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 راهنماي كاربري نرم افزار ثبت صنوف تجهيزات پزشكي

 دانشگاه علوم پزشكي لرستان

نرم افزار ثبت صنوف"وارد قسمتدر سمت چپ صفحه http://td.lums.ac.irدانشگاه علوم پزشكي لرستان به نشاني معاونت درمان پس از ورود به سايت:گام اول

)1شماره تصوير.(شويد"تجهيزات پزشكي

1تصوير شماره

2تصوير شماره



به: گام سوم و اخذ نرم افزارپس از ورود (عبور اقدام نماييدو رمز نام كاربري، نسبت به عضويت در سايت )5و3،4تصاوير شماره.

3تصوير شماره

4تصوير شماره

5تصوير شماره



و رمز عبور خود را فراموش: توجه ش. نكنيدنام كاربري و اطالعات خود را درصورت نياز با استفاده از اين اطالعات مي توانيد از آخرين وضعيت پرونده خود در دانشگاه مطلع ده
.ويرايش نماييد

و رمز عبور، نسبت به درج مشخصاپس از اخذ:گام چهارم ن نام كاربري و بارگذاري مدارك درخواست شده اقدام الزم به ذكر است. ماييدت كامل در فيلدهاي مربوطه

و امضا نمودن آن از سوي دارنده پروانه كسب، نسخه و پس از تكميل و اصناف را مي بايست ابتدا از محل مربوطه دانلود نموده اسكن شده آن را در محل فرمهاي تعهد
)6تصوير شماره(.مشخص شده بارگذاري كنيد

6تصوير شماره



و درستي مدارك� .كسب مي باشد) جواز(بارگذاري شده از لحاظ قانوني مستقيما متوجه دارنده پروانهمسئوليت صحت

ص.در بارگذاري مدارك دقت نماييد� و در ورت وجود نواقص تاييد مدارك بارگذاري شده توسط مسئولين اداره تجهيزات پزشكي دانشگاه طي يك هفته كاري بررسي
به، فرد مسئول مي بايدراينصورت. نخواهند شد و رمز عبور خود، نسبت و رفع نقص اقدام ست با استفاده از نام كاربري و منتظر تاييد مدارك بماندويرايش اطالعات . نموده

و نيز مسئولين اداره)6تصوير شماره(مشخصات ذكر شده در صفحه مربوط به هر شركت� و رمز عبور مربوطه و صرفا از سوي دارنده نام كاربري ، كامال محرمانه بوده
.تجهيزات پزشكي دانشگاه قابل رويت خواهد بود

گا� و اخذ مدرك مربوطه نشده نباشد،زم چهارم، موفق به طي دوره آموزشي اصناف تجهيدرصورتي كه دارنده پروانه كسب به هر دليلي در زمان تكميل فرمهاي ات پزشكي
و تحقيقات صنعتي ايرانمي بايست  سازمان متولي آموزشهاي صنوف تجهيزات(نسبت به بارگذاري رسيد بانكي واريزي جهت ثبت نام در دوره مربوطه در وجه مركز آموزش

م) پزشكي .اقدام نمايدعاونت درمان دانشگاه در قسمت تجهيزات پزشكي بخش مربوط به صنوف وارد شده است، كه نشاني آن در سايت

فروشگاه به همراه حيطه فعاليت آن بعنوان/نام شركتاطالعات مربوط به پس از تاييد صحت مدارك بارگذاري شده از سوي اداره تجهيزات پزشكي دانشگاه،�
و مراكزدرماني تابعه صرفا مجاز به همكاري با شركتهاي تاييد شده خواهند بود فروشكاه مورد تاييد دانشگاه/شركت در غيراينصورت،. از سوي عموم قابل رويت خواهد بود

و فروش هرگونه فعاليت  و انتظامصداق بارز در سطح استان، خارج از حيطه تعيين شده در سايت فوقيا خريد و پيگيرد قانوني .مي خواهد داشتقاچاق كاالي پزشكي بوده


