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 ندارد

 و خدمات بهداشتی درمانی... رئیس/ سرپرست محترم دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی

 با اهداء سالم ؛

داًطگبّْب  یِبِ کل سزپزست هحتزم ٍسارت بْذاضت 01/11/79هَرخ  1311/100احتزاهبً عطف بِ بخطٌبهِ ضوبرُ  

، بِ استحضبر هی رسبًذ داخل دارًذ هطببِ یذکِ تَل یٍ هَاد هصزف یشاتدر خصَظ عذم سفبرش ٍ ٍاردات ّزگًَِ تجْ

، کلیِ تَلیذکٌٌذگبى تجْیشات پشضکی اس ًظبم کٌتزل کیفی تجْیشات پشضکیارتقبء در  بٌب بز سیبست ّبی ٍسارت هتبَع

کِ تبکٌَى بسیبری اس  ًوَدُ اًذارٍپب  CEبِ اخذ استبًذاردّبی بیي الوللی اس جولِ ًطبى  اقذاماردیبْطت هبُ سبل جبری 

پزٍاًِ سبخت آًبى هطببق اقذاهبت اًجبم ضذُ  ٍٍ یب در هزاحل اقذام آى ّستٌذ ضذُ  CEهَفق بِ اخذ  ٌذگبىتَلیذکٌ

هحصَل  110درصذ اس ًیبس ببسار تجْیشات پشضکی اس تَلیذ داخل، بیص اس  10عالٍُ بز تبهیي بیص اس  .ذخَاّذ ضتوذیذ 

ی سیزسبخت ّبی السم بِ هٌظَر تَسعِ کوی ٍ کیفی تَلیذ توبه کطَر در دًیب صبدر هی گزدد ٍ  55بِ تجْیشات پشضکی 

فزاّن گزدیذُ ٍ کطَر عشیش ایزاى اسالهی در جزگِ  تجْیشات پشضکی بب کیفیت ٍ هطببق بب استبًذارد بیي الوللی

 تَلیذکٌٌذگبى تجْیشات پشضکی ّبیتک ٍ هیذتک ٍ بب کالس خطز ببال ٍارد ضذُ است.

  imed.irتزس بَدى کلیِ اطالعبت تَلیذکٌٌذگبى تجْیشات پشضکی در پَرتبل هشیذ اهتٌبى است بب عٌبیت بِ دس

دستَر فزهبییذ تب اس طزیق هذیزیت ّبی تجْیشات پشضکی داًطگبّْب ٍ کبرضٌبسبى تجْیشات پشضکی هزاکش درهبًی، 

 استعالم السم در خزیذ تجْیشات ٍ هلشٍهبت پشضکی اس پَرتبل یبد ضذُ اًجبم پذیزد.
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