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 : مقدمه 3

 مقدمه :

سپس به صورت فاز شود.  در سامانه تعریف میکل تجهیزات  ادارهتوسط ساختار درختی کاالی پزشکی ،در این طرح ابتدا 

متقاضیان با انتخاب بندی شده، اعالم می گردد تا شرکت های فعال در فاز اعالم شده، جهت ثبت کاالی خود اقدام نمایند. 

 کاال /کاالهای مورد نظر خود اقدام به ثبت درخواست ثبت وسیله پزشکی می نمایند. 

های ها در پیوستمجاز به ثبت کاالهایی هستند که کاالی مورد نظر آن یهای واردکننده/تولیدکنندهکلیه شرکت :1تذکر

 بارگذاری شده در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی آمده باشد. 

بایست اقدام به ثبت کاالهایی نمایند می یهای واردکننده/تولیدکنندهکلیه شرکتپزشکی، در فاز اول ثبت کاالهای  :2تذکر 

 را داشته باشد. تا کنون( 92)از سال سابقه ورود به کشورکه پیش از این آن کاال 

باشند، جهت ثبت کاالی خود باید که پس از بررسی موارد فوق مجاز به ثبت کاال می یا های واردکننده/تولیدکنندهشرکت

 مراحل ذیل را طی نمایند:

 : ثبت منوی 

ی مجاز که در سامانه یکپارچه دارای کد کاربری و رمز عبور باشند، بدون هیچ های واردکننده/تولیدکنندهکلیه شرکت

را در منوی های کاربری  پزشکی کاالیثبت منوی  import.imed.irمحدودیتی، با ورود به این سامانه از طریق ادرس 

 :(1)شکل خود مشاهده خواهند نمود

  

 1 شکل

 

       قرار داده شده است که در ادامه به شرح کاربرد هر یک از این لینک ها پرداخته در این منو در حال حاضر، سه لینک 

 می شود: 
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 : ثبت منوی 4

 :  ثبت کاالی جدید

در انتخاب نماید.  را ثبت کاالی جدیدبایست لینک  می ،باشد ثبت کاال، متقاضی واردکننده تولیدکننده/ در صورتی که شرکت

 فرم زیر نمایش داده می شود:  صورتاین 

 2شکل

 

 این فرم  از بخش های زیر تشکیل شده است: 

  : بخش اطالعات گروه کاال 

بایست یکی از کاال ها را انتخاب نماید.  متقاضی می می شود. هنمایش دادساختار درختی کاالی پزشکی در بخش ابتدای فرم، 

 می شود.  هیش داداکاالهای تجهیزات پزشکی نمنام کاال بر اساس ساختار تعریف شده برای 

بایست باتوجه به کاالهای ارائه شده در پیوست، مسیر ثبت کاالی خود را در ساختار درختی انتخاب متقاضی می :1تذکر

 نماید.

ت از ثب باشد، می بایست پس را داشتهبیش از یک کاال ثبت برای ارائه درخواست در صورتی که متقاضی قصد  : 2تذکر

به ، برای کاالی بعدی اقدام نموده و این روال را ثبت کاالی جدیدانتخاب لینک  با اً، مجددیک کاالثبت اطالعات درخواست 

 تکرار نماید. تعداد کاالهای مورد نظر 

باشد که هم خود دستگاه و هم هایی می)منظور دستگاه های پزشکیدستگاه"متقاضیان ثبت مهم(:خیلی )3تذکر

       شامل:  کاالهای ارتوپدی"و  "شود(جانبی و یدکی و مصرفی آن به عنوان یک کاال محسوب میلوازم 

پروتز زانو ریوژن  هایزیرشاخهپروتز زانو اولیه غیرسیمانی، های زیرشاخهپروتز زانو اولیه سیمانی، های زیرشاخه

 هایزیرشاخهپروتز لگن اولیه توتال سیمانی،  هایزیرشاخه پروتز زانو ریوژن غیرسیمانی، هایزیرشاخهسیمانی، 
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 : ثبت منوی 5

 پوالر بای پروتز هایزیرشاخهسیمانی،  پوالر بای پروتز هایزیرشاخه پروتز لگن اولیه توتال غیرسیمانی،

جهت ثبت   "غیرسیمانی ریویژن لگن پروتز هایزیرشاخهسیمانی،  ریویژن لگن پروتز هایزیرشاخهغیرسیمانی، 

( کاالی  6) آیتم  دراین صورت در صفحه بعدیبایست در ساختار درختی کاال، کاالی سرشاخه را انتخاب نمایند، میکاالی خود 

. الزم به ذکر تواند برای هر زیرشاخه ثبت را انجام دهدشود که متقاضی میسرشاخه و کاالهای زیرشاخه آن نمایش داده می

 شکی به مراتب کمتر خواهد بود.است با انجام این کار هزینه انجام ثبت وسیله پز

و قطعه فمورال سیمانی و استم سیمانی و " قطعات جایگزین استخوان"کاالهای به عنوان مثال: متقاضی قصد ثبت 

باشد را دارد، در اینصورت می "سیمانی پروتز زانو اولیه"های همین گروه که به عنوان زیرشاخه همچنین مابقی زیرشاخه

( را انتخاب نماید در سیمانی ساختار درختی، فقط کاالی سرشاخه )در این مثال پروتز زانو اولیهبایست در متقاضی می

( نمایش داده خواهد سیمانی های سرشاخه )در این مثال پروتز زانو اولیه( تمام زیرشاخه6اینصورت در فرم صفحه بعد )آیتم

ت نماید، در هربار انتخاب زیرشاخه و ذخیره اطالعات در باالی تواند هر کدام را انتخاب کرده و ذخیر اطالعاشد و متقاضی می

 .(4و3 )شکل ردیف کاالی ثبت شده نمایش داده خواهد شد. صفحه

 

 

 3شکل 

)قابل نمایش در  های پروتز زانو اولیه سیمانیزیرشاخه

 صفحه بعد(  6آیتم 

 سرشاخهکاالی 

 4شکل 
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 : ثبت منوی 6

 

 

  : بخش اطالعات کمپانی سازنده 

 در اینجا الزم است تا تعاریف زیر ارائه گردد. بر طبق نظر اداره کل تجهیزات پزشکی : 

به نام وی  و برچسب روی وسیله های کاالشود که تمام تاییدیه اطالق میای به کمپانی سازنده :( legalکمپانی سازنده )

 شود.  قانونی معرفی می سازندهبوده و به عنوان 

در ان واقع شده است .در برخی از مواقع ممکن است که  (legalکشوری که کمپانی سازنده ) : (legalکشور سازنده )

داشته باشد، که در این صورت پس  را همین شرکت و نام (، در کشور دیگری نیز خط تولید با عنوان legalکمپانی سازنده )

 ( ، کشور بعدی با انتخاب کلید افزودن کشور انتخاب و معرفی خواهد شد.  legalزنده )از معرفی کشور سا

( نباشد، گزینه خیر  legalکمپانی سازنده ) ،در صورتی که سازنده اصلی کاال (، legalپس از ثبت شرکت و کمپانی سازنده )

 معرفی می گردد به همراه کشور مرتبط معروف هستند OEMتوسط کاربر انتخاب شده و شرکت /شرکتهای دیگر که به 

 .(5)شکل 

امکان تایپ نام کمپانی سازنده و کشور توسط کاربر وجود ندارد و کاربر با تایپ چند حرف اول از نام مورد نظر خود، با نکته :

موجود نباشد  گزینه های موجود در سیستم برای انتخاب مواجه خواهد بود. در صورتی که کمپانی سازنده مورد نظر در لیست

شده های نشان داده تمام زیرشاخه

 3در شکل 
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 : ثبت منوی 7

( تا نسبت به تصحیح IT@IMED.IR)و یا نام ان کامل نباشد(، می بایست به واحد فناوری اطالعات اطالع داده شود )

 اطالعات و یا افزودن نام کمپانی جدید اقدام گردد.

o   .کمپانی های سازنده داخلی با نام فارسی قابل جستجو می باشند 

 .انتخاب می شود (5)شکل  در نهایت کلید ثبت کاال

 5شکل

 

 نمایش داده خواهد شد: 6شکلفرم پس از ثبت کاال در صفحه فوق؛ 

نام کاال، کمپانی سازنده و کشور/کشورهای سازنده ی انتخابی در فرم قبل به صورت غیر فعال در باالی فرم نمایش داده می 

مرتبط با کاالی انتخابی خود را  umdnsتری شامل نام انگلیسی ، شرح کاال و کد های  شود. همچنین کاربر اطالعات کامل

 مشاهده می نماید. 

کاال توجه داشته باشد. در این صورت اگر شرح کاال با عملکرد وسیله  UMDNSبایست به شرح کاال و کد متقاضی می :1تذکر

م در انتخاب کاال از ساختار درختی، انتخاب کاال بدرستی انجامغایرت داشته باشد نشان دهنده این است که در صفحه قبل 

 خاب درست انجام شود.نشده است و الزم است مجدداً انت

 

 

 
 6شکل
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 : ثبت منوی 8

 

 

 

  18الی  8های آیتمثبت  : 

 .بایستی به طور دقیق تکمیل شوندهایی که با ستاره مشخص شده اند میآیتم تذکر مهم:

o شود. در این فیلد نام کامل مدل کاال ثبت می : (8)آیتم  مدل 

ینده توسط ها و همچنین اسناد خرید احتمالی آدر کلیه جستجوتایید کاال در اداره کل، پس از در ادامه و  : 1تذکر

 و بدون نقص بایست نام مدل را به صورت کاملشرکت متقاضی مینفعان، نام مدل درج خواهد شد، بنابراین گروه ذی

 ثبت نماید.  

o بایست مقدار ارزش ارزی واحد کاال و  در صورتی که کاال وارداتی باشد، می :(9)آیتم قیمت ارزی / واحد ارز

 . است انتخاب شدهواحد شمارش  مربوط بهالبته قیمت ارائه شده شود.  ثبتهمچنین واحد ارز مربوطه 

o در این بخش نمایش داده می ارز نوع ریالی معادلو زاد آ ودر حال حاضر دو انتخاب مبادله ای  :(10)آیتم نوع ارز 

  .شود

o یا شرکت تولیدی درب کارخانه بایست قیمت ریالیدر این قسمت شرکت می :(11)آیتم قیمت ریالی پیشنهادی 

 را ذکر نماید. مصرف کننده(تولیدکننده و )طبق تعریف سازمان حمایت از  واردکننده

o برای اقالم و ملزومات "ین قسمت باید نام تجاری شناخته یعنی برند کاال نوشته شود که ا : (12)آیتم  برند

 ".باشدها الزامی نمیالبته برای دستگاه و مصرفی الزامیست
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 : ثبت منوی 9

o تکمیل این قسمت صرفاً مربوط به تعدادی خاص از کاالهایی  : (13)آیتم  (وجود صورت در) ثبت رقمی 12 کد

های ارتوپدی و ایمپلنت های داروییباشند.به عنوان مثال استنترقمی ثبت می 12دارای کد شود که پیش از این می

 باشند.دارای سابقه ورود دارای این کد می و چشمی

o واحد های شمارش مرسوم برای هر کاال، توسط کارشناسان در ساختار درختی تعریف  :(14)آیتم واحد شمارش

خواست ثبت ، میبایست یکی از واحد های شمارش را انتخاب نمایند. در گردیده است. متقاضی در زمان ثبت در

( it@imed.irصورتی که واحد شمارش مورد نظر شما در لیست وجود نداشت لطفا با واحد فناوری اطالعات )

 به لیست اضافه گردد.  تحت بررسی قرار گیرد و در صورت امکان واحد شمارش مورد نظر شما تماس بگیرید تا

o  ن آگردد و دیگر نام هایی که کاال با این فیلد به صورت اختیاری توسط متقاضی تکمیل می :(15)آیتم های رایجنام

گردد. بهتر است هر نام در خطی جداگانه ثبت شود و در انتهای خط ویرگول قرار داد شناخته می شود نیز اضافه می

عات این فیلد، ذی نفعان را در دسترسی به اطالعات شود. شرکت متقاضی با رعایت این موارد در ثبت دقیقی اطال

 کاالی خود در سایت اداره کل راهنمایی بیشتر خواهد نمود. 

o شرکت ثبت می شود. ثبت مربوط به وسیله پزشکی مورد نظر در این بخش توضیحات  :(16)آیتم توضیحات

 اطالعات این قلم اطالعاتی اختیاری می باشد. 

o  شود. ام کاال بر اساس برچسب در این بخش ثبت مین :(17)آیتم برچسب کاال 

o در این بخش حیطه کاربرد کاال شرح داده می شود. این بخش، پس از تایید کاال، در سایت  :(18)آیتم حیطه کاربرد

-ه مراجعین نمایش داده خواهد شد و الزم است موکداً مطابق اطالعات شرکت سازنده و براساس تاییدیهاداره کل ب

 المللی باشد. های بین

 

 

 35الی  19های : آیتمسایر فیلدهای مورد نیاز:  

o است. متقاضی پس از  "دارای سابقه ورود الزامی"این قسمت برای کاالهای  :(19)آیتم سابقه ورود

 کاالی مورد نظر را وارد نماید. ورود سابقه آخرین رهگیری کدبایست عالمت زدن باکس این قسمت، می

o سازنده کشور فروش گواهی (Free Sales)  بایست در این قسمت اسناد و متقاضی می : (20)آیتم

گواهی مربوط به ارگان باالدستی در حوزه ارائه مجوز جهت فروش در کشور مبدأ )کشور سازنده( را دارا 

نهاد باشد. به عنوان مثال، در خصوص کاالهای ساخته شده توسط کشور چین، کمپانی باید مجوز از 

 در خصوص کاالی مورد نظر را داشته باشد. (SFDA)در حوزه کنترل وسیله پزشکی کشور خود حاکمیتی

o  تاییدیهCE بایست شماره، تاریخ در این قسمت پس از عالمت خوردن باکس، متقاضی می :(21)آیتم

مربوط به کمپانی سازنده در کاالی مشخص و مورد  CE تاییدیه کننده صادر موسسهو  دایرکتیواعتبار،نام 

 باشد. دارای اعتبارگواهی باید در حال حاضرنظر خود را وارد نماید. الزم به ذکر است که 

o  تاییدیهFDA در این قسمت چنانچه کاالی مورد نظر دارای گواهی و تاییدیه  :(22)آیتمFDA  باشد، پس

 ای را که در خصوص آن کاال را دارد، عالمت بزند.بایست نوع تاییدیهاز عالمت زدن؛ می
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 : ثبت منوی 10

o باشد که یا کمپانی سازنده این قسمت مربوط به کاالهایی می :(23)آیتم ژاپن کشور در فروش گواهی

 کاال، کشور ژاپن باشد و یا کمپانی سازنده کاال، به کشور ژاپن فروش داشته است.

o 13485ISO بایست اطالعات مربوط به گواهی متقاضی می: (24)آیتمISO  کمپانی سازنده کاالی مورد نظر

 را در این قسمت بارگذاری و وارد نماید.

های جدید به صورت تاییدیه 20-24های های آیتمتاریخ اعتبار تاییدیه انقضایالزم است قبل از  تذکر مهم:

 وز رسانی شود.ها سامانه ثبت بر مکتوب به اداره کل ارائه گردد و براساس آن

o فروش سابقه ( محصولMarketing History)  اطالعات این قسمت پس از عالمت زدن  :(25)آیتم

 بایست طبق جدول ارائه شده تکمیل گردد.می

o بایست در این قسمت با توجه متقاضی می :(26)آیتم پزشکی وسیله عملکرد و ایمنی آزمون گزارش

های ایمنی و عملکردی وسیله را تکمیل و استانداردهای مرتبط با آزمونبه کاالی خود اسناد و گواهی 

 بارگذاری نماید.

o بایست در این قسمت با توجه به کاالی خود اسناد و گواهی متقاضی می: (27)آیتم بالینی ارزیابی گزارش

 را تکمیل و بارگذاری نماید.ارزیابی بالینی های استانداردهای مرتبط با آزمون

o باشد پزشکی می هایها/ وسیلهدستگاهاین قسمت شامل لوازم جانبی اصلی : (28)آیتم اصلی جانبی لوازم

شود و باشد به عنوان لوازم جانبی همراه در نظر گرفته قیمت آن در قیمت دستگاه لحاظ شده  و درصورتیکه

 .باشد به عنوان لوازم جانبی انتخابی در نظر گرفته شود optionalدر صورتیکه انتخابی و 

o باشد های پزشکی می: این قسمت شامل نرم افزارهای اصلی دستگاه(29)آیتم مهم و اصلی افزارهای نرم

 که قیمت آن در قیمت دستگاه لحاظ شده است.

o اصلی و ماژولبایست اطالعات مربوط به قطعات : متقاضی می(30)آیتم مهم هایماژول و اصلی قطعات-

های مهم را وارد نماید و تعیین کند که آیا قیمت آن در قیمت دستگاه لحاظ شده است و همراه دستگاه 

  است. optionalباشد و یا انتخابی و می

o دستگاهمصرفی که همراه  اقالمبایست اطالعات مربوط به : متقاضی می(31)آیتم دستگاه  مصرفی اقالم 

دستگاه لحاظ شده است باشد در این قسمت وارد نماید و همچنین تعدادی را که قیمت آن در قیمت می

 باشد.تعیین نماید همچنین تعیین کند که میزان مورد نیاز برای یک درمان/ تشخیص چقدر می

o مورد نظر را طبق کاالی اصلی  اولیهبایست مواد این قسمت متقاضی می: (32)آیتم اصلی اولیه مواد

 اطالعات خواسته شده تکمیل نماید.

o این آیتم مربوط به سال تولید کاالی مورد  :(33)آیتم اصلی کمپانی در محصول تولید به شروع سال

 باشد.نظر در کمپانی سازنده می

o قابلیتچنانچه دستگاه و کاالی پزشکی مورد نظر،  :(34)آیتم محصول ءارتقا یا رسانی روز به قابلیت 

 ارتقاء و به روز رسانی دارد، این قسمت عالمت زده شود.
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o تعداد Patent بایست در این متقاضی می : (35)آیتم معتبر هایژورنال در شده چاپ مقاالت و

ها در خصوص کاالی مورد نظر را نوشته و مقاالت و اسناد مربوط را پیوست قسمت تعداد مقاالت و پتنت

 نماید.

 

 باشد.برای تمامی کاالهای دارای سابقه ورود الزامی می 19تکمیل آیتم  :1تذکر

به  باشد. ولی الزم به ذکر است با توجهبصورت هم زمان الزامی نمی 35-19های تکمیل و انتخاب تمام آیتم :2تذکر

ارائه شود.  اسناد مربوطه ،شود در صورت وجوداکیداً توصیه می ،باشدبندی کمپانی)کاال( تاثیرگذار میرتبهدر  اینکه

       بندی لحاظبدیهی است در صورت عدم تکمیل هر قسمت امتیاز آن قسمت در امتیازبندی و رتبه

 گردد.نمی

 باشد. برای کاالهای دارای سابقه ورود الزامی نمی 27و  26های تکمیل آیتم :3تذکر

یتم ، دارای نام مختص به خود می باشند.بنابراین قبل از الصاق فایل می سند های مرتبط با هر آمهم :  -4تذکر           

بایست نام سند بر اساس دستور العمل الصاق فایل انتخاب شود. بنابراین قبل از اقدام به الصاق مستندات ، الزم است تا 

 را به دقت مطالعه نماید.  دستورالعمل الصاق فایلشرکت متقاضی 

 

  کاال : پارامترهای مختص هر 

را  ها از مشخصه یکاالها ، لیست ساختار درختیکارشناسان اداره کل تجهیزات برای هر یک از گروه های کاالیی موجود در 

یتم های این بخش کلیه آ درج تکمیل شود. متقاضیان ثبتبایست توسط هر یک از  تعریف نموده اند. این مشخصه ها می

الزم به خواهد گردید. نها آارائه شده توسط توسط شرکتهای متقاضی اجباری بوده و باعث شفافیت بیشتر در شناسایی کاالی 

بوده و بهتر است تا کاربران )مخصوصا در بحث قیمت( کننده تمایز بین کاال  تعیینذکر است که در بیشتر موارد این پارامترها 

البته ممکن است تعداد و نوع پارامترهای نمایش داده شده بر اساس این بخش نهایت دقت را مبذول نمایند. در ثبت اطالعات 

این اطالعات مبنای ثبت کاالی معرفی شده توسط شرکت نمایندگی/تولیدکننده در  ولی در این فرم متفاوت باشدگروه کاال 

 ،شرکت متقاضیکاالی معرفی شده توسط مختص  IMDCODE ،اداره کل بوده و در صورت تایید کیفی توسط کارشناس

 . صادر خواهد شد

تواند باشد ولی از لحاظ قیمت تفاوتی با سایز کاالی در حال ثبت ندارد میچنانچه کاالیی دارای سایزهای متفاوت می :1تذکر 

 را وارد نماید. ","با جدا سازی توسط  در کادرهای مرتبط در مشخصات فنی، بصورت پشت سرهم تمام سایزها

شود. در این صورت ردیف کاالی  انتخاب می کاال کلید ذخیره اطالعات مدلاطالعات خواسته شده، کلیه پس از درج 

 . (7)شکلفرم نمایش داده خواهد شد باالیجدید در 
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 7 شکل

 

 

چنانچه متقاضی بخواهد کاالی جدید دیگری ثبت نماید اگر در ردیف کاالی ثبت شده قبل، نام کاال، کمپانی سازنده  :1تذکر

های متفاوت با تواند با ایجاد کپی، ردیف دیگر ایجاد کرده و آیتمبرای کاالی جدید بدون تغییر باشد، می UMDNSو کد 

 . ردیف با کاالی ثبت شده را مجدداً تکمیل نماید

، اقدام است به ثبت کاالی جدید که در ساختار درختی به عنوان زیرشاخهنسبت درصورتیکه متقاضی بخواهد  :)مهم(2تذکر

یک زیرشاخه دیگر باشد که قبال اقدام به ثبت آن نموده است، در نماید و همچنین اگر این زیرشاخه از نظر ماهوی همانند 

و از آن کد استفاده  زیرشاخه جدید را به زیرشاخه قبلی که ثبت نموده است، لینک نمایدباید کاالی این مرحله متقاضی می

 هد-اولیه لگن پروتز"ثبت نشود. به عنوان مثال در گروه ارتوپدی، زیر شاخه  IMDتا برای یک کاالی مشابه دو کدکند، 

 پوالر بای پروتز"در شاخه  "هد-سیمانی پوالر بای پروتز"با زیرشاخه  "سیمانی توتال اولیه لگن پروتز" در شاخه "سیمانی

از نظر نوع کاال، همانند هم هستند، بنابراین متقاضی اگر یکی از این دو زیرشاخه را ثبت نماید، زیرشاخه بعدی را  "سیمانی

در و غیرسیمانی سیمانی  تیبیال الینرقطعه، همچنین در مورد دو زیرشاخه بایست به زیرشاخه ثبت شده لینک دهدمی

 (.8)شکل پروتز زانو اولیه غیرسیمانی همین وضعیت وجود دارد.  های پروتز زانو اولیه سیمانی وسرشاخه

 8 شکل 
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  انتخاب می شود. در این  "ثبت نهایی درخواست ثبت "پس از ثبت کلیه مدل های مورد نظر برای هر کاال، کلید

 :  (9)شکل صورت پیغام هشدار زیر به کاربر نمایش داده خواهد شد

 9شکل

 

 گردد. درخواست ثبت نهایی شده و امکان ویرایش برای کاربر غیر فعال میدر صورت تایید، 

 MarketShare در این قسمت عالوه بر نمایش کد شوید( می10: پس از ثبت نهایی وارد صفحه زیر )شکل ،

 بایست درصد سهم بازار در خصوص آن مدل از کاال را در این مرحله تکمیل نماید.رهگیری، متقاضی می

همانند هم هستند و باید یکی از آن ها این دو زیرشاخه 

 ثبت و دیگری لینک داده شود

 سرشاخه

 سرشاخه

 سرشاخه

 سرشاخه

این دو زیرشاخه همانند هم هستند و باید یکی از آن ها 

 ثبت و دیگری لینک داده شود
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ست که این کاال از کمپانی سازنده، در مقایسه با همان کاال توسط ا ( اینMarketShareمفهوم درصد سهم بازار) نکته:

الزم به ذکر است که مشخص شده در فرم را دارد.  یفروش در کشورهابازار سازنده دیگر، چند درصد از  هایکمپانی

اسناد مرتبط در  گردد و الزم استشرکت، موکداً توصیه می بندی محصولبا توجه به تاثیر آن در رتبهتکمیل این آیتم 

 .را نیز الصاق نمایداین قسمت 

 10شکل

 

 ABBOTT VASCULARبه عنوان مثال متقاضی اقدام به ثبت یک مدل استنت دارویی از کمپانی : Market Shareمثال برای 

ن مدل را تکمیل باید درصد سهم بازار ایشده است. در این قسمت متقاضی می 10و وارد صفحه شکل  نموده است

به  باتوجه به اسناد معتبر اقدام و( 11وارد قسمت زیر)شکل Market Shareباید پس از کلید برای روی نمایند،بنابراین 

 تکمیل جدول نماید.

به عنوان مثال در این قسمت متقاضی با توجه به اینکه کاالی ثبت شده خود در کدامیک از کشورهای اشاره شده در فرم 

نماید به این ترتیب که ابتدا نام کشور را مشخص نموده سپس درصد میسهم بازار فروش داشته است اقدام به ثبت درصد 

دهد. نماید و به همین ترتیب در خصوص سایر کشورها ادامه میوارد میهای رقیب و خود کمپانی ثبت شده را سهم کمپانی

 (.12)شکل 

بایست آیکون ثبت اطالعات را بزند تا : متقاضی توجه داشته باشد که در هر بار انتخاب کشور و درصد سهم، می1تذکر

 اطالعات آن ثبت شود. 

د باید بر طبق سند معتبر از کمپانی سازنده باشد و آن سند نمای: متقاضی تمامی اطالعاتی که در این قسمت وارد می2تذکر

 را نیز پیوست نماید.

 را کلید نماید. "به برو به مرحله بعد"در پایان پس از تکمیل این قسمت، جهت ثبت این اطالعات آیکون مربوط 

 
 11شکل 
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فرم مشخصات و  ثبت کاال چاپ درخواست سیستم صادر شده و لینککدرهگیری درخواست توسط ،با ثبت نهایی درپایان: 

همچنین لینک الصاق مستندات نیز نمایش داده میشود تا شرکت متقاضی نسبت به الصاق سایر  شود.  نمایش داده می کاال

 12شکل 
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مستندات مرتبط با این درخواست اقدام نماید. طبیعی است که در صورت وجود نقص در مدارک، درخواست توسط کارشناس 

 کیفی نواقصی اعالم خواهد شد. 

 

  ثبتچاپ درخواست  : 

. این خواهد بودچاپ ماده آ ،باشد که حاوی بارکد و کد رهگیری می ثبتدرخواست  ،ثبتبا انتخاب لینک چاپ درخواست 

که  فرم مشخصات کاال به مهر شرکت متقاضی گردد. به امضاء مدیر عامل شرکت رسیده و ممهور پس از چاپ، بایست فرم می

متقاضی با در دست داشتن فرم  گردد. سپس باشد نیز چاپ شده و ممهور و امضاء می حاوی اطالعات ردیف های کاال می

های چاپ شده به همراه برخی از اسناد فیزیکی که می بایست به صورت فیزیکی تحویل کارشناس شود، به دبیرخانه اداره کل 

  مراجعه می نماید. 

 : ثبت درخواست در اداره کل تجهیزات پزشکی 

بایست درخواست  ن اداره کل، شرکت متقاضی میغاز پروسه بررسی درخواست توسط کارشناساو آ ثبتدرخواست جهت ثبت 

، به دبیرخانه اداره کل تجهیزات پزشکی ارائه نموده و پس از ثبت درخواست، رسید دریافت مدارک را اسنادرا به همراه  ثبت

 . گردد رعایتباید از طرف شرکت متقاضی  ،ثبت کاالبندی اعالم شده برای  زمانبرنامه تحویل بگیرد. الزم به ذکر است که 

کد گردد و در صورت ارائه مجدد  حاوی بارکد یکتایی می باشد که فقط یک بار در دبیرخانه ثبت می ثبتدرخواست  نکته :

در دبیرخانه وجود نخواهد داشت. متقاضیان محترم باید در نظر داشته باشند که پس از ثبت  دوباره، امکان ثبت رهگیری

ثبت در منوی  پیگیری درخواستدرخواست را از طریق لینک  درخواست در دبیرخانه و دریافت رسید، ادامه روال بررسی

 دنبال نمایند.  کاالی پزشکی

  ثبتپیگیری درخواست  : 

درخواست خود را در بخش پیگیری  ،از ثبت درخواست در دبیرخانه اداره کل تجهیزات پزشکی ، پس ثبت وسیلهمتقاضی 

اطالعات  با ثبت کد رهگیری درخواست مورد نظر و انتخاب کلید جستجو، در این فرم. خواهد نمود پیگیری ثبتدرخواست 

 . کلی درخواست در یک ردیف نمایش داده می شود

 در این ستون شرح مختصری از وضعیت کلی درخواست متقاضی نمایش داده میشود.  :وضعیت کلی درخواست 

نمایش  انتخابی،با انتخاب این لینک، لیست مدل های مختلف ثبت شده برای کاال در درخواست لینک مشاهده جزییات : 

ند که برای هر یک از مدل ها اطالعاتی می باش )در صورت صدور(IMDCODE شود. نام کاال، کمپانی سازنده، مدل،  داده می

 نمایش داده می شود. 

ثبت در این ستون و با انتخاب لینک ، اطالعات کامل ثبت شده برای کاال در زمان ثبت درخواست مشخصات کاال : لینک 

 شود نمایش داده می
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 ی ثبت موقت شدهفهرست درخواستها : 

 در این بخش نمایش داده می شود:شده توسط شرکت وارد کننده /تولید کننده موقت کلیه درخواست های ثبت 

 13شکل

 

نام کاال، کمپانی سازنده و کشور سازنده برای هر درخواست نمایش داده میشود. با انتخاب لینک ویرایش امکان تکمیل و ثبت 

 نهایی نمودن درخواست در هر زمان وجود دارد. 
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 مراحل کلی فرآیند ثبت:

 

آیا کاالی مورد نظر جزء فهرست اعالم شده برای ثبت در پورتال اداره کل 
 تجهیزات می باشد و همچنین دارای سابقه ورود می باشد؟

ورود به این سامانه از طریق ادرس 
import.imed.ir 

 منوی ثبت کاالی پزشکی

 ثبت کاالی جدید

 انتخاب کاال از ساختار درختی

تکمیل نمودن مشخصات کمپانی 
 سازنده

 ورود به صفحه جدید

 35الی  8ثبت آیتم های 

 تکمیل مشخصات فنی کاال

 کلید ذخیره اطالعات مدل کاال

 تشکیل یک ردیف از کاالی ثبت شده

 ثبت نهایی درخواست ثبت

   Market shareتکمیل جدول  
 مربوط به کاالی ثبت شده

 دریافت کدرهگیری

 چاپ فرم های ثبت

 پایان

 خیر

شامل درحال حاضر 

شرکت در فرآیند ثبت 

 نمی باشید


