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روال ثبت نام و ارزیابی توزیع کنندگان تجهیزات پزشکی

اعالم نواقص به متقاضی 

www.imed.ir 1-مراجعه به پورتال

IMED 2- مراجعه به سامانههاي

3- مراجعه به لینک عضویت و ثبت نام شرکتهاي (تولید کننده، واردکننده،توزیع کننده، اصناف)

4- مراجعه به سامانه ثبت نام توزیع کنندگان/ ثبت نام اصناف

5-تکمیل فرم الکترونیکی ثبت نام توزیع کنندگان/ ثبت نام اصناف

6-دریافت نام کاربري و رمز عبور پس از تکمیل فرم الکترونیکی ثبت نام توزیع کنندگان/ ثبت نام اصناف

7-ورود به سامانه www.import.imed.ir با استفاده از نام کاربري و رمز عبور دریافت شده در مرحله قبل

8-تکمیل فرم اطالعات و الصاق مدارك (مطابق متن ذیل) و تایید نهایی درخواست

9-دریافت کد رهگیري از سامانه www.import.imed.ir پس از تایید نهایی درخواست

10-مراجعه به دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی مکان اسقرار واحد متقاضی و ارائه کد رهگیري دریافت شده به کارشناش ثبت توزیعکنندگان دانشگاه

11-بررسی فرم و مدارك توسط کارشناس ثبت توزیعکنندگان دانشگاه هر استان و ابالغ به متقاضی جهت ارائه اصل مدارك

آیا مدارك مورد تایید است؟

بازدید انبار توسط کارشناس دانشگاه

بله

خیر

رفع نواقص و بازگشت 

به کارتابل کارشناس

تایید

بررسی توسط
کارشناس مسئول دانشگاه هاي

علوم پزشکی سراسر کشور

تایید

انتخاب کاال در سامانه فوق و الصاق قرارداد نمایندگی

 اخذ شده از شرکت هاي وارد کننده / تولید کننده توسط متقاضی

تایید نمایندگی توزیع مورد درخواست توسط شرکت واردکننده / تولید کننده

بررسی و تایید نهایی درخواست متقاضی توسط کارشناس مسئول دانشگاه علوم پزشکی

تایید نهایی درخواست و نمایش در پورتال اداره کل تجهیزات پزشکی

مدارك الزم جهت توزیع کنندگان:مدارك الزم جهت توزیع کنندگان:مدارك الزم جهت توزیع کنندگان:

1- گواهی طی دوره آموزشی براي اصناف و شرکتهاي توزیعی(براي کاالهاي سطح 2)

2- گواهی طی دوره آموزش مسئول فنی براي کاالهاي سطح 1

3-تصویر مدرك تحصیلی

4- تصویر صفحه اول شناسنامه متقاضی 

5- تصویر کارت ملی متقاضی (پشت و رو)

6- تصویر برابر اصل مدرك مؤید وضعیت مکان واحد صنفی/شرکت توزیعی و انبار آن از نظر مالکیت (قطعی، سرقفلی یا حق پیشه کسب، استیجاري و...)

7- فرم تعهدنامه اصناف مبنی بر رعایت کلیه مقررات و دستورالعمل وزارت متبوع (پیوست 8 دستورالعمل ثبت توزیع کنندگان و عرضه کنندگان)/ فرم تعهدنامه شرکتهاي

 توزیعی (پیوست 9 دستورالعمل ثبت توزیع کنندگان و عرضه کنندگان 9)

8-تصویر  پروانه معتبر کسب جهت واحد صنعتی صادره توسط اتحادیه مربوطه و یا مجمع امور صنفی شهرستان (جهت متقاضیانی که داراي پروانه کسب هستند.)/ آگهی تاسیس-روزنامه

 رسمی-آخرین وضعیت

عدم تایید
عودت به کارشناس دانشگاه

(دوره مربوطه توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مکان استقرار 

متقاضی برگزار میگردد.) 

(دوره مربوطه توسط اداره کل تجهیزات پزشکی برگزار میگردد.)


