
 اداره تجهیزات پزشکی معاونت غذا ودارو  دانشگاه علوم پزشکی قم

 1396مهرماه 



  ورود به سایت اداره کل تجهیزات پزشکی: 
imed.fda.gov.ir 



ورود به پورتال ثبت نام تولیدکننده، واردکننده، توزیع کننده ، اصناف 



انتخاب ثبت نام اصناف 



تکمیل فرم ،ثبت اطالعات و دریافت نام کاربری و رمز عبور 

  یا و توزیع عرضه، تان فعالیت نوع به توجه با
 .نمایید انتخاب را هردو

 مورد و مناسب شرایط با انباری داشتن صورت در
 ، درمانی مراکز به فروش به تمایل و تایید

 تر مناسب هردو انتخاب ها، داروخانه و درمانگاهی
 قلم64 فروش محدودیت اینصورت در که .است
  نیز، است کنندگان عرضه ویژه که مشخص کاال

 .گردد می برطرف
 کاالی قلم64 فروش ثانوی اطالع تا و فعال :تذکر

 صورت در کنندگان عرضه ویژه شده مشخص
 بالمانع نمایندگی ثبت بدون مجاز، مراکز از خرید
 های اطالعیه تا و فعال شود می تاکید) .است
 (بعدی



اسناد و مدارک مورد نیاز جهت بارگذاری را آماده نمایید: 



 :منظور از فرم تعهدنامه، این فرم است



نام فایل ها را دقیقا مطابق دستور زیر تغییر دهید 
 کیلو بایت باشد500حداکثر حجم هر فایل می بایستی 



ورود به پورتال سامانه امور توزیع کنندگان و اصناف 



به وسیله نام کاربری و رمز عبور دریافتی وارد پورتال صنف خود شوید 



 از  از منوی کاربری گزینه الصاق مستندات، را انتخاب نمایید، و پس
است را  ، مدارکی که از قبل بیان و آماده شده 2(شماره)“انتخاب فایل”

 :را بزنید( الصاق مستندات ) 3شماره کلید بارگذاری کنید،نهایتا 

1 2 
3 



حیطه و سطح فعالیت را مشخص نمایید 
در صورت فروش کاالی سطح یک که در دستورالعمل ثبت معرفی شده اند،  

 معرفی مسئول فنی الزامی است
 .  نیازی به معرفی مسئول فنی ندارد 2سطح



اطالعات انبار را در این قسمت وارد نمایید 
انبار برای عرضه کنندگان الزامی نیست اما توزیع کنندگان لزوما می بایستی انبار ثبت  

 نمایند و پیش از تایید کارشناسان برای بررسی انبار در محل حاضر خواهند شد



  ثبت نهایی درخواست احراز صالحیت از منوی کاربری و دریافت کد رهگیری و
 اعالم آن به اداره تجهیزات پزشکی  قم طی تماس تلفنی و یا حضوری



 
 

Qmed.muq.ac.ir 
 آدرس سایت اداره تجهیزات پزشکی قم 

 عبدالوهابی 36162642: شماره تماس اداره تجهیزات پزشکی 

:    پست الکترونیک اداره تجهیزات پزشکی 

tajhizatpezeshkiqom@gmail.com 

 اداره تجهیزات پزشکی معاونت غذا ودارو دانشگاه علوم پزشکی قم


