
سامانه توزیع کاالهاي مشمول دریافت ارز 

راهنماي



ورود به وب سایت:

w w w . i m e d . i r



مراجعه به قسمت:

سامانه هاي تجهیزات پزشکی



مراجعه به قسمت:

سامانه ثبت تجهیزات پزشکی (جدید)



ورود به پورتال

از طریق وارد کردن نام کاربري و گذر واژه



انتخاب لینک صدور سند توزیع کاالي وارداتی

از منوي مدیریت توزیع



با استفاده از یکی از اقالم اطالعاتی جستجو را انجام میدهیم

و نتایج را دریافت میکنیم 



از بین ردیف ها هر کدام که در یک سند توزیع میباشد را

  با هم انتخاب کرده و روي لینک افزودن به سند توزیع کلیک میکنیم



در این صفحه نوع توزیع و تعداد توزیع میبایست مشخص گردد



در صورتی که نوع توزیع تک نسخه اي را انتخاب نمایید،

باید اطالعات بیمار شامل « نام و نام خانوادگی» و «کد ملی» را وارد نمایید



در صورتی که نوع توزیع مراکز دولتی را انتخاب نمایید

باید اطالعات دانشگاه علوم پزشکی و مراکز درمانی زیر مجموعه آن را وارد نمایید



در صورتی که  فروش از طریق توزیع کننده شما میباشد در این قسمت 

باید نام توزیع کننده خود را از لیست انتخاب نمایید

و در انتها میبایست مدارك مورد نیاز را الصاق کنید.

نکات مهم:

1 - در صورتی که نوع درخواست تک نسخه اي باشد سند «کارت ملی بیمار» و «نسخه تجویزي پزشک»

و «تعهدنامه اجباري» میباشد. 

2 - در صورتی که نوع توزیع مراکز دولتی باشد سند«تعهدنامه» اجباري میباشد.

3 - تعهد نامه شرکت در فرمت مورد تایید اداره کل تکمیل و پس از مهر و امضاي

مدیرعامل در سربرگ شرکت در قسمت الصاق مستندات بارگذاري شود.



در نهایت براي تکمیل و ارسال اطالعات روي لینک صدور نهایی 

سند توزیع کلیک نمایید



صدور و مشاهده لیست توزیع 

پایان
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