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 ١                           نگارش                                             ضوابط ورود کاالی نمونه و تجهيزات پزشکی همراه مسافر

GD-WI-٢از١ ١٠  

  :رت پزشکی همراه مسافازيضوابط ورود کاالی نمونه و تجه
  

  .  آيين نامه تجهيزات پزشكي نوشته شده است29 ماده 3اين ضوابط براساس تبصره 
  

  ضوابط ورود نمونه وسيله پزشكي
  

  :له پزشکیيف نمونه وسيتعر
 محدودي از هر وسيله پزشكي كـه بـه لحـاظ ايمنـي و كـاركرد و      از تعداد يا مقدارنمونه وسيله پزشكي عبارت است    

جهت هريك از  ديگر خصوصيات فيزيكي و شيميايي شبيه كل آن بوده و يا نماينده تعداد زيادي از آن وسيله باشد و          
  :اهداف ذيل وارد كشور گردد

  .بررسي كيفي محصول - 1
 .انجام امور تحقيقات علمي - 2
 .ليد محصول تو امكانبررسي - 3
  .ارزيابي بازار محصول - 4
 فروش و استفاده جهت اهداف ،نمونه وسيله پزشكي بدون اخذ مجوز از اداره كل تجهيزات پزشكي قابل عرضه    -1ماده

  .پزشكي و درماني نمي باشد
  . مي باشد پزشكي با اداره كل تجهيزات پزشكي وسيله تعداد و يا مقدار نمونه تشخيص ـ2ماده

  
 مـي تواننـد بـدون       تحقيقـاتي، توليـدي و وارداتـي       موافقت اداره كل تجهيزات پزشكي واحدهاي         در صورت  ـ3ماده

  .نمايندوسيله پزشكي اقدام به ورود نمونه  ،قانونيداشتن نمايندگي و كارت بازرگاني و طي نمودن ساير مراحل 
  

ت كتبـي اعـالم نمـوده و تعهـد     وسيله پزشكي بايد هدف از واردات وسيله را به صـور نمونه   متقاضي واردات    ـ4ماده
 جهت مـصارف پزشـكي     وسيله توزيع و بكارگيري     ،نمايد كه بدون موافقت اداره كل تجهيزات پزشكي اقدام به فروش          

  .نمايدن
  

كاالهاي پزشكي كه به منظور ارائه به نمايشگاهها،كنگره ها و سمينارهاي علمي وآموزشي بـصورت تـرخيص                 -5ماده
ترخيص . ا عودت داده شوندبه كشور مبد ند بايد پس از برگزاري نمايشگاه ،كنگره و سمينار موقت وارد كشور مي گرد    

  .دائم اينگونه كاالها جهت فروش مستلزم رعايت كليه قوانين و مقررات عادي ورود كاال است
  

جهيـزات  اداره كـل ت   وارد كشور گرديده و توسـط       منظور بررسي كيفي    ه   چنانچه وسيله پزشكي سرمايه اي ب      ـ6ماده
  . مورد تاييد كيفي قرار نگيرد، وارد كننده موظف به عودت وسيله به كشور مبداء مي باشدپزشكي وزارت بهداشت

  
  . در موارد خاص موضوع  در كميسيون ويزه اداره كل تجهيزات پزشكي مطرح ومورد بررسي قرار مي گيرد:تبصره

  
  
  
  



 ١                           نگارش                                             ضوابط ورود کاالی نمونه و تجهيزات پزشکی همراه مسافر

GD-WI-٢از٢ ١٠  

  زات پزشکی همراه مسافريورود تجهضوابط 
  

  : همراه مسافرله پزشکیيف وسيتعر
  . اهداف كاربرد آن جهت مصارف شخصي و خانگي باشدحيطه وسيله پزشكي همراه مسافر وسيله اي است كه و
  

 ارائـه   شته باشد به تشخيص اداره كل تجهيزات پزشكي        قرار دا  A از    درصورتيكه وسيله در كالس خطر باالتر      ـ1ماده
  .معتبر الزامي استگواهي پزشك متخصص از يكي از مراكز درماني 

  
  . از نظر كيفي مورد تاييد اداره كل تجيهزات پزشكي باشدوسيله بايد ـ2ماده

  
  .صد تجاري باشدا وسيله به تعداد محدود و بدون مقـ3ماده

  .مي باشد تشخيص تعداد و مقدار وسيله پزشكي با اداره كل تجهيزات پزشكي :تبصره
  

  .كاالي همراه مسافر تلقي شودنوان  طبق قوانين گمرك و بازرگاني به عـ4ماده
  

و تامين اقالم كاالها بر عهده شخص متقاضي خواهد بود و اجازه فروش آنرا              مسئوليت خدمات پس از فروش      -5ماده
  .نخواهد داشت

  
  

  . در موارد خاص موضوع  در كميسيون ويزه اداره كل تجهيزات پزشكي مطرح ومورد بررسي قرار مي گيرد:تبصره
  


