراز هویت ،اصل موافقت اصولی اسکن شده ،مستندات پیشرفت پتروهه و استناد
مالکیت مکان به کارشناسان حوزه صدور پروانه ها و نیز طرح موضوع در کمیسیون قانونی تشتخی

امتور

پزشکی ماده  25تصمیم گیری می گردد  .بدیهی است ثبت موافقت اصولی فوق در ستامانه و طترح آن در
کمیسیون ماده  25هیچگونه تعهدی برای دانشگاه در خصوص تمدید اعتبار ایجاد نمی نماید.
 - 1موافقت اصولی های معتبر پس از ثبت اطالعات و تایید آن توسط دانشگاه  ،طبق فرآیند های جاری نرم افزار
و با رعایت برنامه زمان بندی مندرج در قرارداد تاسیس وارد مرحله بهره برداری می گردند .

