
 بنام خدا

 نماينده قانوني موسسات پزشكيو وظايف شرح اختيارات 

 اختيارات ذيل از طرف موسسين طبق وكالت نامه محضري به ايشان تفويض مي گردد .

 اخذ پروانه هاي قانوني دانشگاه علوم پزشكي جهت ارائه اصل مدارك و اداره صدور پروانه هاي معاونت درمان مراجعه به  -1

 ورود و ثبت اطالعات عمومي مربوط به سامانه در خصوص درخواست موافقت اصولي موسسه مورد درخواست  -2

 ورود و ثبت اطالعات مربوط به موسسين موسسه مورد درخواست -3

 .موسسه يا پروانه بهره برداري تمديد موافقت اصولي ابطال يا موسسين مبني بر ورود و ثبت درخواست  -4

ورد نياز جهت صدور و اخذ پروانه هاي قانوني موسسه اعم از معرفي مكان ، معرفي مسئولين فني ، معرفي پرسنل، ورود و ثبت اطالعات م -5

 در سامانه الكترونيكي صدور پروانه هاي پزشكي و در صورت نياز ارائه به دانشگاه علوم پزشكي مربوطه.تجهيزات، و ....  

تغيير نام ، افزايش كاهش يا افزايش موسسين، ورود و ثبت كليه درخواست تغييرات مجاز در مرحله موافقت اصولي و بهره برداري اعم از  -6

 ...............بخش ، ، تغيير مكان ، تغييرات مسئولين فني و 

 مغايرت با وضعيت موجود در صورتو وسسات پزشكي الكترونيكي صدور پروانه هاي ماطالعات اوليه وارد شده در سامانه  و كنترل تاييد -7

 اعالم به دانشگاه علوم پزشكي مربوطه و پيگيري جهت رفع آن.

و ايشان در سامانه الكترونيكي صدور پروانه هاي پزشكي كارتابل اختصاصي  ي دريافتي از طريقپيام ها كليه  و پيگيري بررسي، دريافت  -8

 همان سامانه و در صورت نياز مراجعه به دانشگاه مربوطه. مربوطه از طريق پاسخگويي به دانشگاه

 تذكر ات مهم : 

 كليه اختيارات و وظايف فوق ميبايست پس از هماهنگي با موسسين صورت گيرد . -

شي از بديهي است تغيير نماينده قانوني موسسه پس از معرفي فرد و ارائه وكالت نامه جديد به دانشگاه صورت مي پذيرد و كليه تبعات نا -

 تاخير در اطالع رساني به موقع متوجه موسسين خواهد بود.

در مورد فرايند كاهش يا افزايش موسسين و درخواست ابطال پروانه بهره برداري و موافقت اصولي، پيوست نمودن درخواست موسسين كه  -

 امضاء آنان در ذيل آن مي باشد در سامانه الزامي مي باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


