
١١

                                                                                                                                                                                                      

  

  

  

د که طبق ضوابط وزارت بهداشت و درمــان و          شو مـؤسسـه ساخـت و فـروش عینـک طبی به محلی اطالق می          -

شـرایط و   خـذ مجـوز فعالیـت توسـط افـراد واجـد             از ا پـس   آمـوزش پزشکی جهت ساخت و فروش عینک طبی         

  .صالحیت دائر می گردد 

 کارشناسان بینایی سنجی و دارندگان گواهی قبولی در آزمون عینک طبی            ه مجوز ساخت و فروش عینک طبی ب       -

. اعطا می گردد    که توسط وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دائر گردیده68 ، 59،  52هاي   سال

هاي عینک طبی صادرشده توسط وزارت کاروامور اجتماعی جهت اخذ مجـوز             هاي موفقیت درآزمون    گواهی -

  .  و فروش عینک طبی داراي اعتبار نمی باشد  ساخت

بایست قبـل از اخـذ مجـوز         هاي طبی می   ت و فروش عینک    موقعیت و فضاي فیزیکی مؤسسات ساخ       تجهیزات ،  -

  .فعالیت   به تائید کارشناسان دانشگاه مربوطه برسد 

  ربط بوده و این مؤسسات موظف به    نظارت بر عملکرد مؤسسات ساخت و فروش عینک طبی بر عهده دانشگاه ذي -

  .باشند  گویی و همکاري با بازرسین مربوطه می پاسخ

    دایر 68 و 59 و 52هاي   و فروش عینک طبی که توسط دارندگان قبولی در آزمون طبی سالمؤسسات ساخت -

می گردد مجاز به تجویز عینک نبوده و ساخت و تحویل عینک به خریداران باید براساس مشخصات کامل 

  نسخه

  .پزشک و یا کارشناس بینائی سنجی باشد 

فـضاي  ‘ باشـد    دفتر کار بینائی سـنجی در یـک محـل مـی           که مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی و          در صورتی  -

 داراي شـرایط بهداشـتی و   کـه  بینائی سنجی در نظر گرفته شود      ی جهت   بایستی مجزا و فضای    مربوط به مؤسسه می   

  .باشد  نور و تهویه مناسب

  

  

   هر فرد تنها مجاز به تأسیس یک مؤسسه می باشد -

  .کامل نسخه چشم پزشک منطبق باشد  تحویل عینک به خریداران باید با مشخصات -

  .  فروشندگان عینک هاي طبی حق معاینه و تجویز عینک طبی را ندارند -

  

هاي معتبـر در تجـویز عینـک هـستند پـس از تائیـد          متریست هایی که داراي مدرك الزم از دانشگاه       و اپت –تبصره  

   . صالحیت در کمیسیون قانونی می توانند مبادرت به تجویز عینک نمایند

  

  .  پروانه تأسیس به نام افراد حقیقی در شخصیت هاي حقوقی صادر خواهد شد -

 مؤسسات فروش عینک هاي طبی موظفند دفتر مخصوص براي ثبت نـام خریـدار ، شـماره ، تـاریخ نـسخه ، نـام                          -

 قـرار  پزشک یا متخصص تجویز عینک تهیه نمایند که در صورت مراجعه خریـداران و بازرسـان در اختیـار آن هـا                     

  . دهند 

  . دانشگاه صورت پذیرد ا مسئول فنی باید با هماهنگی و اطالع  تغییر محل کار یا موسسه ی-

  .  چشم پزشکان حق فروش عینک طبی را در مطب هاي خود ندارند -

  .  مراکز جراحی محدود و سرپایی مجاز به افزایش واحد عینک سازي نمی باشد -

ضوابط تأسیس مؤسسھ ساخت و فروش عینك طبي

تجھیزات



١٢

خش بینایی سنجی یاچشم پزشکی می توانند بخش ساخت وفروش عینک طبی را              ها در صورت افزایش ب     درمانگاه-

  . دایر نمایند

  .  درمانگاه نمی تواند از یک فضاي مشترك جهت اپتومتري و مؤسسه مذکور استفاده نماید -

  :حداقل تجهیزات مورد نیاز در مؤسسات ساخت و فروش عینک طبی شامل زیر می باشد  -

   خط کش مرکز گیري- جعبه عینک                                           - لنزومتر                                                       -

    دستگاه تراش-)                               انواع مختلف (  الگو -

  

  

  

ان و  مدیریت درمان دانشگاه  معاونت درمی که به امضاءمضاء شده توسط متقاضارائه تقاضا نامه کتبی ا) الف 

  .رسیده و ثبت در دفتر دبیرخانه گردیده باشد 

  

  : ارائه مدارك به شرح ذیل ) ب  

   گواهی انجام یا معافیت از طرح الیحه نیروي انسانی جهت کارشناسان بینائی سنجی-

    جهت عینک سازان 68   یا59  یا 52هاي   گواهی موفقیت از آزمون عینک طبی سال-

   گواهی انجام معافیت از خدمت نظام وظیفه جهت آقایان -

   گواهی عدم سوء پیشینه کیفري یا آخرین حکم استخدام رسمی جهت کارکنا ن دولت  -

   گواهی عدم اعتیاد -

   اول و صفحه آخر در صورت داشتن توضیحه تصویر شناسنامه صفح-

  پروانه ها پس از دریافت درخواست کتبی به متقاضی ارائه میر صدو تکمیل فرم مشخصات که توسط واحد-

  .گردد 

    جهت گواهی عدم سوء پیشینه3*4 یک قطعه عکس  -

  ا شماره کد ملییِ ارائه تصویر -

   تصویر دانشنامه یا تسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان-

  وزارت متبوع 20ارسال مدارك به کمیسیون قانونی ماده ) ج 

 از تائید صالحیت متقاضی توسط کمیسیون و اعالم آن به متقاضی و مراجعه وي به واحد صدور پروانه پس) د 

  جهت

   :بانکی امضاء فرم قرارداد تأسیس و ارائه فیش 

شد مبلغ وشماره حساب از طریق کارشناسان واحد صدور پروانه به متقاضی اعالم خواهد              (  مربوطه   مقررات طبق   -

  ). ها متفاوت می باشد سایر شهرستانمبلغ جهت تهران و ،

  صدور موافقت اصولی و ارسال آن به متقاضی)   ه  

  

  

  

  

  

  

  مدارك مورد نیاز جهت صدور پروانه هاي تأسیس و مسئولین فنی) و 

راحل صدور مجوزهاي قانونی  م

     بدیهی است فعالیت به منظور ساخت و فروش عینک طبی با موافقت اصولی مجاز نمی باشد و ضروري است    

. اخذ مجوز بهره برداري و پروانه تأسیس و مسئولین فنی اقدام گردد  به                          نسبت
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که توسط متقاضی مهر ) تلفن تماس ، کروکی ،با ذکر دقیق آدرس( صورت کتبی ه  پیشنهاد مکان جهت احداث ب-

  و 

  .و ثبت دفتر دبیرخانه گردیده است امضاء شده 

  انجام بازدید از مکان پیشنهادي و تجهیزات توسط کارشناسان دانشگاه-

ارائه مدارك معتبر مربوط به مالکیت یا اجاره محل با پالك ثبتی -

 اعالم نشانی دقیق و ساعات فعالیت مؤسسه-

    وزارت متبوع 20نونی ماده  پس از تکمیل مدارك توسط متقاضی ارسال پرونده به کمیسیون قا) ژ 

مبلغ وشماره حساب از طریق کارشناسان واحد (    ارائه فیش بانکی 20پس از تائید کمیسیون قانونی ماده  ) ح 

  ). ها متفاوت می باشد تهران وسایر شهرستانشهرمبلغ جهت  ، صدور پروانه به متقاضی اعالم خواهد گردید

   آْن به معاونت درمان دانشگاه و ارسال  وزارت متبوع ل فنی صدور پروانه هاي تأسیس و مسئو)  ت 

  تحویل پروانه هاي صادره به مؤسس )  ي 

  

  پروانه ها فقط به شخص مؤسس تحویل داده می شود :    تبصره   

                    


