
پروانه ساخت وسیله پزشکی

طراحی نگار اندیشه گانتولید کننده :

10581524شماره پروانه :

1401/06/27تاریخ اعتبار :

1396/11/01تاریخ صدور :
1400/08/26تاریخ آخرین تغییر :

داردپیوست :

 استان تهران - تهران - سهروردی شمالی-بین هویزه و بهشتی- کوچه کوشش- پالک 19نشانی :
10101873556شناسه ملی :

 دستگاه الکتروانسفالوگرافنام وسیله :
 دستگاه های مغز و اعصابگروه تخصصی :

در اجرای بند 12 ماده 1 قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367/03/03
و تبصره 2 ماده 14 از قانون مربوط  به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی  با اصالحات  و
الحاقات  بعدی مصوب 1334/03/29  ، این پروانه صرفا برای وسیله  ذکر  شده و با موارد قید شده در پیوست آن

(در صورت داشتن پیوست) صادر گردیده است.
استفاده از وسیله مذکور با توجه به حیطه کاربرد آن و شرایط مندرج در این پروانه مجاز است.

سایر موارد :
C6 

   دکتر سید علیرضا مرتضوی

   معاون غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی



پروانه ساخت وسیله پزشکی

طراحی نگار اندیشه گانتولید کننده :

88908978شماره پروانه :

1401/06/27تاریخ اعتبار :

1396/11/01تاریخ صدور :
1400/08/26تاریخ آخرین تغییر :

داردپیوست :

 استان تهران - تهران - سهروردی شمالی-بین هویزه و بهشتی- کوچه کوشش- پالک 19نشانی :
10101873556شناسه ملی :

 دستگاه الکترومایوگرافنام وسیله :
 دستگاه های مغز و اعصابگروه تخصصی :

در اجرای بند 12 ماده 1 قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 1367/03/03
و تبصره 2 ماده 14 از قانون مربوط  به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی  با اصالحات  و
الحاقات  بعدی مصوب 1334/03/29  ، این پروانه صرفا برای وسیله  ذکر  شده و با موارد قید شده در پیوست آن

(در صورت داشتن پیوست) صادر گردیده است.
استفاده از وسیله مذکور با توجه به حیطه کاربرد آن و شرایط مندرج در این پروانه مجاز است.

سایر موارد :
C6 

   دکتر سید علیرضا مرتضوی

   معاون غذا و دارو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی


