
 

 IN-WI-11 :مدرکشماره 
 1نگارش: 

 17/10/1397تاریخ شروع اجرا :
 تاریخ اعتبار : تا بروز رسانی بعدی

 

 
 دستورالعمل :مدرک نوع

 زاتیتجه نمایشگاه یبرگزار نام مدرک:
 یپزشک

 

 

 

 

 

 دستورالعمل

 یپزشک زاتیتجه نمایشگاه یبرگزار 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 IN-WI-11 :مدرکشماره 
 1نگارش: 

 17/10/1397تاریخ شروع اجرا :
 تاریخ اعتبار : تا بروز رسانی بعدی

 

 
 دستورالعمل :مدرک نوع

 زاتیتجه نمایشگاه یبرگزار نام مدرک:
 یپزشک

 

 مقدمه

با  ین دستورالعمل، ا01/10/1397مصوب  پزشكی تجهیزاتنامه آیین 73و  72 ،71، 70، 69، 68مواد  یاجرا یدر راستا 

 گردد.المللی به شرح ذیل ابالغ میی و بینداخل شگاهینما و نظارت بر نحوه صدور مجوز و چگونگی برگزاری هدف ساماندهی

 :هدف و دامنه کاربرد 
کنندگان و کنندگان، عرضهکنندگان، توزیعها، تأمیناین دستورالعمل در خصوص کلیه مالكین و مدیران محل نمایشگاه 

المللی، مستقل، جانبی کنگره، جانبی سمینار، بین)پزشكی اعم از و ملزومات های تجهیزات متقاضیان برگزاری نمایشگاه

 ابالغذیل تدوین و  منظوربه ؛ وکاربرد دارد( آوری و ...ابسته ازجمله نانو فنهای وهای علمی و کلیه نمایشگاهجانبی همایش

 .گرددمی
، ارائه دستاوردهای علمی، تخصصی منظوربه (پزشكی و ملزومات  تجهیزات شگاهینماساماندهی و نظارت بر برگزاری  -

های پزشكی و پیراپزشكی، روز دنیا جهت ارتقاء سطح کیفی و علمی و عملكردی مراکز درمانی، کلیه گروه فنیو  تكنیكی

 .است )های وابسته به تجهیزات و ملزومات پزشكی مهندسین پزشكی و گروه

 پزشكی ایمن و مجازو ملزومات  تجهیزاتاطمینان از عرضه  -

 ری در حوزه سالمتهای جانظارت و کنترل مطلوب نسبت به هزینه -

 در سراسر کشورایجاد ساختار یكپارچه و قانونمند  -

 تعاریف: -1ماده 

 پزشكی تجهیزاتاست از اداره کل نظارت و ارزیابی  عبارت کل: اداره -1-1

 1397نامه تجهیزات پزشكی مصوب آیین 2ماده  12های علوم پزشكی کشور مطابق بند دانشگاه دانشگاه: -1-2

 علوم پزشكی دانشگاهتجهیزات پزشكی تحت نظر است از مدیریت/ اداره/ واحد  عبارت پزشکی: تجهیزاتاداره  -1-3

سال مصوب نامه تجهیزات پزشكی آیین 2ماده  1شده در بند مطابق با تعریف ارائه پزشکی: ) وسیله ( تجهیزات -1-4

1397 

 :(یپزشکو ملزومات  زاتیتجه شگاهی)نما نمایشگاه: -1-5

 هایینوآوری و دیجد هایتكنیک آوری،فن خدمات، ،محور مراکز ارائه اطالعات در خصوص اقالم و کاالهای سالمتبه 

گردد که ق میگیرند، اطالمی قرار نمایش عموم معرض یی درآشنا و یمعرف یبراپزشكی که  و ملزومات درزمینه تجهیزات

 :است انواع آن به شرح زیر

 :یپزشکو ملزومات  زاتیالمللی تجهبین شگاهینما -1-6

با  پزشكی خدمات مختلف ایو  ییکاال و یا گروه که در چند حوزهی و ملزومات پزشك زاتیتجه شگاهینما عبارت است از

 .شودبرگزار می یو خارج یکنندگان داخلحضور مشارکت

 گردند.برگزار می تجهیزات پزشكی المللی صرفًا با مجوز اداره کلهای بیننمایشگاه -تبصره
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 :کشوری شگاهینما -1-7

با مختلف پزشكی که خدمات  ایو  ییگروه کاال ایحوزه و  چنددر  یو ملزومات پزشك زاتیتجه شگاهینما عبارت است از

 .شودبرگزار می از سراسر کشور یکنندگان داخلحضور مشارکت

 :ایمنطقه شگاهینما -1-8

با  مختلف پزشكی کهخدمات  ایو  ییگروه کاال و یا حوزه چنددر  یو ملزومات پزشك زاتیتجه شگاهینما عبارت است از

این دستورالعمل و در محدوده جغرافیایی تحت  3-7و  2-7و خارجی مطابق با بندهای  یکنندگان داخلحضور مشارکت

 گردد.برگزار می قطب کشور دانشگاهپوشش یكی از 

 همایش: -1-9

ی باشد تخصص یای و گروه ی،عموم توانداست که می شدهتعیین شیپ از موضوع با متحدالشكل یتجمع جادیا یی واگردهم

 منظور ارتقاء سطح کیفی و علمی افراد باشد. روز دنیا به فنیتكنیكی و  ت ارائه دستاوردهای علمی، تخصصی،و در جه

 گردهمایی:  -1-10

 ،بحث مورد مختلف زوایای از را خود موردنظر موضوع دارند قصد برگزارکنندگانش کهیی گفتگو و بحث برای کردن اجتماع

صرفًا جهت معرفی و که این موضوع در خصوص شرکت متقاضی و برگزارکننده آن، . کاربرد دهند قرار و شناسایی بررسی

 .استنماید، ارتقاء سطح کیفی محصوالت خود برای مخاطبان اختصاصی خود در مكانی خاص برگزار می

 سمینار: -1-11

 نمایند.ارائه می را خاص ایرشته درشده تحقیقات انجام ،مدعوین از ای است که در آن گروهیجلسه
 

 کنگره: -1-12

مسائل  پیرامون گفتگو و بحث که جهت دانشمندان و نظرانصاحب آگاهان، انجمن و اجتماع ای است متشكل ازجلسه

 .گرددتشكیل می آن نظایر و علمی

 ص حقوقی:شخ -1-13

دولتی و نهادهای عمومی ها، ها، سازمانبه کلیه شرکت 1397نامه تجهیزات پزشكی مصوب آیین 2ماده  17مطابق بند  

هایی که دستگاه همچنین کلیه ومراکز درمانی ها، پژوهشی، دانشگاه ،تحقیقاتی ،آموزشی ، موسسات من جملهغیردولتی

، گفته ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و طبق قوانین موضوعه تاسیس و یا تشریفات ثبت را طی نمودهشمول قانون بر آن

اهداف مندرج در اساسنامه مجاز به های ابالغی و نامه تجهیزات پزشكی و دستورالعملموجب مفاد آیین به می شود و
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ونقل، توزیع، عرضه، صادرات، خدمات تأمین، ساخت، واردات، ترخیص، نگهداشت، انبارش، حمل تهیه، زمینه فعالیت در

پس از فروش، پشتیبانی، اقدامات آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی، کنترل کیفی و مشاوره تجهیزات و ملزومات پزشكی در 

 نهاد.های مردم NGOهای علمی یا انجمن ی،صنف هایاتحادیهزجمله اباشند کشور می
 

 ص حقیقی:شخ -1-14

هر فرد صاحب اهلیت قانونی و در قید حیات که به موجب  1397نامه تجهیزات پزشكی مصوب آیین 2ماده  18مطابق بند  

کلیه اشخاص دارای مفاد آیین نامه تجهیزات پزشكی و دستورالعمل های ابالغی، محدوده فعالیت او تعیین می شود. شامل 

، تهیه ۀکارت بازرگانی فعال و معتبر، دارندگان پروانه کسب صنفی معتبر و صاحبان حرف پزشكی مجاز به فعالیت درزمین

عرضه، صادرات، خدمات پس از فروش، پشتیبانی، اقدامات آموزشی و پژوهشی، انبارش، حمل و نقل، توزیع، نگهداشت، 

باشند. تأمین، ساخت، ورود و ترخیص تجهیزات و ملزومات کنترل کیفی و مشاوره تجهیزات و ملزومات پزشكی در کشور می

 ص با تصویب کمیته فنی مجاز خواهد بود.پزشكی توسط اشخاص حقیقی صرفًا در موارد خا
 

 :یبرگزار یمجر -1-15

 یالزم برا یاستاندارها یدارا ،اداره کل یارهایمعها و دستورالعملو که مطابق ضوابط  حقیقی و حقوقیاشخاص کلیه 

 شده باشد. درج شگاهینمابرگزاری در حوزه  تیها فعالآن شرکت باشند و در اساسنامهدر داخل کشور می شگاهینما یبرگزار
 

 کننده تخصصی:شرکت -1-16

تأمین، تولید، توزیع، عرضه، واردات، صادرات، مشاوره و تجهیز، )های  اشخاص حقیقی و حقوقی فعال درزمینهبه کلیه 

های الزم از اداره های مرتبط با تجهیزات و ملزومات پزشكی دارای تأییدیهو دیگر زمینه (نگهداشت، خدمات پس از فروش

 شود.کل گفته می
 

 دبیرخانه نمایشگاه: -1-17

 پزشكیو ملزومات تجهیزات  شگاهینما یو صدور مجوزها یابیارز رخانهیدب 

 :شگاهیناظر نما -1-18

شوند می نییتع تفویض به دانشگاه، توسط اداره تجهیزات پزشكی دانشگاه و یا در صورتاداره کل  یکه از سو هایینماینده

لیست بازدید از نمایشگاه بر اساس چک هانمایشگاه یریزی و برگزاربرنامه ندیدرزمینه فرآ انیو عملكرد مجر تیتا بر فعال

 .ندینظارت نما IN-FO-08 به شماره
 

 پزشکی:و ملزومات های تجهیزات مجوز برگزاری نمایشگاه -1-19

نامه آیین 68های مربوطه بر اساس ماده ها و صدور کلیه مجوزهای برگزاری نمایشگاهتهیه و تدوین ضوابط و دستورالعمل

 .است تجهیزات پزشكی تجهیزات پزشكی به عهده اداره کل

ی علوم پزشكی سراسر کشور هادانشگاه بوطه را به ادارات تجهیزات پزشكیتواند صدور مجوزهای مراداره کل می -تبصره

 تفویض نماید.
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 کی:تجهیزات و ملزومات پزش شگاهینما یو صدور مجوزها یابیارز رخانهیدب -1-20

ی تجهیزات هانمایشگاه یو صدور مجوزها یابیارز رخانهیدب، هانمایشگاه یو نظارت بر برگزار یسامانده ،ریزیبرنامه منظوربه

اداره کل و در صورت تفویض، با محوریت اداره تجهیزات پزشكی دانشگاه، متشكل از مسئول  مستقر در پزشكیو ملزومات 

تجهیزات پزشكی دانشگاه، معاون غذا و دارو دانشگاه، معاون درمان، مسئول حراست دانشگاه، مسئول بازرسی دانشگاه، 

 گردد:می جادیا زیر فیبا شرح وظااره کل( در صورت تشخیص اد)االختیار ریاست دانشگاه، نماینده اداره کل نماینده تام
 

 شرح وظایف دبیرخانه نمایشگاه و فرآیند اجرایی: -2ماده 

 ،تجهیزات و ملزومات پزشكی شگاهیجهت صدور مجوز نما یاسناد و مدارک واصله متقاض یو بررس افتیدر ن،ییتع -2-1

ی تجهیزات هانمایشگاه یبرگزار میزمان و مكان و تقو و تنظیم نییو تع شگاهیمناسب با سطح نما ییبرنامه محتوا بیتصو

 و ملزومات پزشكی.

به  یدگیها و رسنمایشگاه یبرگزار انیعملكرد مجر یابیارز ،تیصالح صیمربوط به تشخ یانجام امور کارشناس -2-2

 .هاآنتخلفات 

 یقیهای تشوو سیاست یشگاهینما یمرتبط با صدور مجوزها یندهایو بهبود فرآ لیارتقاء، تسهریزی جهت برنامه -2-3

ی ها NGO ی وتخصص یهای علمانجمن ،یهای صنفاتحادیه ی،و ملزومات پزشك زاتیتجههای شرکتجهت حضور 

 (پذیردفاً توسط اداره کل صورت میصر)ی. و ملزومات پزشك زاتیتجه یهادر نمایشگاه نهادمردم

کشور و بارگذاری در سطح  ی تجهیزات و ملزومات پزشكیهانمایشگاه یرسانی اخبار و فراخوان جهت معرفاطالع -2-4

 صورت روزانهاطالعات در سایت با اخذ تأییدیه از اداره کل به

به مجری نمایشگاه و  هانمایشگاه یریزی و اجرابرنامه ندیجهت نظارت بر فرآ طیواجد شرا ینناظر یمعرفتعیین و  -2-5

 اداره کل.

 .دیهای مرتبط حسب مورداستفاده نماها، نهادها و تشكلدستگاه یتواند از همكارمی گاهنمایش رخانهیدب -2-6

دبیرخانه نمایشگاه در صورت تفویض به دانشگاه، مكلف است یک نسخه از مجوزهای صادره جهت برگزاری نمایشگاه  -2-7

 را به اداره کل ارسال نماید. (موافقت اولیه / مجوز نهایی)

یی هانسبت به نظارت، بازدید و بازرسی از نمایشگاه ها در صورت تفویض مكلف هستنددانشگاه زات پزشكیاداره تجهی -2-8

مربوطه در  هایبرگهبارگذاری و تكمیل  م نموده و گزارش فعالیت خود را بوسیلهاند، اقداصادر نمودهرا  که مجوز نهایی آنها

 سایت اداره کل اعالم نمایند.
 

 عمومی:شرایط  -3ماده 
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پس از ارائه مدارک و مستندات مثبته و بررسی و تائید توسط اداره  بایستمی شگاهینما یبرگزار یمتقاض ایمجری  -3-1

نسبت به اخذ موافقت اولیه و حداکثر ابتدا  کل و یا در صورت تفویض به دانشگاه، توسط اداره تجهیزات پزشكی دانشگاه،

 برگزاری نمایشگاه اقدام نمایند. نمایشگاه نسبت به اخذ مجوز نهایی جهت گزاریده روز قبل از برپانز

 (نمایشگاهبرگزاری قبل از انعقاد قرارداد با مستاجرین )مجری  می باشند ها موظفو مدیران محل نمایشگاه مالكین -3-2

اداره کل و ز نهایی صادره توسط روز قبل از برپایی نمایشگاه نسبت به اخذ مجو 10نسبت به اخذ موافقت اولیه و حداکثر 

و ملزومات  تجهیزات یهاشگاهینما جهت برگزاری یا در صورت تفویض به دانشگاه، توسط اداره تجهیزات پزشكی دانشگاه 

 اقدام نمایند. برگزاری پزشكی از مجری

های علمی مرتبط، مراکز با رعایت مفاد این دستورالعمل جهت انجمن (ای/ کشوریمنطقه)جوز برگزاری نمایشگاه م -3-3

های نمایشگاهی وابسته به وزارت صنعت، معدن و های صنفی مرتبط و شرکتنهاد، اتحادیه های مردمتحقیقاتی، سازمان

ی ثبت گردیده پزشك و ملزومات تجهیزاتموضوع برگزاری نمایشگاه  هاآن اساسنامهکه در  یخصوص یهاشرکت تجارت و

اداره کل و یا در صورت تفویض به دانشگاه، توسط  (از دانشگاه علوم پزشكی منطقه )منوط به اخذ موافقت اولیه  است

 گردد.توسط اداره تجهیزات پزشكی صادر می

بایست دارای پروانه فعالیت معتبر صادره توسط اداره کل پزشكی حاضر در نمایشگاه می تجهیزاتهای کلیه شرکت -3-4

 باشند.

ها در قسمت شرط ثبت نمایندگی آن ها بهپزشكی در نمایشگاه تجهیزاتکننده و اصناف های توزیعحضور شرکت -3-5

 .استکنندگان مجاز در سامانه الكترونیک اداره کل بالمانع توزیع

بایست و در خصوص سایر موارد مانند دارو و ... می استپزشكی و ملزومات  تجهیزات وز صادرشده تنها درزمینهمج -3-6

 ربط استعالم گردد.های ذیسازمان از

 .گرددصادر میاداره کل  توسطالمللی صرفاً بین یهانمایشگاهبرگزاری مجوز  -3-7

اداره کل و یا در صورت تفویض به دانشگاه، توسط اداره تجهیزات های مناطق آزاد توسط مجوز برگزاری نمایشگاه -3-8

پزشكی و سایر قوانین و مقررات حوزه تجهیزات  نامه تجهیزاتعمل، آیینپزشكی دانشگاه مربوطه با رعایت مفاد این دستورال

 .اشدسانی کامل و هماهنگی با اداره کل میبر گردد. دانشگاه مربوطه موظف به اطالعپزشكی صادر می

نسبت به  هستند و ملزومات پزشكی موظفکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی غرفه در نمایشگاه تجهیزات  -3-9

اخذ تصویر موافقت اولیه صادره توسط اداره کل و یا در صورت تفویض به دانشگاه، توسط اداره تجهیزات پزشكی دانشگاه، 

 کنندهدرخواستن مجری برگزاری نیز موظف به ارائه موافقت مذکور به از مجری برگزاری نمایشگاه اقدام نمایند و همچنی

 .است

بایست دارای مجوزهای قانونی از اداره کل پزشكی مورد نمایش در نمایشگاه اعم از تولیدی یا وارداتی می تجهیزات -3-10

 باشند.
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ها پس از اخذ مجوزهای نمایشگاهپزشكی جهت شرکت در و ملزومات  تجهیزاتواردات و ترخیص نمونه موقت  -3-11

قانونی از اداره کل بالمانع است. فروش و عرضه این اقالم قبل از زمان تبدیل وضعیت به ترخیص دائم و اخذ مجوز از اداره 

پزشكی مشمول وضعیت ترخیص و ملزومات  تجهیزات. همچنین استآن ممنوع  از کل، در زمان برگزاری نمایشگاه و پس

 رسانی و شناسایی شوند. بایست در نمایشگاه به نحو مقتضی اطالع، میصورت نمونه آزمایشیبشده  یا تولیدنمونه موقت و 

بایست باشند، میشده در نمایشگاه که مشمول وضعیت ترخیص نمونه موقت می تجهیزات و ملزومات پزشكی ارائه -3-12

 مشخص گردند. (نمایشگاهصرفًا جهت معرفی در )با نصب برچسب بر روی کاال با عنوان 

ها مكلّف و متعهد به رعایت ضوابط ابالغی اداره کل، کننده در نمایشگاهکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت -3-13

 تجهیزاتپزشكی واجد مجوزهای قانونی و ارائه تبلیغات منطبق با عملكرد و ایمنی و ملزومات  تجهیزاتهمچنین معرفی 

 باشند.پزشكی و رعایت شئون اسالمی، فرهنگی و اجتماعی کشور می

های تولیدکننده داخلی تجهیزات و ملزومات پزشكی دارای پروانه ساخت معتبر از اداره کل در اولویت شرکت -3-14

 باشند.می دریافت غرفه

وع نمایشگاه باشند. در صورت لزوم بایست متناسب با موضشده میهای معرفیفضاهای نمایشگاهی و تعداد غرفه -3-15

منظور تائید  تواند نسبت به بازدید اولیه بهاداره کل و یا در صورت تفویض به دانشگاه، اداره تجهیزات پزشكی دانشگاه می

 فضای نمایشگاهی اقدام نماید.

شده  یمنی محصوالت عرضهها، سطح عملكرد و اهای حاضر در نمایشگاهارائه تبلیغات خالف واقع در مورد شرکت -3-16

 .استو همچنین وجود مغایرت با شئون اسالمی، فرهنگی و اجتماعی کشور مطلقاً ممنوع 

در زمان برگزاری نمایشگاه، در صورت مشاهده هرگونه تخلف و عدم رعایت هر یک از بندهای این دستورالعمل  -3-17

ایشگاه، ناظرین اداره کل و یا در صورت تفویض به دانشگاه، های حاضر در نمتوسط فرد یا افراد حقیقی و حقوقی یا شرکت

موضوع را به مجری برگزاری اطالع داده و ایشان موظف است نسبت به تذکر،  مكلف هستند اداره تجهیزات پزشكی دانشگاه

صورت لزوم با های متخلف و یا سایر اقدامات مقتضی عمل نماید در غیر این صورت ناظر نمایشگاه در تعطیلی غرفه/ غرفه

اقدام به تعطیلی غرفه متخلف/ نمایشگاه  (پلیس امنیت ناجا) هماهنگی پلیس اطالعات و امنیت نظارت بر اماکن عمومی

نماید و مسئولیت جبران خسارات وارده به غرفه داران نمایشگاه با برخورد  نیو مقررات با متخلف نیمطابق با قواننموده و 

 .استمجری برگزاری 

مخاطبان اختصاصی  کاربران و متخصصان،برای  صرفاً تجهیزات و ملزومات پزشكی،فعال در زمینه های شرکت -3-18

اخذ مجوز موردی از اداره کل و یا در صورت تفویض به دانشگاه، از اداره تجهیزات پزشكی دانشگاه با با توانند میخود 

کارگاه آموزشی کاربری دستگاه، جهت معرفی محصوالت  ، گردهمایی/در این دستورالعمل هحومطر رعایت تمام موازین

 .خود برگزار نمایند

 مجری برگزاری حق واگذاری امتیاز و اجرای برگزاری نمایشگاه به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی را ندارد. -3-19
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و یا کمک و های متقاضی و یا منوط نمودن به پرداخت حق عضویت هرگونه انحصار، اجبار در انتخاب شرکت -3-20

 .استمساعدت بالعوض و غیره از طرف برگزارکننده ممنوع 

شده تجهیزات و ملزومات های تمامهای غیرمتعارف و افزایش هزینهها نباید موجب تحمیل هزینهبرگزاری نمایشگاه -3-21

بایست از طریق ها میبودجه این نمایشگاهکنندگان و بیماران گردد. پزشكی و همچنین باعث ایجاد بار مالی برای مصرف

های ارتقاء سطح علمی، عملی نمودن کالس دایر، فنیهای علمی و تخصصی، مشروع و قانونی شامل )برگزاری همایش

 .مطابق عرف باشد (پزشكان و مدعوین، تهیه خبرنامه، ماهنامه و اخذ حق عضویت پزشكان و مدعوین

بایست به تائید اداره کل و یا در صورت تفویض به دانشگاه، به تائید اداره ، مینمایشگاه یهاغرفهبهای اجاره  قیمت -3-22

 های ابالغی از طرف اداره کل باشد.تجهیزات پزشكی دانشگاه رسیده و مطابق تعرفه

دانشگاه، مجری برگزاری نمایشگاه مكلف است مطابق تأییدیه کتبی اداره کل و یا در صورت تفویض به  متقاضی/ -3-23

های ابالغی اداره کل نسبت مطابق تعرفه شگاهینما هایبا تائید اداره تجهیزات پزشكی دانشگاه در خصوص هزینه اجاره غرفه

منظور امكان نظارت و برخورد با بهها و واحدهای صنفی متقاضی حضور در نمایشگاه اقدام نماید. به عقد قرارداد با شرکت

 های ابالغی اداره کل،تعرفه تیرعا در خصوص عدم ی نمایشگاهبرگزارمتقاضی/ مجری  توسط رفتهیتخلفات صورت پذ

اداره کل/ اداره  درخواستو در صورت باشند می نهیهز دیاخذ رسو قرارداد  تنظیم ملزم به و واحدهای صنفی، هاشرکت

 .استایشان صادره به  هایحسابصورتمجری برگزاری، موظف به ارائه  تجهیزات پزشكی دانشگاه،

 :است هیزات و ملزومات پزشكی به شرح زیرتج های نمایشگاهقیمت مصوب ارزی و ریالی هر مترمربع غرفه -3-24

 .استهای متعلق به سازمان صنعت، معدن و تجارت: بر اساس تعرفه اعالمی توسط سازمان مذکور در اماکن و سایت* 

درصد مبلغ کل  25ها و غیره: حداکثر سود تا سقف ها و یا سایر اماکن نظیر هتلهای همایش متعلق به دانشگاهدر سالن* 

 .استقرارداد اجاره محل برگزاری با مالک نمایشگاه 

و  مابین مجری برگزاری و متقاضی غرفه جهت فضای نمایشگاهتهیه و تنظیم فرم رسمی قرارداد اجاره غرفه فی -3-25

 ها بر مبنای نوع واگذاری و ارائه به متقاضیان غرفه توسط مجری برگزاری، الزامی است.اعالم مشخصات فنی فضای غرفه

 :استها به شرح زیر مشخصات فنی فضای غرفه -3-26

 باز یا فقط زمین فضای* 

 فضای داخل سالن شامل: زمین و غیره *

موجود در غرفه و  تجهیزاتوارهای عقب و جلو، فرش، درج نام شرکت بر روی بنر و دی ،ساخته با تجهیزات شامل: زمینغرفه پیش *

  غیره

 ای رو به چهار راهرو، دوطبقه و غیرهای رو به سه راهرو، جزیرهجزیرهای شبهنوع غرفه شامل: غرفه خطی، نبشی، جزیره* 

ذینفعان ملزم به رعایت تعرفه  کلیه ها از سوی اداره کل،در صورت اعالم سالیانه تعرفه جهت برگزاری نمایشگاه :1تبصره 

 باشند.جدید می
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بایست ها )تحت هر عنوان( میشده در قراردادها بابت واگذاری غرفه حساب اعالمی جهت مبالغ ثبتشماره :2تبصره 

های صنفی مرتبط یا نهاد، اتحادیههای مردم، مراکز تحقیقاتی معتبر، سازمانمتعلق به دانشگاه، انجمن علمی مرتبط

منوط به اخذ موافقت اولیه از دانشگاه علوم پزشكی منطقه تجارت )های نمایشگاهی وابسته به وزارت صنعت، معدن و شرکت

 موردتقاضا( باشد.

 (.استمنوع حساب شخص حقیقی جهت تنظیم و ثبت در قراردادها، مارائه شماره)

 

 ی:تجهیزات پزشک یهاشرکت و فشار مالی به هااز اتالف هزینه یریجلوگچگونگی  -4ماده 

 المللی:بین یهانمایشگاه -4-1

با اخذ صورت دوساالنه المللی بهبین شگاهینما یاستان مجاز به برگزار هر ،هلث رانیالمللی انه بینالیاس شگاهیعالوه بر نما

 است.مجوز از اداره کل 

های صنفی مرتبط یا نهاد، اتحادیههای مردمهای علمی مرتبط، مراکز تحقیقاتی معتبر، سازمانها، انجمندانشگاه -4-2

و  زاتیتجه شگاهیدر سال نما مرتبهفقط یکمجازند  های نمایشگاهی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارتشرکت

 .ندیبرگزار نما یملزومات پزشك

ی با حت) مثل دندانپزشكی  با موضوع واحد ای و کشوریی منطقهو ملزومات پزشك زاتیتجه شگاهینما یبرگزار -4-3

 .ستین مجاز در سراسر کشور مرتبه از دو شتریب هرسال لف ( درعناوین مخت

 گیری در این خصوص توسطدر موارد خاص، پس از اعالم موضوع از طریق دانشگاه مربوطه به اداره کل، تصمیم -4-4

 اداره کل انجام و مراتب ابالغ خواهد شد.

یی هاشگاهینماشود ازجمله آنها نمایش داده می طریقی تجهیزات و ملزومات پزشكی درهایی که به هر نمایشگاه سایر -4-5

نامه تجهیزات پزشكی و این دستورالعمل، در آیین گردند طبق مفاد مقررکه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برپا می

ها را حداقل یک ماه قبل ت اقالم و کاالهای مورد نمایش آنکننده و لیسلیست متقاضیان شرکت است برگزار کننده موظف

و اعالم از برگزاری نمایشگاه به اداره کل و یا در صورت تفویض به دانشگاه به اداره تجهیزات پزشكی دانشگاه منطقه خود 

 د.نمایاخذ  مربوطه را شگاهینما یمجوز برگزارهای الزم پس از بررسی و استعالم

 نیاز جهت اخذ مجوز: مدارک مورد -5ماده 

در به اداره کل و یا  (مجری برگزاری)پزشكی توسط متقاضی  تجهیزاتارائه درخواست کتبی برگزاری نمایشگاه  -5-1

 دانشگاه در سربرگ متقاضی.صورت تفویض به دانشگاه به اداره تجهیزات پزشكی 

 (1)پیوست تكمیل فرم اطالعات اولیه متقاضی  -5-2

 تعیین موضوع نمایشگاه توسط متقاضی -5-3

 مربوطه هایبرگهارائه طرح تشكیل نمایشگاه و تكمیل مدارک و مستندات و  -5-4
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های اجرایی و تبلیغاتی نظر و بیان جزئیات برنامه بر اهداف برگزاری نمایشگاه موردارائه طرح توجیهی مبنی  -5-5

 نمایشگاه

های متقاضی غرفه و مشخصات کاالهای مورد نمایش مربوط به هر شرکت در نمایشگاه ارائه لیست کلیه شرکت -5-6

به  ،کل و یا در صورت تفویض به دانشگاهکاری قبل از برپایی نمایشگاه به اداره  (یک ماه)مذکور حداکثر ظرف سی روز 

 اداره تجهیزات پزشكی دانشگاه ارسال گردد.

 تعیین زمان و فضای موردنیاز جهت برگزاری نمایشگاه -5-7

 (2)پیوست تكمیل و امضاء فرم تعهدنامه توسط مجری برگزاری نمایشگاه  -5-8

اداره کل و یا در صورت تفویض به ها از غرفه متقاضیاناخذ موافقت اولیه جهت عقد قرارداد با مالک نمایشگاه و  -5-9

 دانشگاه، از اداره تجهیزات پزشكی دانشگاه

 ی نمایشگاهمابین مالک نمایشگاه و مجری برگزارارائه اصل و تصویر عقد قرارداد فی -5-10

 هاغرفه تقاضیانو م ی نمایشگاهمابین مجری برگزارارائه اصل و تصویر عقد قرارداد فی -5-11

بایست کلیه اسناد مرتبط به محل پزشكی می و ملزومات تجهیزاتدر زمان تحویل مجوز نهایی برگزاری نمایشگاه  -5-12

( به اداره ...آدرس دقیق، شماره تماس مسئول برگزاری، تصویر قرارداد اجاره محل برگزاری نمایشگاه و )برگزاری آن شامل: 

 اه، به اداره تجهیزات پزشكی دانشگاه ارائه گردیده باشد.کل و یا در صورت تفویض به دانشگ

 مراحل صدور موافقت اولیه جهت برگزاری نمایشگاه: -6ماده 

 مراجعاین دستورالعمل و تأییدیه  5اخذ درخواست کتبی متقاضی برگزاری نمایشگاه به همراه مستندات مطابق ماده  -6-1

 ها.توسط اداره تجهیزات پزشكی دانشگاه ،دانشگاه در صورت تفویض بهاداره کل و یا  توسط ربطیذ

بررسی درخواست متقاضی توسط اداره کل و یا در صورت تفویض به دانشگاه، توسط اداره تجهیزات پزشكی  -6-2

روز پس از اخذ درخواست متقاضی برگزاری نمایشگاه  10ها و در صورت تائید، صدور موافقت اولیه ظرف مدت دانشگاه

 قراردادها و امور مربوطه. جهت انعقاد

 .دستورالعمل نیبر اساس مفاد قرارداد و ا برگزاری نمایشگاه آغاز عملیات اجرایی نمایشگاه توسط مجری -6-3

و ملزومات  تجهیزات شگاهیدستورالعمل جهت تبلیغات و بازاریابی نما نیرسانی مطابق اانجام امور تبلیغاتی و اطالع -6-4

 ها.برگزاری نمایشگاهان پزشكی توسط مجری

 روند بررسی و مراحل صدور مجوز نهایی نمایشگاه: -7ماده 

 روز (20) بیستتا  5موظف به ارائه مدارک و مستندات و شرایط اعالمی مطابق ماده  برگزاری نمایشگاه متقاضی -7-1

اداره تجهیزات پزشكی  دانشگاه، به در صورت تفویض بهبه اداره کل و یا جهت بررسی  نمایشگاه قبل از تاریخ برگزاری یکار

 است. هادانشگاه



 

 IN-WI-11 :مدرکشماره 
 1نگارش: 

 17/10/1397تاریخ شروع اجرا :
 تاریخ اعتبار : تا بروز رسانی بعدی

 

 
 دستورالعمل :مدرک نوع

 زاتیتجه نمایشگاه یبرگزار نام مدرک:
 یپزشک

 

های متقاضی غرفه و کاالهای های مربوطه در خصوص اصالت شرکتبررسی مدارک و مستندات و اخذ استعالم -7-2

 ها.اداره کل و یا در صورت تفویض به دانشگاه، توسط اداره تجهیزات پزشكی دانشگاه مرتبط مورد نمایش در نمایشگاه توسط

ارائه مجوز نهایی و ها با ضوابط اداره کل، نسبت به صدور ارک و مستندات ارسالی و تطبیق آنپس از بررسی مد -7-3

توسط اداره کل و یا در  ده روز قبل از برپایی نمایشگاهتا  یپزشكی به متقاضو ملزومات  تجهیزاتجهت برگزاری نمایشگاه 

 گردد.اقدام می هاپزشكی دانشگاه اداره تجهیزات صورت تفویض به دانشگاه، توسط

مجوز نهایی برگزاری  تصویر ارائهموظف به  ،پزشكی تجهیزاتمجری برگزاری قبل از افتتاح و شروع به کار نمایشگاه  -7-4

 .استها مالک نمایشگاه و متقاضیان غرفهنمایشگاه به 

   :هاصورت پذیرفته در نمایشگاه تخلفات و نحوه برخورد باثبت  -8ماده 

ها ها و متقاضیان غرفهمالكان محل برگزاری نمایشگاه /منظور عقد قرارداد با متولیان صدور موافقت اولیه صرفاً به -8-1

 ستینو دلیل بر دارا بودن و یا اخذ مجوز نهایی برگزاری نمایشگاه  استجهت تهیه و تنظیم مستندات مربوط به نمایشگاه 

 دستورالعملبا آیین نامه تجهیزات پزشكی و فقدان مجوز برگزاری نمایشگاه بوده و مطابق  منزله و عدم صدور مجوز نهایی به

 گردد.با متخلفین برخورد می ابالغی

در صورت عدم ارائه مدارک و مستندات مثبته توسط مجری برگزاری نمایشگاه پس از اخذ موافقت اولیه، مجوز  -8-2

ها صادر نخواهد گردید و تفویض به دانشگاه، توسط اداره تجهیزات پزشكی دانشگاهنهایی از سوی اداره کل و یا در صورت 

 کلیه مسئولیت عواقب ناشی از ترک فعل مذکور بر عهده مجری برگزاری نمایشگاه خواهد بود.

فاد کننده و یا مسئولین برگزاری نمایشگاه از مراتب متوسط افراد حقیقی یا حقوقی شرکت تخلفدر صورت بروز  -8-3

ها بر این دستورالعمل، موضوع توسط اداره کل و یا در صورت تفویض به دانشگاه، توسط اداره تجهیزات پزشكی دانشگاه

پزشكی نامه تجهیزات ت و آیینبررسی و حتی در زمان برگزاری نمایشگاه، مطابق با ضوابط و مقررا اساس نوع تخلف مورد

 مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

ضمن برخورد قانونی با متخلفین مذکور، به مدت دو سال مجوز جدیدی جهت افراد یا گروه یا انجمن متخلف صادر  -8-4

 و ارائه نخواهد گردید.

پزشكی، بدون مجوزهای قانونی، موضوع توسط اداره کل و یا در صورت  تجهیزاتدر صورت برگزاری نمایشگاه  -8-5

منطقه یا استان به پلیس اطالعات و امنیت نظارت بر اماکن  دانشگاهت پزشكی تفویض به دانشگاه، توسط اداره تجهیزا

 گردد.اقدام  (برگزارکنندگان)آوری و برخورد با متخلفین ارجاع تا نسبت به جمع (پلیس امنیت ناجا)عمومی 

 ،میباشند شگاهیمجوز نماصادرکننده که دانشگاه اداره کل و یا در صورت تفویض به دانشگاه، اداره تجهیزات پزشكی  -8-6

و ارائه گزارش اقدامات  نیبا متخلف یبرخورد قانونمطابق با ضوابط و مقررات، و ثبت تخلفات و  دیبه نظارت و بازد مكلف

 .باشندمیبه اداره کل  ها،شده در نمایشگاهها در خصوص برخورد با تخلفات انجامصورت پذیرفته توسط دانشگاه

 سایر موارد:  -9ماده 



 

 IN-WI-11 :مدرکشماره 
 1نگارش: 

 17/10/1397تاریخ شروع اجرا :
 تاریخ اعتبار : تا بروز رسانی بعدی

 

 
 دستورالعمل :مدرک نوع

 زاتیتجه نمایشگاه یبرگزار نام مدرک:
 یپزشک

 

نسبت به اعالم فهرست  هستند و ملزومات پزشكی موظف تجهیزاتهای ها و برگزارکنندگان نمایشگاهکلیه دانشگاه -9-1

ها اقدام های مورد برگزاری در منطقه مربوط به خود طی سال آتی در سایت اداره کل قسمت لینک نمایشگاهنمایشگاه

 نمایند.

نامه آئین  73و  72 ،71، 70، 69، 68 زشكی، متعهد و موظف به رعایت موادپ تجهیزاتمجریان برگزاری نمایشگاه  -9-2

 باشند.پزشكی می تجهیزات

های تولیدکننده از های مرزی، حضور شرکتای، با توجه به موقعیت استانهای منطقهدر خصوص نمایشگاه -9-3

اداره تجهیزات پزشكی دانشگاه مربوطه  کنندگان بنا به تشخیص و تائیددرصد مشارکت 20جوار تا سقف کشورهای هم

 3 میباشند مجریان برگزاری نمایشگاه موظفبایست به تائید اداره کل برسد و بالمانع است و مازاد بیشتر از این تعداد، می

های خارجی متقاضی غرفه و حضور در نمایشگاه به همراه فهرست کاالهای ماه قبل از برگزاری نمایشگاه، فهرست شرکت

رد نمایش را به اداره کل و یا در صورت تفویض به دانشگاه، به اداره تجهیزات پزشكی دانشگاه ارائه نماید. بدیهی است مو

، از مراجع تجهیزاتهای کیفی مرتبط با ایمنی و عملكرد بایست دارای تأییدیهها میکاالهای مورد نمایش توسط این شرکت

 ذیصالح باشند.

ترخیص موقت صورت  توسط اداره کل صادر و به عنوان 3-9های خارجی موضوع بند ی شرکتمجوز واردات کاالها -9-4

 پذیرد.می

برگزارکننده / مجری نمایشگاه توسط اداره کل و یا در صورت تفویض به دانشگاه، توسط اداره تجهیزات پزشكی  -9-5

گرفت و نتیجه ارزیابی در صدور مجوزهای بعدی د وابط فوق مورد ارزیابی قرار خواهمنطقه یا استان مطابق ض دانشگاه

 منظور خواهد گردید.

توسط اداره کل ها استان یو تخصص یو ملزومات پزشك زاتیتجه یهانمایشگاه ریزی و انجام امور کارشناسیبرنامه -9-6

 یابق با ضوابط ابالغها و مطاستان علوم پزشكی دانشگاهاداره تجهیزات پزشكی توسط و یا در صورت تفویض به دانشگاه، 

 پذیرد.انجام می

و آیین نامه دستورالعمل  نیتحت چارچوب ا اداره کل یضوابط ابالغ تیملزم به رعا یشگاهیهای نماسایت هیکل -9-7

 .در غیر این صورت مجوزی جهت برگزاری نمایشگاه در آن سایت صادر نخواهد گردید باشندمیتجهیزات پزشكی 
 

  10ماده 

الزم االجرا است.تصویب  خیتارو از است. رسیده  اداره کلبه تصویب  17/10/1397 خیتاردر  ماده 10 دستورالعمل طیاین 

      

       


