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  :کلیات 0.1

 فعال سازمان یک سوی از تواند می که کند می مشخص کیفیت مدیریت سیستم برای را الزاماتی المللی بین استاندارد این

 ارائه یا نصب، توزیع و انبارش، تولید، تکوین و طراحی شامل پزشکی تجهیز کعمری  ی چرخه از مرحله چند یا یک در

 استفاده مورد مرتبط خدمات ارائه یا تکوین و طراحی و پزشکی تجهیز نهائی انهدام(، فنی پشتیبانی مانند) مربوطه خدمات

 مانند) محصول دهنده ارائه بیرونی های طرف دیگر یا کنندگان تامین سوی از تواند می استاندارد این، چنین هم. گیرد قرار

( نگهداری خدمات توزیع، خدمات کالیبراسیون، خدمات سترونی، خدمات پزشکی، تجهیزات ها، زیرمجموعه اجزا، اولیه، مواد

 الزامات با که نماید انتخاب داوطلبانه تواند می بیرونی طرف یا کننده تامین. گیرد قرار استفاده مورد سازمان ها، گونه این به

 . شود انطباق به ملزم قرارداد، طریق از یا باشد داشته انطباق المللی بین استاندارد این

 زنجیره در متنوع های نقش با سازمان ها کیفیت مدیریت سیستم در که هستند مقرراتی الزامات دارای، قانونی حوزه چندین

 :سازمان که دارد انتظار بین المللی استاندراد این نتیجه، در. دارند کاربرد پزشکی، تجهیزاتین تام

 .کند شناسایی اجرائی، قانونی الزامات تحت را خودش نقش •

 .کند شناسایی دارد، کاربرد ها نقش این تحت های فعالیت در که را مقرراتی الزامات •

 .نماید لحاظ خود مدیریت سیستم درون را اجرائی قانونی الزامات این •

 چگونه کند درک تا است ان نیازمند سازمان. است متفاوت منطقه، منطقه و کشور به کشور، اجرائی قانونی الزامات در تعاریف

 تفسیر میگردد، عرضه پزشکی تجهیزات که قانونی های حوزه در مقرراتی، تعاریف تحت المللی بین استاندارد این تعاریف

 . شد خواهد

 توانایی ارزیابی برای، دهنده گواهی موسسات شامل بیرونی و درونی های طرف سوی از تواند می استاندارد این همچنین،

 مورد، سازمان الزامات و کیفیت مدیریت سیستم در اجرائی قانونی الزامات و مشتری الزامات سازی براورده در سازمان

 تکمیل بین المللی، استاندارد این در شده مشخص کیفیت مدیریت سیستم الزامات که شود می تاکید. گیرد قرار استفاده
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 عملکرد، و ایمنی جهت اجرائی قانونی الزامات و مشتری الزامات سازی برآورده برای و باشند می محصول فنی الزامات کننده

 . هستند ضروری

 در  کیفیت مدیریت سیستم اجرای و طراحی. است سازمان برای راهبردی تصمیم یک، کیفیت مدیریت سیستم پذیرش

 :می گیرد قرار زیر موارد تاثیر تحت، سازمان یک

 دارد پزشکی تجهیزات انطباق بر سازمانی محیط که تاثیری و محیط، ان در تغییرات سازمانی، محیط( ا

 متغیرسازمان نیازهای( ب

 سازمان ویژه اهداف( پ

 کند می ارائه سازمان که محصولی( ت

 دارد اختیار در سازمان که فرایندهایی( ث

 سازمانی ساختار و سازمان اندازه( ج

 سازمان های فعالیت در کاربرد قابل مقرراتی الزامات (چ

 ای، یکسان سازی مستند، مختلف کیفیت مدیریت های سیستم ساختار سازی یکسان بین المللی، استاندارد این هدف

 .باشد نمی، بین المللی استاندارد این بندی ساختار با همراستا مستندسازی

 نامبرده های گروه به فقط المللی بین استاندارد این خاص الزامات و برخی بوده بسیار وسیع پزشکی تجهیزات تنوع و تعداد

 .اند شده تعریف 3 بند در ها گروه این. باشند می مربوط کیزات پزشتجهی شده

 :شفاف سازی مفاهیم 0.2

 گیرند. می قرار استفاده مورد، اند شده توصیف زیر در که عباراتی یا واژگان المللی، بین استاندارد این متن در

 بتواند سازمان که این مگر شود می تلقی مقتضی گردد، می مطرح« مقتضی موارد در»عبارت طریق از الزامی که هنگامی •

 :میشود گرفته نظر در مقتضی، باشد ضروری زیر موارد برای صورتیکه در الزام یک. نماید توجیه انرا فالخ
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 محصول توسط الزامات سازی براورده •

 کاربرد قابل مقرراتی الزامات با انطباق •

 سازمان توسط حیالاص اقدام انجام •

  سازمان توسط ها ریسک کردن مدیریت •

 یا ایمنی الزامات به  المللی، بین استاندارد این شمول دامنه در واژه این کاربرد رود، می کار به « ریسک» واژه که هنگامی •

 .میشود مربوط اجرائی، قانونی الزامات سازی برآورده یا پزشکی تجهیزات عملکردی

 . گردد نیز  نگهداری و اجرا،استقرار میبایست  سازی مستند بر وهالع، شود مدون الزام یک است الزم  که هنگامی •

 مورد الزام یا برونداد بعنوان محصول. بدهد نیز را« خدمت» معنی تواند می شود، می استفاده« محصول» واژه که هنگامی •

 . میرود بکار محصول، پدیداوری فرایند از حاصل برونداد هر یا  مشتری یک برای نظر

 استاندارد این کاربر برای کاربرد قابل قانون هر الزامات برگیرنده در شود، می استفاده« مقرراتی الزامات» واژه که هنگامی •

 «مقرراتی الزامات» واژه کاربرد(. ها دستورالعمل یا احکام، ها نامه ائین، مقررات قبیل از) شود می بین المللی

 .میگردد محدود پزشکی تجهیز عملکرد یا ایمنی و کیفیت مدیریت سیستم الزامات به •

 :شود می استفاده زیر لفظی  عناوین المللی، بین استاندارد این در

 است. الزام یک هنده نشاند: باید •

 است. توصیه یک هنده نشاند :بایستی •

 است. اجازه یک هنده است: نشاند پذیر امکان •

 .است قابلیت یا احتمال یک هنده نشاند، تواند می •

 . باشد می مربوطه الزام سازی شفاف یا درک جهت  راهنما یک است، شده مشخص«  یادآوری»  بعنوان که اطالعاتی
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 :رویکرد فرایندی 0.3

 بروندادی به  را دروندادی که هرفعالیتی. باشد می کیفیت مدیریت در فرایندی رویکرد بر مبتنی  المللی بین استاندارد این

 فرایند دروندادهای مستقیما فرایند یک بروندادهای غالبا،. شود گرفته درنظر فرایند یک عنوان به تواند می،  نماید تبدیل

 .دهند می تشکیل را بعدی

 بکارگیری. نماید مدیریت و شناسایی را متعددی مرتبط بهم های فرایند دارد نیاز، نماید عمل موثر سازمان اینکه برای

 منظور به انها کردن مدیریت و ها فرایند این تعامل و کردن بامشخص همراه، سازمان هدرونی ک در فرایندها از سیستمی

 .شود می نامیده” فرایندی رویکرد” مطلوب نتایج به دستیابی

 :مینماید تاکید زیر موارد اهمیت بر شود، می سیستم مدیریت کیفیت بکارگرفته در که هنگامی رویکرد این 

 الزامات. سازی براورده و درک •

 افزائی. ارزش لحاظ به فرایندها درنظرگرفتن •

 فرایندها. اثربخشی و عملکرد نتایج حصول •

 عینی. گیری اندازه  پایه بر فرایندها بهبود •

 :ISO 9001 استانداردارتباط با  0.4

 استاندارد با که بودهISO9001:2008  استاندارد پایه بر ان اساس، باشد می مستقل استاندارد این که درحالی

ISO9001:2015 است شده جایگزین . 

 .دهد می نشان را ISO9001:2015  و المللی بین استاندارد این میان مشابهت (ب پیوست)کاربران راحت ی برای

سیستم مدیریت کیفیت  برای  مقتضی مقرراتی الزامات خصوص در جهانی همراستایی دارد قصد بین المللی استاندارد این

 استاندارد این. کند تسهیل را، پزشکی تجهیز یک عمر چرخه از مرحله چند یا یک در فعال سازمان های در شده بکارگرفته

 الزامات از برخی و باشد می پزشکی تجهیزات عمر  چرخه در فعال سازمان های برای ویژه الزامات شامل بین المللی
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ISO9001 سیستم  که هایی سازمان، دلیل همین به . است نموده حذف نیستند، مقتضی مقرراتی، الزامات عنوان به  که را

 که این مگر باشند ISO9001با انطباق مدعی توانند نمی، دارد انطباق بین المللی استاندارد این با ها مدیریت کیفیت ان

 د.نمای برآورده را ISO9001 الزامات تمامی ها، سیستم مدیریت کیفیت ان

 سازگاری با دیگر سیستم های مدیریت : 0.5

 محیطی، زیست مدیریت در که الزاماتی قبیل از مدیریت های سیستم  سایر خاص الزامات برگیرنده در استاندارد این

 . باشد نمی اند، شده گرفته درنظر مالی مدیریت ای کار و ایمنی بهداشت مدیریت

 مدیریت های سیستم با الزامات را خود مدیریت سیستم  که سازد می قادر را سازمان بین المللی استاندارد این حال هر به 

 منظور به  را خود فعل ی مدیریت سیستم  که  دارد وجود امکان این سازمان یک برای. نماید یکپارچه یا همراستا، ذیربط

 . دهد تطبیق، بین المللی استاندارد این الزامات طبق بر کیفیت مدیریت سیستم یک استقرار
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 : . دامنه1

 توانایی اثبات به  سازمان که کند می مشخص مواردی در را کیفیت مدیریت سیستم یک الزامات المللی، بین استاندارد این

 به  مربوط اجرائی قانونی الزامات و مشتری های خواسته مستمر بطور که مرتبط و خدمات پزشکی تجهیزات ارایه در خود

 .نیازدارد، نماید می برآورده را ان

 یا نصب توزیع، و انبارش تولید، تکوین، و طراحی شامل عمر،  چرخه از مرحله چند یا یک در توانند می ها سازمان گونه این

. باشند فعال (فنی پشتیبانی مانند) مرتبط های فعالیت ارائه یا تکوین و طراحی یا  پزشکی تجهیز یک به  دهی خدمات

 گونه این باسیستم مدیریت کیفیت به  مرتبط خدمات شامل محصوالتی که بیرونی های طرف و کنندگان تامین همچنین

 . دهند قرار استفاده مورد را المللی استانداردبین این توانند می نیز دهند می ارائه سازمان ها

 شده بیان صراحتا که مواردی استثناء به، شان نوع و اندازه نظراز صرف ها سازمان برای المللی بین استاندارد این الزامات

 برای الزامات باشد، شده مشخص« پزشکی تجهیزات در شده بکارگرفته» عنوان تحت الزاماتی هرکجا. دارد کاربرد است،

 . دارد کاربرد نیز سازمان توسط شده ارائه مرتبط خدمات

 سازمان توسط ولی دارد کاربرد نظر مورد پزشکی تجهیزات برای و بوده الزامی المللی بین استاندارد دراین که فرایندهایی

ها در سیستم مدیریت  ندیفرا نینگهداشت و کنترل ا ش،یپا قیسازمان بوده و از طر تیشوند، جزء مسئول نمی گرفته بکار

 نیرا بدهد، ا نیو تکو یطراح یاجازه حذف کنترل ها یشوند. چنانچه الزامات مقررات یکیفیت سازمان  در نظرگرفته م

توانند  یم یالزامات مقررات نیبکار گرفته شود. ا ت،یفیک تیریمد  ستمیحذف ان ها از س هیتواند به  عنوان توج یمورد م

 نانیسازمان است تا اطم تیمسئول نیرا ارائه دهند که در سیستم مدیریت کیفیت اشاره شده است. ا ینیگزیجا کردیرو

 باشد.  یم نیو تکو یطراح یباز گو کننده  هرگونه حذف کنترل ها یالملل نیاستاندارد ب نیانطباق باا یادعاها  ابدی

به  عهده  گرفته شده از  یها تیبسته به  فعال ،یالملل نیاستاندارد ب نیا 8 ایو  7، 6 یاز بندها یهر الزام کهیدر صورت

ان اعمال شده است، کاربرد نداشته باشد، سازمان  یکه سیستم مدیریت کیفیت برا یپزشک زیتجه تیماه ایجانب سازمان 
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 نیید تعقابل کاربر ریکه غ یهر مورد هیخود ندارد.  سازمان توج تیفیک تیریمد ستمیبه در بر گرفتن انها در س یازین

 .نماید می ثبت، شده اشاره (2.2.4)بند در که همانگونه را است شده

 :مراجع اصلی .2

 استاندارد این بکارگیری برای و بوده استاندارد این مرجع بعنوان، جزئی یا کلی بطور، اید می درزیر ان نام که مرجعی سند

 ی نسخه اخرین، تاریخ بدون مراجع برای. دارد کاربرد شده ذکر ی نسخه فقط، دار تاریخ مراجع مورد در. میباشد ضروری

 .دارد کاربرد (اتصالحا هرگونه شامل) مرجع

 واژگان و مبانی. کیفیت مدیریت های سیستم ISO9000:2015 – استاندارد

 :واژگان و تعاریف. 3

  شده ذکر تعاریف و واژگان، استاندارد این در
ISO9000:2015  دراستاندارد :است رفته بکار زیر موارد وهالبع ،  

:هشدارهای توصیه ای  3.1  

 انجام باید که اقدامی در مشاوره و اضافی یا تکمیلی اطالعات ارائه جهت، پزشکی تجهیز تحویل از پس سازمان که هشداری

 :کند می صادر زیر موارد جهت گیرد

 پزشکی تجهیزات از استفاده •

 پزشکی تجهیز تبدیل و تغییر •

 است نموده تامین را ان که سازمانی به  پزشکی تجهیز بازگرداندن •

 پزشکی تجهیز انهدام •

 .باشد شده الزامی اجرائی، قانونی الزامات با انطباق جهت تواند می ای توصیه هشدار صدور: یادآوری ⁎

 :نماینده مجاز 3.2

 به  او طرف از تا است کرده دریافت سازنده از را مکتوبی مجوز که، قانونی حوزه یا کشور یک در حقوقی یا حقیقی شخص

 . کند فعالیت قانونی، حوزه مصوبات یا کشور مقررات تحت ثانویه تعهد عنوان
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 GHTF/SG1 / N055:2009،5.2 :  منبع 

 :ارزیابی بالینی 3.3

 کاربرد هنگام تجهیز بالینی عملکرد و ایمنی تصدیق بمنظور پزشکی تجهیز یک به  مربوط بالینی اطالعات تحلیل و ارزیابی
  سازنده موردنظر

 :شکایت  3.4

 استفاده، قابلیت اعتماد، قابلیت دوام، کیفیت، هویت، به  مربوط نواقص که شفاهی یا الکترونیکی مکتوب، اطالعات تبادل
 پزشکی تجهیزات گونه این عملکرد بر که خدماتی یا است شده ترخیص سازمان از که پزشکی تجهیز یک عملکرد یا ایمنی

 .میکند ادعا را است، تاثیرگذار

 . دارد تفاوت ISO9000:2015 دراستاندارد شده ارائه باتعریف« شکایت» از تعریف این: یادآوری ⁎

 :کننده توزیع 3.5

 . مینماید تسهیل را نهایی کاربر به  پزشکی تجهیز  عرضه خود، بامسئولیت که ،تامین  زنجیره در حقوقی یا حقیقی شخصی

 .باشند داشته فعالیت تامین  زنجیره یک در است ممکن کننده توزیع یک از بیش: یادآوری ⁎

 حمل و انبارش مانند هایی فعالیت در کننده توزیع یا واردکننده سازنده، طرف از که تامین   زنجیره در افرادی: یادآوری ⁎

 .شوند نمی محسوب کننده توزیع تعریف، این تحت هستند، دخیل ونقل

 GHTF/SG1 / N:  3.5،9002:550  منبع 

 :تجهیز پزشکی کاشتنی  3.6

 :تا است مدنظر و  است برداشتن قابل  جراحی یا پزشکی مداخله با تنها که پزشکی تجهیز

 شود. وارد طبیعی منافذ از یکی یا انسان بدن داخل در جزیی یا کلی طور به جراحی عمل طریق از •

 شود. چشم سطح یا مخاطی سطح یک جایگزین •

 . بماند باقی روز 30 کم دست عمل از بعد •

 . شود می نیز فعال کاشتنی پزشکی تجهیز دربرگیرنده کاشتنی پزشکی تجهیز تعریف: *یادآوری

 :واردکننده3,7
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 قانونی حوزه یا کشور یک در شده ساخته پزشکی تجهیز که است کسی نخستین تامین زنجیره در حقوقی یا حقیقی شخصی

 . دهد می قرار دسترس در شود، بازاریابی بایست می که قانونی  حوزه یا کشور یک در،را دیگر

 :برچسب گذاری 3,8

 از صحیح استفاده یا موردنظر مقاصد فنی، توضیحات شناسایی، با مرتبط اطالعات هرگونه و استفاده دستورالعمل برچسب،

 حمل می باشد. اسناد از غیر به، پزشکی تجهیزات

 GHTF/SG1 / N70:2011، Clause4 :  منبع 

 

 :چرخه ی عمر 3,9

 . نهایی تکلیف تعیین و انهدام تا اولیه سازی مفهوم از پزشکی تجهیز یک عمر مراحل تمامی

ISO14971:2007،2،7  : منبع 

 :سازنده 3,10

 نام تحت استفاده برای ان  عرضه منظور به  پزشکی تجهیز یک ساخت و یا  طراحی مسئولیت که حقوقی یا حقیقی شخص

 ساخته و یا کرده طراحی، او طرف از بامسئولیت دیگری شخص یا، او خود را پزشکی تجهیز این چه، دارد عهدهه ب را خود

 . باشد

 تجهیز برای اجرائی قانونی الزامات تمامی با تطابق از اطمینان نهایی مسئولیت« حقوقی یا حقیقی شخص» این: یادآوری ⁎

 این که این مگر دارد عهده به  را شود فروخته یا شده عرضه ان در است قرار که ای قانونی های حوزه یا کشورها در پزشکی

 . باشد شده واگذار دیگری شخصی به ، قانونی حوزه درون ان در مقرراتی حالذیص نهاد طرف از مسئولیت

 سازی براورده شامل ها مسئولیت این. است شده داده توضیح GHTF راهنمای اسناد در سازنده مسئولیت: یادآوری ⁎

  گزارشدهی مانند بازار-پس و بازار. پیش الزامات

 . باشد می اصالحی اقدامات  رسانی العاط و نامطلوب رویدادهای

 ساخت، تولید، ها، ویژگی ایجاد دربرگیرنده است ممکن شد، ارجاع ان به  باال تعریف در که« ساخت یا و طراحی»: یادآوری ⁎

 ساخت یا نصب، سازی، سترون مجدد، گذاری برچسب گذاری، برچسب مجدد، بندی بسته بندی، بسته فراوری، مونتاژ،

 . باشد  پزشکی مقصود یک برای محصوالت دیگر احتماال و یا تجهیزات دادن قرار هم درکنار یا پزشکی تجهیز یک مجدد

 دستورالعمل با مطابقت در خصوصی به بیمار برای دیگری فرد، پیشتر که را پزشکی تجهیز یک که فردی هر: یادآوری ⁎

 حیطه، جورسازی و جفت یا مونتاژ ارائه. شود نمی محسوب سازنده، نماید جور و جفت یا مونتاژ بود، کرده تامین   استفاده،

 . دهد نمی تغییر را پزشکی تجهیز کاربرد
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 جانب از تغییر این اینکه بدون، نماید اصالح یا دهد تغییر را پزشکی تجهیز یک کاربرد حیطه که فردی هر: یادآوری ⁎

 تغییر پزشکی تجهیز سازنده عنوان به بایست می،  نماید عرضه استفاده برای خود نام تحت را تجهیز ان و باشد اصلی سازنده

 .شود گرفته نظر در یافته،

 بندی بسته یا پزشکی تجهیز به  را خود تماس جزییات و نشانی تنها که واردکننده یا کننده توزیع مجاز، نماین ده: یادآوری

  .شود نمی تلقی سازنده، دهد تغییر یا بپوشاند را پزشکی تجهیز موجود های برچسب اینکه ب دون، مینماید اضافه ان

 مسئول فرد، باشد داشته موضوعیت پزشکی تجهیز یک مقرراتی الزامات در جانبی قطعه یک که محدودهای در: یادآوری ⁎

 . شود می گرفته نظر در سازنده قطعه ان ساخت یا و طراحی برای

 GHTF/SG1 / N055:2009،5.1  :  منبع 

 تجهیز پزشکی 3.11

 مرتبط یا مشابه موارد دیگر یا مواد افزار، نرم، تشخیصی های معرف، گذاشتنی کار قطعات لوازم، ماشین، ابزار، ادوات، وسایل،

 پزشکی مقصود چند یا یک برای انسان متیالس برای ترکیبی بصورت یا تنهایی به  شده، گرفته درنظر سازنده توسط که

 :شود استفاده زیر، مشخص

 بیماری تسکین یا معالجه، پایش، پیشگیری، تشخیص •

 دیدگی اسیب ترمیم یا تسکین، معالجه، پایش، تشخیص •

 فیزیولوژیک فرایند یک یا (ANATOMY) بدن ساختمان پشتیبانی یا اصالح، جایگزینی، تحقیق

 حیات حفظ و حمایت •

 بارداری کنترل •

 پزشکی تجهیزات ضدعفونی •

 خود نظر مورد اصلی عملیات و انسان بدن از امده دست به های نمونه تشخیصی ازمایش وسیله به  اطالعات کردن اماده •

 رساند نمی انجام به  متابولیک یا شناسی ایمنی، داروشناسی ابزارهای و وسایل طریق از انسان بدن از خارج یا داخل در را

 . شود داده یاری طریق، این از موردنظرش کارکرد در است ممکن بلکه

 :است زیر موارد شامل، شوند تلقی پزشکی تجهیز قانونی، های حوزه برخی در است ممکن که محصوالت ی: * یادآوری

 عفونی ضد مواد •

 معلوالن برای کمکی وسایل •

 . مثل تولید به کمک های فن اوری و ازمایشگاهی لقاح برای تجهیزات انسان یا و جانوران بافت در شده داده جا جهیزات •

 GHTF/SG1 / NO71:20112،5.1 :  منبع 

 :خانواده تجهیز پزشکی  3.12
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 های ویژگی و مشترک پایه طراحی دارای، همسان سازمان یک برای یا بوسیله شده ساخته پزشکی تجهیزات از گروهی

 . کارکرد و کاربرد حیطه ایمنی، در یکسان عملکردی

 :ارزیابی عملکرد 3,13

 .ان کاربرد به حیطه دستیابی در تشخیصی پزشکی تجهیز یک توانایی تصدیق یا ایجاد برای ها داده تحلیل و ارزیابی

 :ازارب-مراقبت پس 3.14

 . اند گرفته قرار بازار در که پزشکی تجهیزات از امده دست به تجربه  تحلیل و گرداوری در مند نظام فرایندی

 : محصول 3,15 

 فرایند یک نتیجه

 :دارد وجود زیر موارد شامل محصوالت، از عمومی بندی طبقه چهار: *یادآوری

 (نقل و حمل مانند) خدمات •

 ( نامه لغت کامپیوتری، برنامه مانند) افزار نرم •

 (موتور مکانیکی قطعه مانند) افزار سخت •

 (کننده روان مانند) شده فراوری مواد •

 نرم خدمت،، محصول که این. هستند، مختلف عام محصوالت طبقات به متعلق اجزای دربرگیرنده محصوالت از بسیاری

« خودرو» شده ارائه محصول مثال، عنوان به. دارد غالب جزء به بستگی شود، نامیده شده فراوری  ماده یا افزار سخت افزار،

 موتور، کنترل افزار نرم مانند) افزار نرم ،(کننده خنک مایع سوخت، مانند) شده فراوری مواد ،(ها مانندچرخ) افزار سخت از

 . است شده تشکیل(فروشنده جانب از شده داده عملکردی توضیحات مانند) خدمت و( راننده ایمراهن ی کتابچه

 و شده انجام مشتری و کننده تامین  میان مشترک فصل در ضرورتا که است فعالیت یک حداقل نتیجه خدمت،: *یادآوری

 :میگیرد بر در را زیر موارد مثال عنوان به خدمت یک ارائه. است ناملموس عموما

 (شود تعمیر بایستی که اتومبیل مانند) مشتری جانب از شده تامین ملموس محصول روی شده انجام فعالیت یک •

 تهیه برای نیاز مورد درامدی ترازنامه مانند)  مشتری جانب از شده تامین  ناملموس محصول روی شده انجام فعالیت یک •

 (مالیاتی اظهارنامه

 (دانش انتقال بستر در اطالعات تحویل مانند) ناملموس محصول یک تحویل •

  (ها رستوران و ها هتل مانند) مشتری برای محیط ی سازی فراهم
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 اجرائی های روش یا ها  تراکنش رویکردها، اشکال به  تواند می و است ناملموس عموما و شده تشکیل اطالعات از افزار رمن

 . باشد

 مقدار و بوده ملموس عموما  شده فراوری مواد. باشد می  شمارش قابل ویژگی ان، مقدار و بوده ملموس عموما  افزار ختس

 . شوند می عنوان، کاال بصورت اغلب شده فراوری مواد و افزار سخت. باشد می  ه پیوست ویژگی، ها ان

 . دارد تفاوت 9000:2015ISO در شده ارائه تعریف با محصول تعریف: *یادآوری

 :خریداری شده محصول 3,16

 . سازمان کیفیت مدیریت سیستم از بیرون طرفی جانب از شده ارائه محصول

 .گردد نمی منتج مالی یا تجاری ترتیبات به  ضرورتا محصول، ارائه: *یادآوری

 :ریسک 3,17

 . اسیب ان شدت و  اسیب ی ک وقوع احتمال از ترکیبی

 .دارد تفاوت ISO9000:2015 در شده ارائه تعریف با ریسک تعریف: *یادآوری

 ISO14971:2019 منبع 

 :مدیریت ریسک 3,18

 .خطر پایش و کنترل ارزیابی، تحلیل، های فعالیت در  ها شیوه و ها رویه مدیریتی، های مشی خط نظامند کارگیری به 

 ISO14971:2019 منبع

 :ائل سترونیحسیستم  3.19 

 می مصرف هنگام در را شده عفونی ضد محصولی حضور اجازه و کرده جلوگیری ریزجانداران ورود از که بندی بسته حداقل

 . دهد

ISO116071:2006،3،22: منبع 

 : تجهیز پزشکی سترون  3.20

 . کند براورده را سترونی الزامات است نظر مد که پزشکی تجهیز

 .باشد ها استاندارد یا اجرائی قانونی الزامات برای موضوعی میتواند،  پزشکی تجهیزات سترونی جهت الزامات: * یادآوری
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 :.  سیستم مدیریت کیفیت4

 :عمومی الزامات  4.1

 و المللی بین استاندارد این الزامات با انطباق در را ان اثربخشی و کرده مدون را کیفیتی مدیریت سیستم باید سازمان 4.1.1

 .نماید حفظ اجرائی قانونی الزامات

 الزامات یا المللی بین استاندارد این در سازی مدون برای هک را تمهیدی یا فعالیت روش اجرایی، الزام، هرگونه باید سازمان

 . کند حفظ و سازی کرده پیاده داده، استقرار، است نیاز مورد اجرائی قانونی

 .نماید مدون، اجرائی قانونی الزامات تحت را خود جانب از شده گرفته عهده به نقش باید سازمان

 .باشد کننده توزیع یا واردکننده مجاز، نماینده سازنده، شامل تواند می شده گرفته عهده به نقش: * یادآوری

 :باید سازمان 4.1.2

 به نقش گرفتن نظر در با سازمان سراسر در را ها فرایند این کاربرد و کیفیت مدیریت سیستم برای موردنیاز فرایندهای (ا

 نماید. شناسایی خود، جانب از شده گرفته عهده

 بندد. کار به کیفیت، مدیریت سیستم در موردنیاز مناسب فرایندهای کنترل جهت را ریسک بر مبتنی رویکرد یک (ب

 .نماید تعیین را فرایندها این تعامل و توالی (پ

 : کیفیت مدیریت سیستم فرایند هر برای باید سازمان 4.1.3

 .کند مشخص، ها فرایند این کنترل و اجرا بودن اثربخش از اطمینان حصول جهت را نیاز مورد های روش و ها شاخص( ا

 .نماید حاصل اطمینان  ،فرایندها این پایش و اجرا از پشتیبانی برای ضروری اطالعات و منابع بودن دسترس در از( ب

 .گذارد اجرا به را ها فرایند این بخشی اثر حفظ و شده طرحریزی نتایج به دستیابی جهت ضروری اقدامات( پ

 .نماید تحلیل و گیری اندازه مقتضی موارد در، پایش را فرایندها این( ت
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 .نماید نگهداری و کرده ثبت را اجرائی قانونی الزامات و المللی بین استاندارد این با انطباق اثبات برای نیاز مورد سوابق( ث

 الزامات و المللی بین استاندارد این الزامات برطبق را کیفیت مدیریت سیستم فرایندهای باید سازمان 4.1.4

 :باید ها فرایند این روی شده انجام تغییرات. نماید مدیریت، اجرائی قانونی

 .شوند ارزیابی کیفیت، مدیریت سیستم بر اثرگذاری نظر از( ا 

 .شوند ارزیابی کیفیت، مدیریت سیستم این تحت شده تولید پزشکی تجهیز روی بر تاثیرگذاری نظر از( ب

 شوند کنترل اجرائی، قانونی الزامات و المللی بین استاندارد این الزامات طبق بر( پ

 برونسپاری این، میگیرد با الزامات محصول انطباق بر تاثیرگذار فرایند گونه هر برونسپاری به تصمیم سازمان که زمانی 4.1.5

 استاندارد این با انطباق مسئولیت باید سازمان. شود حاصل اطمینان فرایندها، گونه این روی بر کنترل از و شده پایش باید

 باید کنترل ها. بگیرد عهده به  شده، برونسپاری فرایندهای مورد در را اجرائی قانونی الزامات و مشتری الزامات، بین المللی

 . باشد (7.4بند)طبق بر الزامات سازی برآورده در بیرونی طرف توانایی و شده دخیل های باریسک متناسب

 .باشد مکتوب  کیفیتی توافقات شامل باید کنترل ها

 مدیریت سیستم در استفاده مورد کامپیوتری افزاری نرم های برنامه گذاری صحه برای روش اجرایی باید سازمان  4.1.6

 . کند مدون کیفیت

 یا افزارها نرم اینگونه در تغییرات از پس مقتضی، موارد در و استفاده نخستین از پیش باید افزاری نرم های برنامه گونه این

 . شود گذاری صحه ها ان برنامه

 ان باکاربری مرتبط های باریسک باید افزار نرم مجدد گذاری صحه و گذاری صحه به مربوط خاص های فعالیت و رویکرد

 . باشد متناسب

 . (ببینید را  4.2.5 ) شود نگهداری باید هایی فعالیت چنین سوابق
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 :الزامات مستندسازی  4.2

 :کلیات 4.2.1 

 :باشد زیر موارد شامل باید( ببینید را 4.2.4)سیستم مدیریت کیفیت  مستند سازی

 کیفیت اهداف و کیفیت مشی خط از مدون های بیانیه( ا

 کیفیت نظامنامه یک( ب

 المللی بین استاندارد این در نیاز مورد سوابق و مدون اجرائی های روش( پ

  .باشد می ضروری فرایندها، موثر کنترل و اجرا، ریزی طرح از اطمینان برای سازمان سوی از که سوابقی شامل، مدارک( ت

 اجرائی قانونی الزامات در شده مشخص مستندات هرگونه( ث

 :کیفیت نظامنامه 4.2.2

 :نماید مدون است، زیر موارد شامل که را کیفیت نظامنامه یک باید سازمان

 کاربرد عدم یا حذف رگونهه توجیه و جزییات شامل کیفیت سیستم مدیریت شمول دامنه( ا

 انها به ارجاع یا کیفیت مدیریت سیستم برای مدون اجرائی های روش( ب

  کیفیت مدیریت سیستم فرایندهای تعامل از توصیفی ( پ

 . نماید بیان اجمالی طور به سیستم مدیریت کیفیت را در شده گرفته بکار مستندسازی ساختار باید کیفیت ی نظامنامه

 :پرونده فنی 4.2.3

 استاندارد این با الزامات انطباق اثبات برای شده داده ارجاع یا و شده تولید مدارک شامل که راده پرون چند یا یک باید سازمان

 نگهداری و ایجاد،پزشکی تجهیز خانواده یا پزشکی تجهیز نوع هر برای، بوده اجرائی قانونی با الزامات تطابق و بین المللی

 .نماید

 :نگردد انها به محدود ولی باشد، زیر موارد شامل باید(  ها)  پرونده محتوای
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 استفاده برای دستورالعمل هرگونه شامل گذاری برچسب و کاربرد حیطه، پزشکی تجهیز کلی توصیف( ا

 محصول مشخصات( ب

 توزیع و بندی، انبارش، جابجایی بسته ساخت، اجرائی برای های روش یا مشخصات( پ

 گیری اندازه و پایش برای اجرائی های روش( ت

  نصب برای الزامات، مقتضی موارد در( ث

 دهی خدمات برای اجرائی های روش مقتضی، موارد در( ج

 :کنترل مدارک 4.2.4

 مطابق باید و هستند مستندات از ای ویژه نوع، سوابق. شوند کنترل باید کیفیت مدیریت سیستم توسط شده الزام مدارک

 .شوند کنترل( 4.2.5 بند) در شده ارائه با الزامات

 :نماید تعیین را زیر موارد برای نیاز مورد های کنترل باید مدونی روش اجرایی

  صدور از پیش کفایت نظر از مدارک تصویب و بازنگری( ا

 مدارک مجدد تصویب و نیاز، صورت در روزرسانی، به و بازنگری( ب

 .است شده شناسایی مدارک تغییرات و کنونی بازنگری وضعیت که این از اطمینان( پ

 .باشد می دسترس در استفاده های محل در، کاربردی مدارک از مرتبط های ویرایش که این از اطمینان( ت

 .مانند می باقی تشخیص قابل و خوانا مدارک که این از اطمینان( ث

 کیفیت سیستم مدیریت ریزی طرح و اجرا برای سازمان توسط که سازمانی، برون بامنشاء مدارک که این از اطمینان( ج

 .شود می کنترل انها توزیع شناسایی شده و ،است شده داده تشخیص ضروری

 .مدارک رفتن بین از یا شدن مفقود از جلوگیری( چ

 انها مناسب شناسایی جهت روشی کارگیری به  و شده منسوخ مدارک سهوی استفاده از جلوگیری( ح
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 اند رسانده انجام به  را اولیه تصویب که هایی بخش یا بخش همان توسط مدارک، در تغییرات که یابد اطمینان باید سازمان

 اطالعات سوابق به بایست می شده تعیین های بخش. گیرند قرار می تصویب و بازنگری مورد، شده تعیین های بخش یا و

 .باشد داشته دسترسی گرفته، انجام مدارک تصویب و بازنگری انها مبنای بر که مربوطه

 باید زمانی دوره این. شود نگهداری،منسوخ مدارک از نسخه یک حداقل ان در که کند مشخص را زمانی دوره باید سازمان

 تعیین سازمان که ابزار مفید عمر تاپایان حداقل شده، بازرسی و تولید ها ان برطبق پزشکی ابزار که مدارکی دهد اطمینان

 توسط شده تعیین زمان یا(4.2.4 بند) مربوطه سوابق نگهداری زمان از نباید عمرمفید این) باشد می دردسترس نماید، می

 (.باشد کمتر اجرائی قانونی الزامات

 :کنترل سوابق 4.2.5

 نگهداری و استقرار یافته کیفیت مدیریت سیستم اجرای اثربخشی و الزامات با انطباق شواهد اوردن فراهم جهت باید سوابق

 .شوند

 ، یکپارچگی و امنیت ، بایگانی، شناسایی برای موردنیاز های کنترل تعریف منظور روش اجرایی مدونی به باید سازمان

 .نماید ایجاد سوابق تکلیف تعیین و نگهداری مدت ، بازیابی

 تعریف سوابق در موجود سالمت محرمانه اطالعات از حفاظت برای اجرائی قانونی الزامات با مطابق را هایی روش باید سازمان

 . نماید سازی پیاده و

 . بماند باقی شناسایی قابل باید سوابق در تغییرات. باشند بازیابی و شناسایی قابل سادگی به  و مانده باقی خوانا باید سوابق

 الزامات توسط یا تعریف سازمان توسط که پزشکی تجهیز عمر دوره با برابر زمانی  دوره برای حداقل را سوابق باید سازمان

 .باشد محصول ترخیص تاریخ از سال 2 از کمتر نباید زمانی دوره این. نماید نگهداری، شده مشخص اجرائی قانونی
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 :. مسئولیت مدیریت5

 :تعهد مدیریت 5.1

 اثر مداوم نگه داری سیستم مدیریت کیفیت و اجرای و تکوین و ایجاد در خود تعهد بر دال شواهدی باید ارشد مدیریت

 : اورد فراهم زیر طرق به ان بخشی

 در سازمان اجرائی قانونی الزامات همچنین و  مشتری های خواسته کردن براورده اهمیت تفهیم و انتقال( الف

  مشی کیفیت خط کردن برقرار و تعیین( ب

 اند شده تعیین کیفیت اهداف اینکه از اطمینان(  ج

  مدیریت های بازنگری انجام(   د

 منابع بودن دسترس در از اطمینان(   ه

 :مشتری مداری 5.2

 .اند شده برآورده و شده مشخص اجرائی قانونی الزامات و مشتری الزامات که یابد اطمینان باید ارشد مدیریت

 :خط مشی کیفیت 5.3

 :کیفیت مشی خط که یابد اطمینان باید ارشد مدیریت

 باشد می سازمان مقاصد با مرتبط و مناسب( ا

 باشد سیستم مدیریت کیفیت می اثربخشی نگهداشت و با الزامات تطابق به  تعهد شامل( ب

 نماید می ارائه کیفیت اهداف بازنگری و استقرار برای را چارچوبی( پ

 است شده درک و رسانی اطالع سازمان درون در( ت
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 می گیرد قرار بازنگری مورد، بودن مناسب تداوم نظر از( ث

 :طرح ریزی 5.4

 :اهداف کیفیت  5.4.1

 و  اجرائی قانونی الزامات کردن براورده جهت که هایی ان جمله از کیفیت و اهداف که یابد اطمینان باید ارشد مدیریت

 قابل باید کیفیت اهداف. اند شده تعیین سازمان درون در مرتبط سطوح و ها بخش در هستند، نیاز مورد محصول الزامات

 . باشند سازگار کیفیت مشی باخط و بوده گیری اندازه

 :که یابد اطمینان باید ارشد مدیریت کیفیت مدیریت سیستم طرح ریزی  5.4.2

 انجام کیفیت اهداف همچنین و 4.1بند مذکوردر الزامات کردن منظوربرآورده به  کیفیت مدیریت سیستم ریزی طرح( الف

 است گرفته

 سیستم مدیریت کیفیت برقرار انسجام گردد، می اجرا و ریزی طرح کیفیت مدیریت سیستم در تغییرات که هنگامی( ب

 .شود می نگهداشته

 :مسئولیت, اختیار و انتقال اطالعات   5.5

 :مسئولیت و اختیار 5.5.1

 .شوند می رسانی عالاط سازمان درون در و مدون تعیین، واختیارات ها مسولیت که یابد اطمینان باید ارشد مدیریت

. نماید تعیین،کنندمی  وتصدیق اجرا اداره، را موثربرکیفیت کارهای که کارکنانی بین درونی ارتباط باید ارشد، مدیریت

 .نماید حاصل اطمینان، هایی فعالیت چنین انجام برای الزم اختیارسازمانی و عمل ازادی از باید وهمچنین

 :نماینده مدیریت 5.5.2
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 دارای، هایش ولیتئمس ازسایر جدا که کند منصوب مدیریت نماینده عنوان به را خود مدیران از یکی باید ارشد مدیریت

 : باشد زیر موارد شامل اختیاراتی و ها لیتئومس

 است شده سیستم مدیریت کیفیت مدون برای نیاز مورد فرایندهای اینکه از اطمینان حصول( ا 

  بهبود برای نیاز سیستم مدیریت کیفیت وهرنوع عملکرد مورد در ارشد مدیریت به  دهی گزارش( ب

 سر تا سر در کیفیت سیستم مدیریت الزامات و اجرائی قانونی الزامات درخصوص اگاهی افزایش از اطمینان حصول( پ

 سازمان

 :ارتباطات داخلی 5.5.3

 اثربخشی راستای در و شده ایجاد سازمان دردرون اطالعات انتقال مناسب فرایندهای که یابد اطمینان باید ارشد مدیریت

 . باشند می کیفیت مدیریت سیستم

 :بازنگری مدیریت 5.6

 :کلیات 5.6.1

 در را سیستم مدیریت کیفیت سازمان باید ارشد مدیریت. نماید مدون مدیریت بازنگری برای روش اجرایی باید سازمان

 باید بازنگری این. یابد اطمینان، ان اثربخشی و کفایت، بودن مناسب تداوم از تا کند بازنگری، مدون شده طرحریزی فواصل

 کیفیت اهداف و کیفیت مشی خط قبیل از کیفیت مدیریت سیستم در تغییرات به نیاز و بهبود های فرصت بازنگری شامل

 .باشد

 (.ببینید را 4.2.5) شوند نگهداری باید مدیریت بازنگری سوابق

  :دروندادهای بازنگری 5.6.2

 :باشد انها، به محدود نه و زیر، اطالعات شامل باید مدیریت بازنگری دروندادهای

 بازخوردها( ا
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 شکایات به رسیدگی( ب

 مقرراتی نهادهای به گزارشدهی( پ

 ممیزی(  ت

 فرایندها گیری اندازه و پایش( ث

 محصول گیری اندازه و پایش(  ج 

  حیالاص اقدامات(  چ 

 پیشگیرانه اقدامات(  ح 

 قبلی مدیریت بازنگری پیگیرانه اقدامات(  خ 

 کیفیت مدیریت سیستم بر تاثیرگذار تغییراتی( ر 

 بهبود جهت ییها توصیه( ز 

 شده بازنگری یا جدید کاربرد قابل مقرراتی الزامات(  د 

 :بروندادهای بازنگری 5.6.3

 زیر موارد با ارتباط در اقدامی و تصمیم گونه هر و دروندادها بازنگری شامل و شده ثبت باید مدیریت بازنگری بروندادهای

 :باشد

 ان فرایندهای و کیفیت مدیریت سیستم اثربخشی و کفایت تناسب، حفظ برای موردنیاز بهبودهای( ا

 مشتری الزامات با ارتباط در محصول بهبود( ب

 شده بازنگری یا جدید کاربرد قابل مقرراتی الزامات به واکنش در تغییرات(  پ

   منابع به مربوط نیازهای(  د 
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 :مدیریت منابع  .6

 :تامین منابع  6.1

 :نماید فراهم و تعیین را، زیر موارد برای موردنیاز منابع باید سازمان

 ان اثربخشی نگهداشت و کیفیت مدیریت سیستم سازی پیاده( ا

 مشتری الزامات و اجرائی قانونی الزامات نمودن براورده( ب

 :منابع انسانی  6.2

، اموزش، تالتحصی پایه بر را الزم های شایستگی باید، دهند می انجام محصول کیفیت بر تاثیرگذار کارهای که کارکنانی

 .باشند داشته مناسب تجارب و ها مهارت

 . کند مدون کارکنان، اگاهی از اطمینان و الزم اموزش ارائه شایستگی، استقرار برای را فرایندهایی باید سازمان

 :باید سازمان

 .کند تعیین دهند، می انجام محصول کیفیت بر تاثیرگذار کارهای که کارکنانی برای الزم شایستگی( ا

 .دهد ارائه، ها ان حفظ و یا الزم های شایستگی به  دستیابی جهت را اقداماتی و یا ها اموزش( ب

 .دهد قرار ارزیابی مورد را پذیرفته صورت اقدامات اثربخشی( پ

 اهداف به  دستیابی در شان بودن سهیم چگونگی و هایشان فعالیت اهمیت و ارتباط از کارکنانش که یابد اطمینان( ت

 .دارند اگاهی، کیفیت

 .کند نگهداری را تجارب و ها مهارت، ها اموزش تالتحصی به  مربوط مناسب سوابق( ث

، است شده ارائه اموزش ان برای که کاری با مرتبط های ریسک با، اثربخشی ارزیابی برای استفاده مورد روش: * یادآوری

 .باشد متناسب
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 :زیرساخت 6.3

  شدن درهم از جلوگیری محصول، الزامات با انطباق به یابی دست برای موردنیاز های زیرساخت برای را الزامات باید سازمان

 . کند مدون محصول، منظم جابجایی از اطمینان و محصوالت

 :است زیر موارد شامل مقتضی، موارد در، زیرساخت

 مرتبط امکانات و کاری فضای، ها ساختمان( ا

 (افزار نرم هم افزار سخت هم ) فرایندی تجهیزات (ب

 (اطالعاتی های سیستم و ارتباطات نقل و حمل نظیر ) پشتیبانی خدمات( پ

 ان نبود یا ها فعالیت گونه این که مواقعی در، انها اجرای تناوب شامل، نگهداری های فعالیت برای را الزاماتی باید سازمان

 در استفاده مورد تجهیزات برای باید الزامات مقتضی، موارد در. نماید مدون باشد، تاثیرگذار محصول کیفیت بر بتواند ها

 . شود گرفته کار به، گیری اندازه و پایش و کاری محیط کنترل تولید،

 (.ببینید را 4.2.5) شود نگهداری باید نگهداری و حفظ های فعالیت گونه این سوابق

 :محیط کاری و کنترل الودگی 6.4

 :محیط کاری 6.4.1

 .نماید مدون را محصول با الزامات انطباق به دستیابی برای نیاز مورد کاری محیط الزامات باید سازمان

روش  و کاری محیط الزامات باید سازمان باشد، داشته محصول کیفیت بر نامطلوب اثر بتواند کاری محیط شرایط چنانچه

 . نماید مدون، را ان کنترل و پایش اجرایی

 : باید سازمان

 یا عملکرد بر بتواند کار محیط یا محصول با ها ان تماس که صورتی در را کارکنان پوشش و پاکیزگی، متالس الزامات( ا

 .نماید مدون، بگذارد تاثیر پزشکی تجهیز ایمنی
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 شایسته، کنند کار خاصی محیطی شرایط تحت کار محیط در موقتا هستند ملزم که کارکنانی تمام ی که یابد اطمینان( ب

 .شوند می سرپرستی شایسته فردی سوی از و یا بوده

 . شود می یافت ISO14968 و ISO14644 در بیشتر اطالعات: یادآوری* 

 :کنترل الودگی 6.4.2

 الوده از جلوگیری منظور به الودگی پتاسیل دارای یا الوده محصول کنترل برای را ترتیباتی باید سازمان مقتضی، موارد در

 . نماید مدون و طرحریزی محصول، یا کارکنان کاری، محیط شدن

 پاکیزگی و کرده مدون را جامد ذرات یا ریزجانداران با الودگی کنترل الزامات باید سازمان سترون، پزشکی تجهیزات برای

 . بندی، حفظ کند بسته یا مونتاژ فرایند طی در را الزامی

 :پدیداوری محصول .7

 :طرح ریزی پدیداوری محصول .7.1

 محصول پدیداوری طرح ریزی. نماید اجرا و نموده طرح ریزی را محصول پدیداوری برای موردنیاز فرایندهای باید سازمان

 .باشد کیفیت مدیریت سیستم فرایندهای دیگر الزامات با سازگار باید

 مدیریت های فعالیت سوابق. نماید مدون ریسک مدیریت بمنظور محصول، پدیداوری در را فرایند چند یا یک باید سازمان

 (. ببینید را 4.2.5). شوند نگهداری باید ریسک

 :نماید تعیین مقتضی، موارد در را زیر موارد باید سازمان، محصول پدیداوری طرح ریزی در

 محصول به مربوط الزامات و کیفیت اهداف( ا

 محیط و ها زیرساخت شامل محصول مختص منابع اوری فراهم و (ببینید را 4.2.4)مستندات و فرایندها استقرار به نیاز( ب

 .کاری
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 ردیابی و توزیع انبارش، جابجایی،، ازمون و بازرسی گیری، اندازه،پایش، گذاری صحه، تصدیق الزامی های فعالیت( پ

 محصول پذیرش معیارهای همراه به محصول مختص

 برآورده را الزامات حاصله، محصول و پدیداوری فرایندهای اینکه از حاکی شواهدی اوردن فراهم جهت نیاز مورد سوابق( ت

 (.ببینید را 4.2.5).می کنند

 . تدوین گردد باشد، مناسب سازمان در شده بکارگرفته های روش برای که صورتی ریزی باید به طرح این برونداد

 .شود می یافت ISO14971 در بیشتر اطالعات: یادآوری* 

 :های مرتبط با مشتری فرایند 7.2

 :نماید مشخص را زیر موارد باید سازمان محصول با مرتبط الزامات تعیین 7.2.1

 تحویل از پس و تحویل های فعالیت به مربوط الزامات شامل مشتری توسط شده مشخص الزامات( ا

( است شده شناخته که همانگونه) کاربرد حیطه یا شده مشخص استفاده برای که مشتری توسط نشده بیان الزامات( ب

 .هستند ضروری

 محصول با مرتبط اجرائی قانونی الزامات( پ

 پزشکی تجهیز از ایمن استفاده و شده مشخص عملکرد از اطمینان برای کاربر، موردنیاز اموزش هرگونه( ت

 سازمان توسط شده تعیین دیگر الزامات نوع هر( ت

 پیش باید بازنگری این. نماید بازنگری را محصول با مرتبط الزامات باید سازمان بازنگری الزامات مربوط با محصول 7.2.2

 پذیرش، ها سفارش و قراردادها پذیرش، مناقصات ارسال نظیر ) باشد مشتری برای محصول یک تامین برای سازمان تعهد از

 :که دهد اطمینان باید و( ها سفارش و قراردادها در تغییرات

 .اند شده ومکتوب شده تعریف محصول الزامات( ا

 .اند شده فصل و حل هستند، مغایر درقبل شده بیان موارد با که سفارش یا قرارداد الزامات( ب
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 .شوند براوردهمی کاربرد، قابل مقرراتی الزامات( پ

 .گردد فراهم که است شده ریزی برنامه یا شده فراهم ، 7.2.1با مطابق کاربر موردنیاز اموزش هرگونه( ت

 .باشد می دارا را شده تعریف الزامات سازی براورده توانایی سازمان( پ

 (.ببینید را 4.2.5) شود نگهداری باید بازنگری از حاصله اقدامات و بازنگری نتایج سوابق

 سازمان بوسیله پذیرش از پیش باید مشتری های خواسته نکند، بیان مدون صورت به را خود های خواسته مشتری هرگاه

 . گیرد قرار تائید مورد

 حالاص مرتبط مدارک که کند حاصل اطمینان باید سازمان یابد، تغییر محصول به مربوط های خواسته یا و الزامات گاه هر

 . اند گردیده مطلع یافته تغییر های خواسته و یا الزامات از ذیربط کارکنان و شده

 :تبادل اطالعات 7.2.3

 :نماید مدون و طرحریزی زیر باموارد ارتباط در بامشتریان ارتباط برقراری برای را ترتیباتی باید سازمان

 محصول اطالعات( ا

 ها حیهالاص شامل ها سفارش یا قراردادها، ها مالبه استع رسیدگی( ب

 شکایات شامل مشتری از بازخورد( پ

  ای توصیه های هشدار( ت

 . باشد داشته اطالعات تبادل، اجرائی قانونی الزامات طبق بر مقرراتی های نهاد با باید سازمان

 :طراحی و تکوین 7.3

 :کلیات 7.3.1

 .نماید مدون، تکوین و طراحی برای روش اجرایی باید سازمان
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 :تکوین و طراحی طرح ریزی 7.3.2

 طراحی طرحریزی مدارک مقتضی، موارد در. باشد داشته کنترل تحت و طرحریزی را محصول تکوین و طراحی باید سازمان

 .گردد رسانی روز به و شده نگهداری، تکوین و طراحی مراحل پیشرفت با باید، تکوین و

 :نماید مدون را زیر موارد باید سازمان، تکوین و طراحی طرحریزی زمان در

  تکوین و طراحی مراحل( ا

  تکوین و طراحی مراحل از یک هر در موردنیاز های بازنگری( ب

 تکوین و طراحی مراحل از یک هر با مناسب، طراحی انتقال و گذاری صحه، تصدیق های فعالیت( پ

 تکوین و طراحی برای اختیارات و ها مسئولیت( پ

 تکوین و طراحی های درونداد به تکوین و طراحی بروندادهای از ردیابی حصول اطمینان های شیوه( ت

 کارکنان برای الزم های شایستگی شامل نیاز مورد منابع( ث

 :دروندادهای طراحی و تکوین 7.3.3

 (. ببینید را 4.2.4)شود نگهداری انها سوابق و تعیین باید، محصول الزامات با مرتبط دروندادهای 

 :باشد زیر موارد ی دربرگیرنده باید ها درونداد این

 کاربرد باحیطه مطابق، ایمنی و استفاده قابلیت، عملکردی، کارکردی الزامات( ا

 اجرائی قانونی الزامات و استانداردها( ب

 ریسک مدیریت با مناسب های برونداد( پ

 پیشین مشابه های طراحی از امده دست به اطالعات مقتضی، موارد در( ت

 فرایندها و محصول تکوین و طراحی برای اساسی الزامات دیگر( ث

 .گیرند قرار بازنگری مورد، تصویب و کفایت به لحاظ باید ها درونداد این
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 .نباشند یکدیگر با تعارض در و داشته را گذاری صحه و تصدیق قابلیت ،بوده شفاف و کامل باید الزامات

  نمود یافتIEC62366.1در میتوان را بیشتر اطالعات: * یادآوری 

 :تکوین باید طراحی و بروندادهای بروندادهای طراحی و تکوین 7.3.4

 .نماید براورده را و تکوین طراحی دروندادهای الزامات( ا

 .کند فراهم خدمات ارائه و تولید، خرید برای را مناسب اطالعات( ب

 .دهد ارجاع ها ان به یا باشد محصول پذیرش معیارهای شامل( پ

 .کند مشخص، است ضروری ان مناسب و ایمن استفاده برای که را محصول از هایی ویژگی( ت

 تصدیق تکوین و طراحی دروندادها طبق بر را انها بتوان که شوند هئارا مناسبی نحو به باید تکوین و طراحی های برونداد

 .گردنددتایی ترخیص از قبل باید و کرد

 (.ببینید را4.2.5)شود نگهداری باید تکوین و طراحی بروندادهای سوابق

 :بازنگری طراحی و تکوین 7.3.5

 تا: پذیرد انجام مدون، و شده طرحریزی ترتیبات برطبق باید تکوین و طراحی مند نظام های بازنگری، مناسب مراحل در

 .کند ارزیابی الزامات، سازی برآورده در را تکوین و طراحی از حاصل نتایج توانایی( ا

 .کند پیشنهاد و شناسایی را الزم اقدامات هرگونه( ب

 تحت تکوین و طراحی مراحل یا مرحله با که هایی بخش نمایندگان بر وهالع باید هایی بازنگری چنین در کنندگان شرکت

 نگهداری ضروری،باید و هرگونه اقدامات اه بازنگری نتایج سوابق.باشند متخصص کارکنان سایر هستند،شامل مرتبط بازنگری

 (. ببینید را 4.2.5 ) باشد بازنگری تاریخ و ان در کنندگان شرکت، شده بازنگری شامل شناسایی طراحی و شده

 :تصدیق طراحی و تکوین 7.3.6
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 الزامات تکوین و طراحی بروندادهای که دهد اطمینان تا شود انجام مدون و شده طرحریزی ترتیبات طبق بر باید تصدیق

 . کند می برآورده را تکوین و طراحی دروندادهای

 اماری فنون مقتضی، موارد در و پذیرش معیارهای ها، روش شامل که نماید مدون تصدیق جهت را ییها طرح باید سازمان

 .باشد نمونه حجم تعیین پایه بر

 ان با یا شود متصل پزشکی تجهیزات یا تجهیز دیگر به پزشکی تجهیز که نماید الزام محصول کاربرد حیطه صورتیکه در

، را طراحی دروندادهای طراحی، بروندادهای دهد نشان که باشد تاییدی های شامل باید تصدیق باشد، داشته مشترک فصل

 . کنند می براورده گیرد، می شکل مشترک فصل یا اتصال که هنگامی

 (.ببینید را 4.2.5 و 4.2.4) شود نگهداری باید ضروری اقدامات هرگونه و تصدیق نتایج سوابق

 :صحه گذاری طراحی و تکوین 7.3.7

 محصول نماید حاصل اطمینان تا شود انجام مدون و شده طرحریزی ترتیبات طبق بر باید تکوین و طراحی گذاری صحه

 . دارد، را کاربرد حیطه یا شده مشخص الزامات برای کاربرد سازی برآورده توانائی امده بدست

 فنون مقتضی، موارد در و پذیرش معیارهای ها، روش شامل که نماید مدون گذاری صحه جهت را ییها طرح باید سازمان

 . باشد نمونه حجم تعیین پایه بر اماری

 انها، معادل یا بهرها تولید، اولیه واحدهای شامل نمونه، محصول. شود انجام نمونه، محصول برروی باید طراحی گذاری صحه

 (. ببینید را 4.2.5) شود ثبت باید گذاری، صحه در استفاده مورد محصول انتخاب برای شده بکارگرفته منطق. باشد می

 برطبق را پزشکی تجهیز عملکرد ارزیابی یا بالینی های ارزیابی باید سازمان، تکوین و طراحی گذاری صحه از بخشی عنوان به

 محصول بعنوان عملکرد، ارزیابی یا بالینی ارزیابی برای استفاده مورد پزشکی تجهیز. دهد انجام اجرائی قانونی الزامات

 . شود نمی تلقی مشتری، استفاده به منظور شده ترخیص
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 فصل ان با یا شود متصل پزشکی تجهیزات یا تجهیز دیگر به پزشکی تجهیز که کند الزام محصول کاربرد حیطه درصورتیکه

 حیطه یا شده مشخص کاربرد برای الزامات هنشاندهد که باشد تاییدی های شامل باید گذاری صحه باشد، داشته مشترک

 . میگردند برآورده می گیرد، شکل مشترک فصل یا اتصال که هنگامی، کاربرد

 . گردد تکمیل محصول، کارگیری به یا تحویل از پیش باید گذاری صحه

 (.ببینید را 4.2.5). شود نگهداری باید ضروری اقدامات و هرگونه گذاری نتایج صحه سوابق

 :انتقال طراحی و تکوین 7.3.8

 .کند مدون تولید، به تکوین و طراحی بروندادهای انتقال برای روش اجرایی باید سازمان

 نهایی های مشخصه به شدن تبدیل از پیش تکوین و طراحی های برونداد که نماید حاصل اطمینان باید اجرایی روش این

 . نماید براورده را محصول به مربوط الزامات میتواند تولید قابلیت این و هستند مناسب تولید برای و گردیده تصدیق تولید،

 (ببینید را 4.2.5). شود نگهداری باید ضروری اقدامات هرگونه و انتقال نتایج سوابق

 :تغییرات طراحی و تکوینکنترل  7.3.9

 کارکرد، در تغییرات اهمیت باید سازمان. کند مدون تکوین، و طراحی تغییرات کنترل برای روش اجرایی باید سازمان

 تغییرات. کند تعیین، ان کاربرد حیطه و پزشکی تجهیز برای را اجرائی قانونی الزامات و ایمنی استفاده، قابلیت عملکرد،

 . شوند شناسایی باید تکوین و طراحی

 :باید تغییرات سازی، پیاده از پیش

 شده بازنگری( ا

 شده تصدیق( ب

 شده گذاری صحه مقتضی، موارد در( پ

 شود تایید( ت
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 تحویل تازه یا شده فراوری محصول متشکله اجزای بر اثر تغییرات ارزیابی دربرگیرنده باید تکوین و طراحی تغییرات بازنگری

 .باشد محصول پدیداوری فرایندهای و ریسک مدیریت بروندادهای و دروندادها، شده داده

 (.ببینید را 4.2.5)شود  نگهداری باید ضروری اقدامات هرگونه و انها بازنگری تغییرات، نتایج سوابق

 :پرونده های طراحی و تکوین7.3.10

 این. کند نگهداری پزشکی، تجهیز خانواده یا پزشکی تجهیز از نوع هر برای را تکوین و طراحی پرونده یک باید سازمان

 . باشد تکوین و طراحی تغییرات سوابق و تکوین و طراحی با الزامات انطباق اثبات سوابق شامل باید پرونده

 :خرید 7.4

 :فرایند خرید7.4.1 

 مطابقت، خرید شده مشخص اطالعات با شده خریداری محصول یابد اطمینان تا نماید مدون را روش اجرایی باید سازمان

 . دارد

 :باشد زیر موارد پایه بر باید معیارها این. کند ایجاد کنندگان تامین انتخاب و ارزیابی برای معیارهایی باید سازمان

 ،مینماید برآورده را سازمان الزامات که محصولی  ارائه برای کنندگان تامین توانایی (ا

 کننده تامین عملکرد( ب

 پزشکی تجهیز کیفیت بر شده خریداری محصول تاثیر( پ

 پزشکی تجهیز با مرتبط ریسکهای با بودن مناسب( ت

 الزامات کردن برآورده در باید تامین کننده عملکرد. کند طرحریزی را کنندگان تامین مجدد ارزیابی و پایش باید سازمان

 . کند فراهم کننده، تامین مجدد ارزیابی فرایند برای را دروندادی باید پایش نتایج. شود پایش شده، خریداری محصول

 قانونی با الزامات تطابق و شده خریداری بامحصول مرتبط باریسک کننده تامین تناسب باید خرید، الزامات تحقق عدم

 . دهد ارجاع، را اجرائی
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 امده به دست ضروری اقدامات هرگونه و کننده تامین عملکرد یا قابلیت مجدد ارزیابی و پایش انتخاب، ارزیابی، نتایج سوابق

 (.ببینید را 4.2.5) شود نگهداری باید، ها فعالیت این از

 :اطالعات خرید 7.4.2

 موارد شامل مقتضی موارد در و دهد ارجاع ان به یا کند توصیف شود، خریداری است قرار که را محصولی باید خرید اطالعات

 :باشد زیر

 محصول مشخصات( ا

 تجهیزات و فرایندها، روش اجرایی، محصول پذیرش به مربوط الزامات( ب

 هکنند تامین کارکنان حیتالبه ص مربوط الزامات( پ

 کیفیت مدیریت سیستم الزامات( ت

 :یابد اطمینان، به تامین کننده اطالع از پیش خرید شده مشخص الزامات کفایت از باید سازمان

 سازمان به را شده خریداری محصول در تغییرات گردد موظف تامین کننده که باشد مکتوبی توافق شامل باید خرید الزامات

 پیاده را خرید الزامات سازی برآورده در شده خریداری محصول توانایی بر تاثیرگذار تغییر رگونهه که ان از پیش، دهد عطالا

 .نماید سازی

( ببینید را 4.2.4) مستندات شکل به ،7.5.9 در مذکور ردیابی از ای گستره برای را خرید با مرتبط اطالعات باید سازمان

 . نماید نگهداری ،(ببینید را 4.2.5) وسوابق

 :تصدیق محصول خریداری شده 7.4.3

، کند می برآورده را خرید شده مشخص الزامات شده خریداری محصول که این از اطمینان برای باید سازمان

 نتایج پایه بر باید تصدیق های فعالیت گستره. نماید سازی پیاده و مستقر را ضروری های فعالیت دیگر یا بازرسی

 . باشد شده خریداری بامحصول مرتبط های باریسک متناسب و تامین کننده ارزیابی
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 بر تغییرات این گذاری تاثیر نحوه باید، شود می اگاه شده، خریداری محصول در تغییری هرگونه از سازمان که هنگامی

 . نماید تعیین را پزشکی تجهیز یا محصول پدیداوری فرایندهای

 باید سازمان، دهد انجام کننده تامین اختیار تحت های محل در را تصدیق که باشد داشته قصد ان مشتری یا سازمان هرگاه

 .نماید ذکر خرید اطالعات در را محصول ترخیص شیوه و نظر مورد تصدیق های فعالیت

 (.ببینید را 4.2.5 )شود  نگهداری باید تصدیق سوابق

 :تولید و ارائه خدمت 7.5

 :کنترل تولید و ارائه خدمت 7.5.1

 شود کنترل و پایش، اجرا، طرحریزی، شده تعیین مشخصات با محصول انطباق از اطمینان جهت باید خدمت ارائه و تولید

 : باشد، انها به محدود نه و، زیر موارد شامل باید تولید کنترل های مقتضی، موارد در. 

 تولید کنترل های شیوه و اجرائی های روش سازی مدون( ا

 ها زیرساخت حیتالص( ب

 محصول های مشخصه و فرایند های مولفه گیری اندازه و پایش سازی پیاده( پ

  گیری اندازه و پایش تجهیزات از استفاده و پذیری دسترس( ت

 بندی بسته و گذاری برچسب شده معین عملیات سازی پیاده( ث

 تحویل از پس و تحویل، ترخیص های فعالیت سازی پیاده( ج

 ارائه که نماید نگهداری و سازی پیاده را( 4.2.5) سوابقی پزشکی، تجهیزات بهر هر یا پزشکی تجهیز هر برای باید سازمان

. نماید تعیین را توزیع برای شده تایید میزان و شده ساخته میزان، بوده 7.5.9 در شده مشخص ردیابی گستره دهنده

 . شوند تایید و تصدیق باید سوابق

 :پاکیزگی محصول 7.5.2
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 : چنانچه نماید مدون، را ان الودگی کنترل یا محصول پاکیزگی الزامات باید سازمان

 .شود تمیز سازمان توسط، مصرف یا سازی سترون از پیش، محصول( ا

 .گیرد قرار تمیزکاری فرایند معرض در، مصرف یا سازی سترون از پیش باید و گردد عرضه سترون غیر بصورت محصول( ب

 .دارد اهمیت ان مصرف در تمیزی و شود تمیز، مصرف یا سازی سترون از پیش تواند نمی محصول( پ

 .دارد اهمیت، ان مصرف در تمیزی و گردد عرضه سترون غیر مصارف برای محصول( ت

 .باشند شده جدا محصول از، ساخت طی در فراوری عوامل( ث

 .ندارد کاربرد تمیزکاری فرایند از پیش 6.4.1 بند الزامات، باشد شده تمیز ب یا ا بند مطابق محصول چنانچه

 ب:نص فعالیت های 7.5.3

 . کند مدون را نصب تصدیق برای پذیرش معیار و پزشکی تجهیز برای نصب الزامات باید مقتضی، موارد در سازمان

 سازمان، شود انجام ان کننده تامین یا سازمان از غیر بیرونی طرف توسط نصب که دهد اجازه مشتری شده توافق الزامات اگر

 .نماید فراهم ان تصدیق و پزشکی تجهیز برای نصب را مدونی الزامات باید

 را 4.2.5) شود نگهداری باید ان کننده تامین یا سازمان توسط گرفته صورت نصب تصدیق و تجهیز پزشکی نصب سوابق

 (.ببینید

 :فعالیت های خدمات دهی 7.5.4

 و مرجع مواد، دهی خدمات روش اجرایی باید سازمان، باشد شده مشخص الزام پزشکی به تجهیز دهی خدمات چنانچه

 برآورده محصول الزامات که این تصدیق و دهی خدمات های فعالیت انجام برای، لزوم صورت در، را مرجع های گیری اندازه

 . کند مدون شوند، می

 : تا نماید تحلیل را ان تامین کننده و یا سازمان توسط شده انجام خدمات دهی های فعالیت سوابق باید سازمان

 .نماید مشخص، را اند گرفته قرار رسیدگی مورد شکایت یک همانند که اطالعاتی( ا
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  .دهد قرار استفاده مورد بهبود، فرایند برای درونداد عنوان به، مقتضی موارد در( ب

 )ببینید را4.2.5) شود نگهداری باید، ان کننده تامین یا سازمان توسط شده انجام خدمات دهی های فعالیت سوابق

 :الزامات ویژه برای تجهیزات پزشکی استریل شده 7.5.5

 را 4.2.5)کند نگهداری را شده ستورن بهر هر برای استفاده مورد سازی سترون فرایند های مولفه سوابق باید سازمان

 . باشد ردیابی قابل پزشکی، تجهیز تولیدی بهر هر برای باید سازی سترون سوابق(. ببینید

 :صحه گذاری فرایندهای تولید و ارائه خدمت 7.5.6

 شود نمی تصدیق ان از پس گیری اندازه و پایش با ها ان برونداد نتایج که خدمتی ارائه و تولید فرایند هرگونه باید سازمان

 می اشکار خدمت شدن تحویل یا محصول از استفاده از پس تنها پیامد، یک عنوان به ان نقایص و شود تصدیق تواند نمی یا

 . نماید گذاری صحه گردد،

 .نماید اثبات، شده طرحریزی نتایج به پایدار دستیابی در را ها فرایند گونه این توانایی باید گذاری صحه

 :کند مدون زیر موارد شامل ها فرایند گذاری صحه برای اجراییروش  باید سازمان

  ها فرایند تایید و بازنگری برای شده تعریف های شاخص( ا

 کارکنان و تجهیزات حیتالص( ب

  معین پذیرش معیارهای و اجرائی های روش، ها شیوه از استفاده( پ

 نمونه؛ حجم تعیین برپایه اماری فنون مقتضی، موارد در( ت

 (ببینید را4.2.5 ) سوابق به مربوط الزامات( ت

  مجدد گذاری صحه معیارهای شامل مجدد گذاری صحه( ث

  فرایندها در تغییرات تایید( ج
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 خدمات، ارائه و تولید برای استفاده مورد کامپیوتری افزارهای نرم کارگیری به گذاری صحه برای روش اجرایی باید سازمان

 نرم گونه در این تغییرات پس از، مقتضی موارد در و اولین استفاده از پیش باید افزاری نرم های برنامه گونه این. کند مدون

 نرم مجدد گذاری صحه و گذاری صحه با مرتبط مشخص رویکرد و ها فعالیت. شوند گذاری صحه، ان های برنامه یا افزار

 بامشخصات، انطباق در محصول توانایی بر تاثیر شامل افزار نرم این از استفاده با مرتبط های باریسک متناسب باید افزار،

 . باشد

 (.ببینید را 4.2.5)شوند نگهداری باید گذاری صحه از حاصل ضروری اقدام هرگونه و نتایج سوابق

 :فرایند های سترون سازی و سیستم های حائل سترونی الزامات ویژه برای صحه گذاری 7.5.7

 ،سترونی حائل های سیستم و سازی سترون فرایندهای گذاری صحه برای( ببینید را 4.2.4)روش اجرایی باید سازمان

 . کند مدون

 .گیرد صورت، فرایند یا محصول متعاقب تغییرات و سازی پیاده از پیش باید مقتضی، موارد در ها، فرایند این گذاری صحه

 .(ببینید را 4.2.5) شوند نگهداری باید گذاری صحه از حاصل ضروری اقدام هرگونه و نتایج سوابق

 . یافت میتوانISO11607.2  و ISO11607.1 در را بیشتر اطالعات: یادآوری*  

 :شناسایی 7.5.8

ان،  پدیداوری سرتاسر در مناسب طریق از را محصول و کرده مدون محصول شناسایی برای روش اجرایی باید سازمان

 . نماید شناسایی

. کند شناسایی محصول پدیداوری سرتاسر در گیری اندازه و پایش الزامات به را با توجه محصول باید وضعیت سازمان

 حاصل اطمینان تا گردد، حفظ محصول دهی خدمات یا، نصب، انبارش، تولید سرتاسر در باید محصول وضعیت شناسایی

 ارسال، است، شده ترخیص ارفاقی اجازه یک تحت یا است گذرانده را الزامی های ازمون و ها بازرسی که محصولی تنها شود

 . شود می نصب یا استفاده
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 تجهیز برای به فرد منحصر تجهیز شناسه تخصیص برای را سیستمی باید سازمان نماید، الزام اجرائی قانونی الزامات چنانچه

 . نماید مدون پزشکی،

 شناسایی منطبق محصوالت دیگر از مرجوعی، پزشکی تجهیزات دهد اطمینان تا نماید مدون روش اجرایی باید سازمان

 .میگردد متمایز و شده

 :ردیابی7.5.9

 : کلیات 7.5.9.1

 الزامات با مطابقت در را محصول ردیابی گستره باید روش اجرایی این. نماید مدون ردیابی جهت روش اجرایی باید سازمان

 (.ببینید را4.2.5 ).نماید تعیین، شده نگهداری سوابق و اجرائی قانونی

 :الزامات ویژه برای تجهیزات پزشکی کاشتنی 7.5.9.2

 به موارد منجر این چنانچه باشد، مورد استفاده کاری شرایط محیط و مواد، اجزا شامل باید ردیابی برای شده الزام سوابق

 . نکند براورده را خود عملکردی و ایمنی الزامات پزشکی، تجهیز که این شوند

 بوجود جهت را پزشکی تجهیز توزیع سوابق کنندگان، توزیع یا خدمات توزیع کنندگان تامین که کند الزام باید سازمان

 .باشند دسترس در بازرسی جهت سوابق این و نموده نگه داری ردیابی، امکان اوردن

 (.ببینید را 4.2.5)شود نگهداری باید، پزشکی تجهیز کننده دریافت نشانی و نام سوابق

 :مشتریدارایی  7.5.10

 سازمان کنترل تحت که هنگامی تا، است شده ارائه محصول در مشارکت یا استفاده برای که را مشتری دارایی باید سازمان

 اسیب شده، مفقود مشتری دارایی اگر. نماید مراقبت و حفاظت تصدیق، شناسایی، کند، می استفاده ان از سازمان یا است

 نگهداری را سوابق و داده گزارش به مشتری را موارد این باید سازمان باشد، نامناسب استفاده برای هرنحوی به یا دیده،

 (.ببینید را 4.2.5 (نماید
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 :نگهداری محصول 7.5.11

. نماید مدون توزیع، و جابجایی انبارش، فراوری، طی با الزامات، محصول انطباق حفظ برای روش اجرایی باید سازمان

 .شود اعمال نیز محصول یک دهنده تشکیل اجزای بر باید نگهداری

 فراوری، طی در موردانتظار خطرات شرایط و معرض در هنگامی که ،اسیب یا الودگی، دگرگونی محصول را از باید سازمان

 :کند حفاظت زیر موارد طریق از است، وتوزیع جابجایی انبارش،

 مناسب نقل و حمل و بندی بسته ظروف ساخت و طراحی( ا

 نماید فراهم را نگهداری شرایط نتواند تنهایی به بندی بسته چنانچه موردنیاز، ویژه شرایط برای الزامات سازی مدون( ب

 . (ببینید را 4.2.5) شود ثبت و شده کنترل باید باشد الزام ای ویژه شرایط چنانچه

 :کنترل ابزار پایش و اندازه گیری 7.6

 برای نیاز مورد گیری اندازه و پایش تجهیزات همچنین و گیرد انجام است قرار که گیری اندازه و پایش عملیات باید سازمان

 . نماید تعیین را شده مشخص با الزامات محصول انطباق شواهد اوری فراهم

 می انجام ای به گونه و شود انجام تواند می ها گیری اندازه و پایش، یابد اطمینان تا کند مدون روش اجرایی باید سازمان

 .است سازگار گیری اندازه و پایش با الزامات که شود

 :باید گیری اندازه تجهیزات معتبر، نتایج از اطمینان به لزوم صورت در

 مشخص زمانی فواصل در ملی، یا المللی بین گیری اندازه به استانداردهای ردیابی قابل گیری اندازه استانداردهای بوسیله( ا

 مورد موجود نباشد،مبنای استانداردهایی هر گاه چنین و گردد تصدیق کالیبره و یا تصدیق وکالیبره یا  استفاده، از پیش یا

 (ببینید را 4.2.5 ) .گردد ثبت باید تصدیق، یا کالیبراسیون برای استفاده

 (.ببینید را(4.2.5 گردد ثبت باید، مجدد تنظیم یا تنظیم گونه این :گردد مجدد تنظیم یا شده تنظیم لزوم برحسب( ب

 .باشد کالیبراسیون وضعیت تعیین منظور به ای شناسه دارای( پ
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 . شود نگهداشته مصون سازد نامعتبر را گیری اندازه نتیجه تواند می که هایی تنظیم از( ت

 .گردد مراقبت انبارش یا نگهداری جابجایی، حین در دگرگونی یا دیدگی اسیب از( ث

 . دهد انجام مدون روش اجرایی طبق بر را تصدیق یا کالیبراسیون باید سازمان

 را قبلی گیری اندازه نتایج اعتبار باید سازمان ندارد انطباق الزامات با رفته بکار تجهیزات که شود مشخص هرگاه وه،البع

 . نماید ثبت و ارزیابی

 .دهد انجام را قرارگرفته تاثیر تحت محصول نوع هر و تجهیزات مورد در مناسب اقدام باید سازمان

 (.4.2.5 بند) شود نگهداری باید تصدیق و کالیبراسیون نتایج سوابق

 گیری اندازه و پایش برای استفاده مورد کامپیوتری افزاری نرم های برنامه گذاری صحه برای روش اجرایی باید سازمان

 . کند مدون الزامات،

 یا افزار نرم گونه این در تغییرات از پس، مقتضی موارد در و استفاده اولین از پیش باید افزاری نرم های برنامه گونه این

 افزار،باید مجدد نرم گذاری صحه صحه گذاری و با مرتبط فعالیت ها و رویکرد مشخص. شوند گذاری صحه، ان های برنامه

 . باشد مشخصات با درانطباق محصول توانایی بر تاثیر شامل افزار نرم ازاین استفاده با مرتبط های باریسک متناسب

 (.ببینید را 4.2.5)شود  نگهداری باید گذاری صحه ضروری اقدامات و نتایج سوابق

 . شود می یافت ISO10012  در بیشتر اطالعات: * یاداوری

 :اندازه گیری, تحلیل و بهبود. 8

 :کلیات 8.1

 :دراورد اجرا به و طرحریزی، را زیر موارد برای نیاز مورد بهبود و تحلیل، گیری اندازه، پایش فرایندهای باید سازمان

 محصول انطباق اثبات( ا

 کیفیت سیستم مدیریت انطباق از اطمینان حصول( ب
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 کیفیت مدیریت سیستم اثربخشی حفظ( پ

 .باشد ها ان کاربرد ی گستره و اماری های تکنیک شامل مقتضی های روش تعیین شامل باید مورد این

 .باشد ها ان کاربرد ی گستره و اماری های تکنیک شامل مقتضی های روش تعیین شامل باید مورد این

 :پایش و اندازه گیری  8.2

 :بازخورد 8.2.1

 اثربخشی سنجش موارد از یکی عنوان به را سازمان توسط مشتری های خواسته شدن برآورده به مربوط اطالعات باید سازمان

سازمان باید .شود تدوین اطالعات باید از این استفاده و یابی دست روش. نماید پایش و اوری جمع، کیفیت مدیریت سیستم

 تولید های فعالیت از اطالعات گرداوری امکانات شامل باید بازخورد فرایند. نماید بازخورد،مدون فرایند برای روش اجرایی

 . باشد تولید از پس و

 الزامات گیری اندازه و پایش برای ریسک مدیریت احتمالی درونداد عنوان به باید بازخورد فرایند از شده گرداوری اطالعات

 . شود گرفته خدمت به مستمر، بهبود و محصول پدیداوری نیز و محصول

 تجارب، این بازنگری باشد، کرده تولید از پس های فعالیت از تجربیاتی به کسب ملزم را سازمان مقرراتی، الزامات چنانچه

 .باشد بازخورد فرایند این از بخشی باید

 :رسیدگی به شکایت 8.2.2

 . نماید مدون اجرائی، قانونی الزامات طبق بر شکایت به موقع به رسیدگی برای روش اجرایی باید سازمان

 :باشد زیر موارد برای هایی مسئولیت و الزامات شامل حداقل باید روش اجرایی

 اطالعات ثبت و دریافت( ا

 گردد شکایت شامل بازخورد که مواقعی تعیین در اطالعات ارزیابی( ب

 شکایت بررسی( پ
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  حالذیص قانونی نهادهای به اطالعات گزارشده ی به نیاز تعیین( ت

 شکایت؛ با مرتبط محصول به رسیدگی( ث

 اقدامات اصالحی یا حاتالاص انجام اغاز به نیاز تعیین( ج

 رسیدگی فرایند از حاصل صالحیت ااقداما یا اصالح هرگونه. شود مدون باید امر این توجیه نشود بررسی شکایتی هر چنانچه

 . گردد مدون باید مشتری، شکایت به

 مربوطه اطالعات اند، داشته مشارکت شکایت در سازمان از بیرون های فعالیت شود مشخص، شکایت یک بررسی در چنانچه

 . گردد تبادل مرتبط، بیرونی طرف و سازمان بین باید،

 (.ببینید را 4.2.5) شود نگهداری باید شکایت به رسیدگی سوابق

 :گزارشدهی به نهادهای قانونی 8.2.3

 یا نامطلوب رویدادهای ویژه گزارشدهی شاخص که نماید الزام را شکایاتی رسانی عالاط اجرائی، قانونی الزامات چنانچه 

 مدون ح،الذیص قانونی نهادهای به اطالعات ارائه برای روش اجرایی باید سازمان، میباشند دارا را توصیه ای هشدارهای صدور

 . نماید

 (.ببینید را4.2.5 )شود نگهداری باید قانونی نهادهای به گزارشده ی سوابق

 :ممیزی داخلی 8.2.4

 :کیفیت سیستم مدیریت ایا که کند تعیین تا نماید اجرا شده ریزی برنامه زمانی فواصل در را داخلی ممیزی باید سازمان

کیفیت استقرار یافته  سیستم مدیریت الزامات و بین المللی استاندارد این الزامات مدون، و شده ریزی برنامه ترتیبات با( ا

 .دارد انطباق اجرائی، قانونی والزامات سازمان توسط

گزارشده  و ثبت و داخلی های ممیزی اجرای و طرحریزی الزامات و ها مسئولیت تشریح برای روش اجرایی یک باید سازمان

 .نماید مدون ممیزی، نتایج ی
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 ممیزی نتایج نیز و شوند ممیزی است الزم که هایی حوزه و فرایندها اهمیت و وضعیت گرفتن نظر در با باید ممیزی برنامه

(. ببینید را 4.2.5).گردد ثبت و تعیین باید ممیزی های روش و زمانی فواصل شمول، دامنه، معیار. شود تهیه قبلی های

. گردد ممیزی فرایند بودن طرف بی و بودن ازعینی اطمینان حصول به منجر باید ها ممیزی انجام و ممیزان انتخاب نحوه

 .کنند ممیزی را خود کار نباید ممیزان

 (4.2.5) شود نگهداری باید، انها بندی جمع و شده ممیزی های حوزه و ها فرایند شناسایی شامل ان نتایج و ممیزی سوابق 

 های انطباق عدم رفع برای ضروری اصالحی اقدامات و حاتالاص که یابد اطمینان باید ممیزی، تحت حوزه مسئول مدیریت

 و پذیرفته انجام اقدامات تصدیق شامل باید پیگیری های فعالیت. است پذیرفته صورت تاخیر بدون انها، علل و شده کشف

 (.2.5.8 بند) باشد تصدیق نتایج مورد در دهی گزارش

 . شود می یافتISO19011 در بیشتر اطالعات: * یاداوری 

 :ها پایش و اندازه گیری فرایند 8.2.5

 به کار کیفیت سیستم مدیریت فرایند های گیری اندازه مقتضی، موارد در و پایش برای را مناسبی روش های باید سازمان

 شده طرحریزی نتایج هرگاه. نماید اثبات شده، ریزیطرح نتایجبه  دستیابی در را فرایند ها توانایی باید ها، روش این. گیرد

 .گیرند انجام باید الزم حیالاص اقدامات و احاتطمقتضی، اص موارد در نگردد، حاصل

 :پایش و اندازه گیری محصول8.2.6

 مورد اند شده برآورده محصول به مربوط های خواسته و یا الزامات اینکه تصدیق جهت را محصول های ویژگی باید ازمانس

 طرح و مدون ترتیبات طبق بر محصول پدیداوری فرایند از کاربردی مراحل در باید امر این. دهد قرار گیری اندازه و پایش

 .گیرد انجام مدون اجرایی روش های و شده ریزی

 را 4.2.5 )گردد ثبت باید محصول ترخیص برای اختیار دارای فرد هویت. شود نگهداری باید پذیرش بامعیار انطباق واهدش

 . کند شناسایی را گیری اندازه های فعالیت انجام برای استفاده مورد ازمون تجهیزات باید سوابق مقتضی، موارد در(. ببینید
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 نباید باشد، نشده تکمیل بخش رضایت بطور مدون و شده ریزی طرح ترتیبات که هنگامی تا خدمت هئارا و محصول ترخیص

 .گیرد صورت

 . کند ثبت، دهد می انجام ازمون را بازرسی و هرگونهه ک فردی هویت باید سازمان کاشتنی، پزشکی تجهیزات برای

 :کنترل محصول نامنطبق 8.3

 :کلیات 8.3.1

 استفاده از جلوگیری بمنظور نیست منطبق ان به مربوط های خواسته و یا با الزامات که محصولی یابد اطمینان باید سازمان

 مسئولیت و کنترل ها تعریف برای روش اجرایی باید سازمان. باشد می کنترل تحت و شده شناسایی ان ناخواسته تحویل یا

 . کند مدون نامنطبق محصول وضعیت تغییر و ارزیابی جداسازی، مستندسازی، شناسایی، برای مرتبط اختیارات و ها

 انطباق عدم قبال در مسئول بیرونی طرف به رسانی عالاط و بررسی یک به نیاز تعیین شامل باید نامنطبق محصول ارزیابی

 . باشد

 باید تصمیمات، برای دالئل و بررسی هرگونه ارزیابی، شامل شده انجام بعدی اقدام هرگونه و انطباق عدم ماهیت سوابق

 (.ببینید را(4.2.5 )شود نگهداری

 روش چند یا یک با نامنطبق محصول با باید سازمان تحویل از پیش شده شناسائی نامنطبق محصول قبال در اقدام 8.3.2

 :کند برخورد زیر

 شده داده تشخیص های انطباق عدم رفع برای اقدامی انجام( ا

  محصول اصلی استفاده یا از بکارگیری جلوگیری برای اقدامی انجام( ب

 ارفاقی مجوز تحت پذیرش یا ترخیص، استفاده برای اختیار کسب( پ
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 شده، ارائه ان توجیه که شود می پذیرفته ارفاقی مجوز با زمانی تنها نامنطبق محصول که کند حاصل اطمینان باید سازمان

 مجاز فرد هویت و ارفاقی اجازه بوسیله پذیرش سوابق. باشند شده برآورده اجرائی قانونی الزامات و شده گرفته ها تاییدیه

 (.ببینید را 4.2.5) شود نگهداری باید، ارفاقی اجازه اعطاء برای

 شروع یا تحویل از پس نامنطبق محصول که زمانی تحویل از پس شده ییشناسا نامنطبق محصول قبال در اقدام 8.3.3

 شده انجام اقدامات سوابق. دهد انجام، انطباق عدم بالقوه اثار یا اثار با متناسب اقداماتی باید سازمان، گردد شناسایی استفاده

 (.ببینید را4.2.5 )شود نگهداری باید

 روش اجرایی این. نماید مدون اجرائی، قانونی الزامات برطبق ای توصیه هشدارهای صدور برای روش اجرایی باید سازمان

  .شود نگهداری باید ایه توصی هشدارهای صدور به مربوط اقدامات سوابق. باشد داشته را زمانی هر در اجرا قابلیت باید

 (.ببینید را 4.2.5)

 :بازکاری 8.3.4

 اجرا، میگیرد درنظر محصول روی را بر نامطلوب بالقوه بازکاری اثار که مدون روش اجرایی طبق بر را بازکاری باید سازمان

 . باشد اصلی روش تاییدیه و بازنگری همان تحت باید روش اجرایی این. نماید

 می براورده قانونی الزامات و کاربردی پذیرش های شاخص دهد اطمینان تا شود تصدیق باید محصول بازکاری، اتمام از پس

 .شود

 (. ببینید را 4.2.5د )شو نگهداری باید بازکاری سوابق

 :تحلیل داده ها 8.4

 اثربخشی و کفایت، سازگاری تا.، نماید مدون مناسب های داده تحلیل و گرداوری، تعیین برای روش اجرایی باید سازمان

 .دهد نشان را کیفیت، سیستم مدیریت
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 . باشد انها به کارگیری گستره و اماری فنون مانند مناسب، های روش تعیین شامل باید روش اجرایی

 شامل حداقل و بوده مرتبط منابع دیگر و گیری اندازه و پایش نتیجه عنوان به حاصله های داده شامل باید داده تحلیل

 : باشد زیر موارد از هایی ورودی

 بازخورد( ا

 محصول الزامات با انطباق( ب

  بهبود برای هایی فرصت شامل محصوالت و فرایندها روند و ها ویژگی( پ

 کنندگان تامین( ت

 ها ممیزی( ث

 مقتضی موارد در، دهی خدمات های گزارش( ج

 تحلیل این از باید سازمان باشد نمی موثر و کافی، مناسب، کیفیت مدیریت سیستم که دهد نشان ها داده تحلیل چنانچه

 .نماید استفاده 8.5 در نیاز مورد بهبود ورودی بعنوان ها

 (.ببینید را(4.2.5)شوند  نگهداری باید ها تحلیل نتایج سوابق

 :بهبود 8.5

 :کلیات8.5.1

 مدیریت سیستم اثربخشی و کفایت سازگاری، تداوم از تا کند سازی پیاده و شناسایی را ضروری تغییر هرگونه باید سازمان

 مراقبت ها، ممیزی نتایج کیفیت، اهداف کیفیت، مشی خط از استفاده طریق از پزشکی تجهیز عملکرد و ایمنی و کیفیت

 . نماید نگهداری را ان و یافته اطمینان مدیریت، بازنگری و پیشگیرانه اقدامات اصالحی، اقدامات ها، داده تحلیل بازار،-پس

 :حیالاقدام اص 8.5.2
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 اقدام هرگونه. رساند انجام به ها ان مجدد وقوع از جلوگیری منظور به، ها انطباق عدم علت رفع برای را اقداماتی باید سازمان

 بوقوع های انطباق عدم اثرات با متناسب باید حیالاص اقدام. گیرد صورت تاخیری هرگونه بدون باید ضروری اصالحی

 . باشد پیوسته

 : نماید تعیین زیر موارد جهت الزاماتی تا نماید مدون روش اجرایی یک باید سازمان

 (شکایات شامل) انطباق ها عدم بازنگری( ا

 ها انطباق عدم علل تعیین( ب

 .ندهند رخ مجددا ها انطباق عدم اینکه از اطمینان حصول جهت اقدام به نیاز ارزیابی( پ

 مقتضی موارد در مستندات روزرسانی به شامل موردنیاز اقدام سازی پیاده و تدوین، طرحریزی( ت

 تجهیز عملکرد و ایمنی یا اجرائی قانونی الزامات سازی برآورده توانایی بر نامطلوبی اثر حیالاص اقدام که این تصدیق( ث

 .ندارد پزشکی

 شده انجام حیالاص اقدامات اثربخشی بازنگری( ج

 (.ببینید را4.2.5 )شود نگهداری باید شده انجام اقدامات و بررسی هرگونه نتایج سوابق

 : اقدام پیشگیرانه 8.5.3

 اقدام. رساند انجام به ها ان وقوع از جلوگیری منظور به، بالقوه های انطباق عدم علت رفع برای را اقداماتی باید سازمان

 . باشد بالقوه تالمشک اثرات با متناسب باید پیشگیرانه

 : نماید تعیین زیر موارد جهت الزاماتی تا کند مدون روش اجرایی یک باید سازمان

 ها ان بروز علل و بالقوه های انطباق عدم تعیین( ا

 ها انطباق عدم وقوع از جلوگیری برای اقدام به نیاز ارزیابی( ب

 مقتضی موارد در مستندات روزرسانی به شامل موردنیاز اقدام سازی پیاده و تدوین، طرحریزی( پ
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 تجهیز عملکرد و ایمنی یا اجرائی قانونی الزامات سازی برآورده توانایی بر نامطلوبی اثر پیشگیرانه، اقدام که این تصدیق( ت

 ندارد؛ پزشکی

  مقتضی موارد در شده، انجام پیش گیرانه اقدامات اثربخشی بازنگری( ث

 (.ببینید را 4.2.5) شود نگهداری باید شده انجام اقدامات و بررسی هرگونه نتایج سوابق
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