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سازمان غذا  
 اتوماسيون اداري متمركز    و دارو

اداره کل تجهیزات 
    پزشکی

  ....معاون محترم غذاوداروي دانشگاه علوم پزشكي

 ثبت توزيع كنندگان :موضوع 

 
  سالم عليكم؛

احتراما، به استحضار ميرساند بمنظور تبيين و شفاف سازي شبكه توزيع قانوني، فرايند ثبت نام توزيع كنندگان تجهيزات و   

 www.imed.irاز طريق وب سايت اين اداره كل به آدرس  4/5/93ملزومات پزشكي اعم از شركتهاي توزيعي و اصناف از تاريخ 

  :لذا خواهشمند است موارد ذيل به اطالع مسئول و كارشناسان تجهيزات پزشكي دانشگاه رسانده شود.آغاز گرديده است

فهرست پايه در اخبار وب سايت اين اداره كل از اطالعيه مربوط به نحوه ثبت نام، دستوالعمل ثبت توزيع كنندگان، اقالم   -1

براي اطالع عموم قرار داده شده است كه قابل استفاده براي ادارات تجهيزات پزشكي جهت كسب اطالعات  1/5/93تاريخ 

 .مي باشد

ين اداره فهرست اقالم در اطالعيه وب سايت ا(اين مرحله از ثبت نام شامل توزيع كنندگان اقالم فهرست پايه مي باشد  -2

 )كل قرار داده شده است 

پس از تكميل مراحل ثبت نام و الصاق مدارك مربوطه در نرم افزار، ) اعم از شركتهاي توزيعي و اصناف ( متقاضيان خارج از تهران 

يت توسط فرم درخواست تاييد صالحيت حاوي كد رهگيري را بايستي به اداره تجهيزات پزشكي تحويل نمايند تا فرايند تاييد صالح

متقاضيان در اين مرحله صرفا فرم درخواست را به اداره تجهيزات پزشكي دانشگاه تحويل داده و از  .كارشناس دانشگاه صورت پذيرد

نواقص مربوطه و همچنين تاريخ ارائه اصل مدارك توسط كارشناسان دانشگاه از طريق نرم افزار . مراجعه حضوري خودداري نمايند

  .رسانده خواهد شد به اطالع متقاضيان

، براي استفاده كارشناسان  21/4/93د مورخ /6875/665طي نامه شماره   دستورالعمل كاربري استفاده از نرم افزار -3

ارسال شده است و دوره آموزشي حضوري در اين خصوص براي كارشناسان در حال برنامه ريزي است كه زمان آن متعاقبا 

 .اعالم خواهد شد

د پيشگفت، خواهشمند است دستور فرماييد موضوع به نحو مقتضي به اطالع كليه توزيع كنندگان در سطح استان با عنايت به موار

  .رسانده شود

  

  

  


