
 

 

 

 

  به نام خدا

 

  IMEDتوزيع كننده و عرضه كننده تجهيزات پزشكي در سايت  احراز صلاحيتراهنماي 

 

ط و آشنايي با قوانين، ضوابجهت مطالعه مستندات زير و انجام صحيح ثبت نام، فعاليت در حوزه تجهيزات پزشكي  براي

  باشد:ضروري مي اصطلاحات مندرج در راهنما

  حوزه تجهيزات پزشكيمطالعه آيين نامه فعاليت در  

 مطالعه دستورالعمل پيشگيري و مبارزه با قاچاق كالا  

 مطالعه دستورالعمل تأسيس و فعاليت شركتهاي پخش توزيع و عرضه تجهيزات پزشكي 

 

مربوط  ي)،  صفحهhttp://www.semums.ac.irعلاوه بر سايت اداره كل تجهيزات پزشكي در پورتال دانشگاه علوم پزشكي سمنان( فوق هايدستورالعمل

  به معاونت غذا و دارو بارگزاري شده است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 imedمراحل ثبت نام در سايت 

  
 

  باشد)الزامي مي كالاي سطح يك(فقط براي  مسئول فني توزيع كننده تجهيزات پزشكي ثبت نام و احراز صلاحيت:    

  www.imed.irمراجعه به سايت  .١

 IMEDسامانه هاي ي انتخاب گزينه .٢

 "ثبت نام مسؤول فني "ي انتخاب گزينه .٣

  تكميل اطلاعات .٤

 ثبت اطلاعات .٥

 )در حفظ و نگهداري كدكاربري و رمز عبور نهايت دقت صورت پذيرد. نكته:( :عبوردريافت كد كاربري و رمز  .٦

 http://import.imed.ir ورود به سامانه:  .٧

 درج كد كاربري و رمز عبور و ورود به كارتابل شخصي .٨

 ويرايش اطلاعات پايه در صورت لزوم .٩

 الصاق مستندات  .١٠

 ثبت درخواست احراز صلاحيت .١١

 چاپ كد رهگيري .١٢

  

....  

 

 ثبت نام توزيع كننده تجهيزات پزشكي  

  www.imed.irمراجعه به سايت  .١

 IMEDي سامانه هاي انتخاب گزينه .٢

 ي عضويت و ثبت نام شركتهاي (توليدكننده، واردكننده ، توزيع كننده و اصناف)انتخاب گزينه .٣

 )برحسب مورداصناف ( ياانتخاب گزينه ثبت نام توزيع كنندگان  .٤

  تكميل اطلاعات  .٥

 ثبت اطلاعات .٦

 )در حفظ و نگهداري كدكاربري و رمز عبور نهايت دقت صورت پذيرد.نكته: ( دريافت كد كاربري و رمز عبور .٧

 http://import.imed.ir ورود به سامانه:  .٨

 درج كد كاربري و رمز عبور و ورود به كارتابل شخصي .٩

 لزوم ويرايش اطلاعات پايه در صورت .١٠

 و درج آدرس انبارالصاق مستندات  .١١

 ثبت درخواست احراز صلاحيت .١٢

 چاپ كد رهگيري .١٣

١ 

٢ 



  

  

ثبت نام مسئول فني  ١٢تا  ١درصورتيكه متقاضي توزيع كالاي سطح يك هستيد، لازم است مسئول فني شما مراحل در اين مرحله، نكته: 

 را با موفقيت انجام داده باشد.

 به كارشناس احراز صلاحيت معاونت غذا و دارومسؤول فني  و صنف  ارائه كدهاي رهگيري 

 پيگيري احراز صلاحيت از طريق ميزكاري الكترونيكي، مشاهده نواقص، رفع نواقص و ثبت نهايي درخواست 

 با هماهنگي قبلي جهت ارائه اصل مستندات الصاق شده در  مراجعه به اداره تجهيزات پزشكي دانشگاه علوم پزشكي سمنان

 پرونده الكترونيكي

  .فعاليت به صورت خرده فروش نياز به تكميل فرم درخواست بازديد از انبار و هماهنگي براي انجام بازديد از انبار متقاضي)

  انبار ندارد.)

 هبس مسئول، امكان درخواست و ثبت نمايندگي فروش براي متقاضي پس از تأييد درخواست احراز صلاحيت توسط كارشنا 

 شود.فزوده ميميز كاري مجاز ايشان ا

٣ 


