مدیر محترم درمانگاه...
مؤسس و مسئول فنی محترم آزمایشگاه...
با سالم و احترام
با عنایت به ابالغ فرآیند های تکمیلی سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها توسط معاون محترم درمان
وزارت متبوع  ،موارد ذیل جهت اطالع و اقدام الزم ارسال می گردد:
 - 1ضروری است موسس آزمایشگاه( نماینده قانونی) که دارای پروانه بهره بررداری و مئرلول فنری
فاقد رمزینه ( QRفرمت قدیم ) می باشد،درخواسرت خرود را از فراینرد تعرویو پروانره هرای
قدیمی از طریق سامانه الکترونیکی صدور پروانه تکمیل و ارسال نمایند .
 - 2امکان انصراف مئلول فنی آزمایشگاه که دارای پروانه مئلول فنی معتبر می باشد ،ایجاد شرده
است  .الزمه استفاده از این فرایند عضویت شخص مئلول فنری در سرامانه الکترونیکری صردور
است ( .استفاده از این امکان برای آن دسته از مئلولین فنی است که موسس حاضر به ارسرال
فرایند تغییر مئلول فنی از طریق سامانه نمی کند )
 - 3ابطال خودکار موافقت اصولی های تاریخ گذشته بدون درخواست بهره برداری پرس از ننردین
نوبت ارسال هشدار الزم به متقاضی توسط سامانه ایجاد گردیده است  .لذا افرادی کره موافقرت
اصولی و قرارداد تاسیس دریافت می کنند ،می بایئت به بندهای منردر در قررارداد و تراریخ
اعتبار موافقت دقت نمایند و قبل از اتمام تاریخ بند الف نئبت بره معرفری ملر و تاییرد آن و
بارگزاری اسناد مل اقدام نمایند .

معاون محترم درمان دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی .......
موضوع :ابالغ فرآیند های تکمیلی سامانه الکترونیکی صدور پروانه ها

عل
سالم یکم

احتراما؛ بدینوسیله به استحضار می رساند در جهت ارتقا سامانه صدور پروانه ها و بهبود عملکرد های مردیریتی و
تئهیل امور ،فرآیند های تعویو پروانه های قدیمی ،انصراف مئلول فنی ،تغییر پرسرنل  ،فرآینرد هرای سرتادی و
ابطال موافقت اصولی های تاریخ گذشته در سامانه استقرار یافته است .لذا خواهشمند است دستور فرمایید برا توجره
به آموزش های داده شده در کارگاه آموزشی مورخ  8و  9اردیبهشت ماه سال جاری و رعایت نکات ذیرل نئربت بره
بهره برداری از آنها اقدام فرمایند( .به پیوست فایل آموزشی فرآیند ها ارسال می گردد).
 -1استفاده از فرآیند های ستادی( تغییر موسس ،تعطیلی بخش ،ابطرال پروانره مئرلول فنری و ابطرال پروانره بهرره
برداری) با رعایت قوانین و مقررات و تنها با رای مراجع ذیصالح انجام پرذیرد و برا توجره بره مئرایل حقروقی ایرن
فرآیند ،کلیه مئلولیت های ناشی از آن به عهده آن دانشگاه خواهد بود.
 -2موافقت اصولی های تاریخ گذشته بدون درخواست بهره برداری یا تمدید پس از نندین نوبت ارسال هشردارهای
الزم به متقاضی بصورت خودکار توسط سامانه باطل می گردد اما موافقت های دارای درخواست بهره برداری بدون
درخواست تمدید ،جهت بررسی و ابطال در لیئت موافقت اصولی های تاریخ گذشته در دسترس رئریس اداره صردور
پروانه ها جهت تعیین تکلیف قرار خواهند گرفت.
-3جهت تعویو پروانه های بهره برداری و مئلول فنی فاقد رمزینه ( QRبا در اولویت قرار دادن بیمارسرتان هرا و
مراکز جراحی محدود و سرپایی) برنامه ریزی های الزم توسط آن دانشگاه صورت پذیرد.
 -4اطالع رسانی های الزم به موسئات پزشکی جهت ثبت تغییرات پرسنلی در سامانه از طریق فرآیند تغییر پرسنل
انجام پذیرد.
-5فرآیند انصراف مئلول فنی برای افرادی که در موسئات پزشکی دارای پروانه مئلول فنی معتبر می باشند قابرل
انجام است و به این منظور نیاز است مئلول فنی در سامانه صدور پروانه ها ثبت نام نماید.

