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احراز صالحیت مسئول فنی :
 .1فرد متقبضی مسئول فنی تمبمی داده هبی حقیقی خود را در سبمبنه وارد نموده و عضویت دریبفت نمبیذ.
-1-1

اطالعبت فزم د تًسط متقبضی مسئًل فىی تکمیل ي ثٍ ادارٌ کل تحًیل گزدد.
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قسمت عضًیت در سبمبوٍ  ttacرا تکمیل ي وسجت ثٍ دریبفت کبرثزی ي ایجبد کبرتبثل در سبمبوٍ مذکًر اقذام ومبیذ.
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مسئًل فىی شزکت می ثبیست ثب کبرثزی ایجبد شذٌ ،در کبرتبثل خًد الگیه ومبیذ ي اطالعبت (مشخظبت فزدی ،پزياوٍ مسئًل فىی ،سًاثق تحظیلی ،ديرٌ َبی آمًسشی گذراوذٌ ،سًاثق

کبری ،سبیز مذارک السم) را تکمیل ومبیذ.
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تبییذ مشخظبت ثجت شذٌ ي ارسبل ثٍ کبرتبثل ادارٌ کل تجُیشات پششکی

 .2بررسی مشخصبت وارد شذه بب فرم درخواستی توسط کبرشنبس اداره مهنذسی نگهذاری اداره کل تجهیسات پسشکی
 -1-2تمبمی اشخبص می تًاوىذ پس اس گذراوذن ديرٌ َبی آمًسشی مسئًلیه فىی ،گًاَی "طی ديرٌ آمًسشی مسئًلیه فىی " را ثب مذت اعتجبر مشخض دریبفت ومبیىذ.
 -2-2تمبمی مستىذات ارایٍ شذٌ ثزرسی ي در طًرت طحت آن  ،کبرشىبس مزثًطٍ تبییذ می ومبیذ.

 .3در صورت تبییذ داده هب ،نبم مسئول فنی در جستجوی شرکتهب در قسمت استخذام مسئول فنی فعبل می گردد.
 .4مذیرعبمل نسبت به معرفی مسئول فنی دارای صالحیت (دارای پروانه صالحیت مسئول فنی) اقذام نمبیذ.
 -1-4مذیزعبمل شزکت می تًاوذ اس افزادی کٍ دارای طالحیت می ثبشىذ ،مسئًل فىی مىتخت خًد را معزفی ومبیذ.
 -2-4رشتٍ َبی مسئًلیه فىی معزفی شذٌ طجق مظًثٍ دستًرالعمل ادارٌ کل تجُیشات ي ملشيمبت پششکی می ثبیست مىطجق ثب درخًاست ثجت يسیلٍ پششکی ثبشذ.
 -3-4پس اس معزفی فزد مىتخت کبرثزی ایجبد شذٌ تًسط مذیزعبمل ثٍ کبرتبثل مسئًل فىی اوتخبة شذٌ ارسبل می شًد ي در آن حًسٌ معزفی شذٌ فعبل میشًد.

بب کبربری مسئولین فنی در سبمبنه  ttacمبشولهبی مجوز ورود(مشخصبت پروفرم)  ،مجوز ترخیص ،ردیببی ،رهگیری و کنترل اصبلت ،لیست فراورده هبی آزاد نشذه،
لیست فراورده هبی آزاد شذه و مشخصبت فراورده هبی ثبت شذه در کبرتببل مسئول فنی قببل ثبت و پیگیری می ببشذ.
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