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 اخذ گزارش از وب سایت



 بخش استعالم



   
 

 

فعال در شركتهاي از آخرین وضعیت اطالع رساني به روز و سریع   1.

 تجهیزات پزشكيزمینه 

و  دم نیاز به مراجعه حضوري ذي نفعان و امكان تكمیل پروندهع2.

 ارتباط با کارشناس ازراه دور

استعالم دانشگاه ها و مراکز درمانی بصورت آنالین و بدون نیاز به 3.
 مکاتبه

  
 

 

 سیستم نرم افزاری شناسنامه شرکتهای تجهیزات پزشکی
 



 تولیدکننده/ شرکتهای مجاز واردکننده



 جستجوي كاالي مورد نظر در وب سایت شناسنامه



 نمایش تامین كنندگان



 آخرین وضعیت تامین كننده



 مشخصات پایه تامین كننده



 جستجوي اطالعات تولیدكنندگان



  



 كمپاني

 11000قریب به 

در قالب پروژه شناسنامه  
 شرکتهای تجهیزات پزشکی

 نماینده ایرانی

 تولیدکننده 500واردکننده و  4200قریب به 

در قالب پروژه شناسنامه شرکتهای تجهیزات  
 پزشکی

 (قلم 8000)کاال 

 تالیف کدینگ تجهیزات پزشکی

 در قالب پروژه کدینگ تجهیزات پزشکی



   

 

 وارد شده از مبادي قانونياطالع رساني در زمینه كاالي 

 امکان تشخیص کاالی اصل از تقلبی یا غیر مجاز

 امکان پیگیری محصول و زنجیره توزیع

 امکان جمع آوری کاالی غیر اصیل از بازار
 برخورد قضایی با متخلفین

 تعامل و همكاري با ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز

 
 
 

 تشخیص اصالت كاال



دستگاه هاي 
 سرمایه اي

شناسنامه وسیله 
 پزشكي وارداتي

 مصرفي
برچسب اصالت  

و 
 هولوگرام/سالمت

 شناسایي و ردیابي محصول



 استعالم شناسنامه وسیله پزشکی وارداتی



 جستجوی شناسنامه صادره از طریق وب سایت



  



 استعالم هولوگرام وسیله پزشکی وارداتی



 استعالم هولوگرام اداره کل تجهیزات



 نمونه برچسب اصالت و سالمت



 امکان پیگیری محصول و زنجیره توزیع                              
     امکان فراخوانی و جمع آوری محصول از سطح بازار                          

 

 

     نظارت بر توزيع و کنترل زنجیره گردش کاال

 

 کمپانی 

/  شركتهای واردکننده
 شرکتهای تولید کننده

شرکتهای توزیع 
 کننده

اصناف و عرضه 
 کنندگان



 نمونه گواهی اصناف صادر شده



ارز سیستم 
 بانکی

کمیسیون قیمت 
 گذاری

تعیین نرخ  
فروش و اعالم 
 در وب سایت

تعیین نرخ برابر ضوابط سازمان   ارز آزاد
 حمایت توسط واردکننده

 قیمت گذاری



 قیمت گذاري وسیله پزشکی وارداتی



 نمایش قیمت ها بر روي وب سایت



شناسنامه 
 شركتها

ثبت و كدینگ 
 محصوالت

نظارت بر توزیع 
و هولوگرام دار 
 نمودن محصوالت

گرد آوري، تحلیل 
 و استنباط آمار

سیاستگذاري 
 اثربخش

 خدمت موثر

رضایت ذی 
 نفعان سازمانی

 سیستم مدیریت اطالعات تجهیزات پزشكي



   

 سیاستگذاري

قوانین و 
 مقررات

ابزارهاي  
مبتني بر  
فناوري  
 اطالعات



 با آرزوي موفقیت
 

 

 

it@imed.ir 

a.moayeri@behdasht.gov.ir 

 

 

 

اداره كل تجهیزات پزشكي، سازمان برگزیده وزارت 

 بهداشت در حوزه فناوري اطالعات
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