
 

 

 

 

 

 

 دستورالعمل 

                                      توزيع و عرضه تاسیس و فعالیت شرکت های پخش، 

 پزشكيوملزومات تجهیزات 
 



 

 مقدمه

و  جهيزاتقانونمند و لزوم تضمين سالمت و كيفيت تصدور مجوز  وعرضه  و توزیع پخش، تامين،اهميت نظر به  

و  اال و ارزكبا قاچاق  قانون مبارزه ،«پزشكی و ملزومات نامه تجهيزاتآیين»و با توجه به مفاد مقرر در ی پزشك  ملزومات

 ،مانی(اشتی دربهدتوزیع و عرضه )قانون تعزیرات حكومتی، قانون تعزیرات حكومتی امور پخش، جایگاه قانونی شبكه 

 پزشكی )نظير تجهيزاتتوزیع و عرضه پخش، پزشكی،  و ملزومات و واردكننده تجهيزات دكنندهيتولی هاشركتتوسط 

ی علوم پزشكی و هاهدانشگاایجاد وحدت رویه در  منظوربهو ...(  پزشكیپزشكی، دندانپزشكی و آزمایشگاهی تشخيص 

وع در یگاه وزارت متبپزشكی و با توجه به جا تجهيزات نامهنیيآچارچوب  درو خدمات بهداشتی درمانی در سطح كشور 

این  پزشكی، و ملزومات تجهيزات توزیع و عرضه پخش، بررسی صالحيت متقاضيان منظور بهقانون نظام صنفی 

 .گرددیمدستورالعمل تهيه و ابالغ 

 هدف و حیطه کاربرد:

 تجهيززات كنندگانو عرضه كنندگانعیتوزعرضه و ثبت كليه و  توزیع پخش، جهت ساماندهی شبكه دستورالعملاین 

و  كننزدگانعیتوز شزركت  هزای پخزش، . كليزهگزرددیمتزدوین و ابزالغ  صورت حقيقی و مجازیبه  پزشكی و ملزومات

 ،توزیزع پخزش،اردات،فعالين عرصزه توليزد، و یو تمامپزشكی وارداتی و توليد داخل و ملزومات  تجهيزات كنندگانعرضه

 .باشندیمو ذینفعان دیگر ملزم به رعایت آن پزشكی  و ملزومات مصرف و كاربری تجهيزات عرضه،

 

 :و اصطالحاتتعاریف  -1

 گردد:به شرح ذیل تعریف می ،متن ای از عبارات اصلی مندرج درصار و سهولت در اجرا، پارهمنظور رعایت اختبه 

 بهداشت درمان و آموزش پزشكی وزارت :وزارت -1-1

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكیتجهيزات پزشكی عبارت است از اداره كل  کل: اداره -2-1

 ی علوم پزشكی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسر كشورهادانشگاه: دانشگاه -3-1

 پزشكی تجهيزات نامهنيآئ: عبارت است از نامهنیآئ -4-1

 كیتجهيزات پزش نامهنيآئ 1ب ماده  مطابق تعریف مندرج در بند الف و ی:و حقوقحقیقی  اشخاص -5-1

دربنزد  شزدهفیتعری دارای مجزوز توليزد، و حقزوقعبارت است از كليه اشخاص حقيقی : داخلی تولیدکننده -6-1

 .تجهيزات پزشكی نامهنيآئ 1ماده 

 عبارت است از كليه مؤسسات پزشكی مصرح در ماده یك قانون مربزو  بزه مقزررات امزور :موسسه پزشكی -7-1

 قانون تشكيل وزارت. 8پزشكی و دارویی و مواد خوردنی و آشاميدنی و ماده 



 

حزل مكه اجازه فعاليزت در  كليه اعضاء سازمان نظام پزشكی جمهوری اسالمی ایران حرف پزشكی: صاحبان -8-1

 جاری دارند. مقررات ومطب با توجه به قوانين 

 1دربنزد ح مزاده  شزدهفیتعر ی، دارای مجزوز ورود،و حقوقعبارت است از كليه اشخاص حقيقی  :واردکننده -9-1

 تجهيزات پزشكی نامهنيآئ

توسزط  ،بزه بيمزار )یزا متقاضزی( مجزاز پزشزكی و ملزومزات عبارت است از فروش مستقيم تجهيزات :عرضه -10-1

 این اداره كلدارای مجوز اشخاص حقيقی، یا حقوقی 

بزه مؤسسزات پزشزكی، صزاحبان حزرف  یپزشزك و ملزومزات تجهيزاتمستقيم  : عبارت است از فروشتوزیع -11-1

 .، مطابق دستورالعمل ابالغیكنندگانپزشكی و عرضه

خزدمات  و توانند از مزایای سفارش دهی سریعمی مصرف كننده روشی از پخش می باشد كه پخش مجازی:  -12-1

منزد بهره)آفالیزن( و سزنتی  ت )آنالیزن(به دو صور مجازی شركت های پخش مجازی و فروش فروشپس از 

 شود. 

و جهيززات ی كه مطابق دستورالعمل ابالغزی، مبزادرت بزه تهيزه تو حقوقكليه اشخاص حقيقی  :کنندهعرضه -13-1

مسزتقيم بزه  صزورتبها ر آنو نمزوده  كننزدهعیتوزیزا  كننزدهنيتأممسزتقيم، از  صزورتبهپزشكی، ملزومات 

 .ندینمایم ارائهنهایی  كنندهمصرف

قزانونی از  متعاقب اخز  نماینزدگی رسزمی و كه عبارت است از كليه اشخاص حقيقی یا حقوقی :کنندهعیتوز -14-1

 بززر اسززا  ،پزشززكی و اخزز  مجززوز از اداره كززل و ملزومززات سززوی توليدكننززدگان و واردكننززدگان تجهيزززات

، دودسزتهبزه  د؛ كزهنزگردپزشكی معرفزی می و ملزومات نماینده توزیع تجهيزاتعنوان بهدستورالعمل ابالغی 

 .گردندیمو اصناف تقسيم  هكنندعیتوزشركت 

عبارت است از كليه اشخاص حقوقی كزه متعاقزب اخز  نماینزدگی رسزمی و قزانونی از سزوی شرکت پخش:  -15-1

ورالعمل از اداره كزل، بزر اسزا  دسزتتوليدكنندگان و واردكنندگان تجهيزات و ملزومات پزشكی و اخ  مجوز 

  گردند.جهيزات و ملزومات پزشكی معرفی میعنوان نماینده پخش تابالغی به

عبارت است از كليه اشخاص حقوقی كه متعاقب اخز  نماینزدگی رسزمی و قزانونی از شرکت پخش مجازی:  -16-1

 زاخز  مجزوز ا همچنزين سوی توليدكنندگان و واردكنندگان تجهيززات پزشزكی و اخز  مجزوز از اداره كزل و

عنوان نماینزده پخزش مجزازی تجهيززات سازمان توسعه و تجارت الكترونيك، بر اسا  دستورالعمل ابالغی به

 گردند.پزشكی  معرفی می



 

ت و ی كه مطابق دستورالعمل ابالغی، مبادرت بزه تهيزه تجهيززاو حقوقكليه اشخاص حقيقی فروش مجازی:  -17-1

 یزا شزركت پخزش مجزازی یا شركت پخش كنندهعیتوزیا  كنندهنيتأماز  مستقيم، صورتبهملزومات پزشكی، 

 .ندینمایم ارائهنهایی  كنندهمصرفمجازی و مستقيم به  صورتبهرا  آنو نموده 

ر مزورد یزك این نماد در واقع داده الكترونيكی پویایی است كه حزاوی االالعزاتی د نماد اعتماد الكترونیكی: -18-1

الالعزات كسب و كار الكترونيكی مشخص می باشد. به گونه ای كه هر شخص می تواند به واسطه این نمزاد و ا

 مندرج در آن و مقایسه با فضای الكترونيكزی كسزب و كزار بزه هویزت و چزارچوب آن فعاليزت كسزب و كزار

ر اری در بسزتترونيكی اعتماد نماید. صدور، تعليق، تمدید و یا ابطال مجوز هرگونه فعاليزت اقتصزادی و تجزالك

اجتمزاعی  ومبادالت الكترونيكی و فضاهای مجازی از جمله اینترنت، شبكه ملی االالعات، شبكه های ارتباالی 

يردولتزی وقی اعزم از دولتزی یزا غو یا سایر شبكه ها و ابزار های نوظهور، توسط كليه اشخاص حقيقی یزا حقز

منحصرا توسط مركز توسزعه تجزارت الكترونيكزی وزارت صزنعت و معزدن و تجزارت بزا صزدور نمزاد اعتمزاد 

 . الكترونيكی انجام می پ یرد

ا حقزوقی، هزر شزخص حقيقزی و یزو  واردكننزدگان: عبارت است از كليه توليدكنندگان داخلی، کنندهنیتأم -19-1

 .ندینمایماقدام  و عرضهتوزیع پخش ، كه نسبت به  تجهيزات پزشكی دارای مجوز از اداره كل

 

هزم فعاليزت  و پخزش كننزده كننزدهعیتوز عنوانبزه، تواندیم)توليدكننده یا واردكننده(  كنندهنيتأمشركت  تبصره:

ه همزان تجهيززات پزشزكی، واردكننده و یا توليدكنند عنوانبه، و پخش كننده كنندهعیتوزداشته باشد وليكن شركت 

 مجاز به فعاليت نخواهد بود.

 

ان تزا زمز نيتزأمپزشكی از زمان  و ملزومات تجهيزات و عرضهتوزیع  پخش، مسيری است كه توزیع: شبكه -1-1

 پخش كننزده،ه،كننزدنيتأم. این مسزير شزامل ردیپ یمنهایی، از الریق آن صورت  كنندهمصرفرسيدن به 

 .استه كنندعرضهه و كنندعیتوز

پزشكی در مؤسسات پزشكی و مطزب صزاحبان حزرف و ملزومات تجهيزات عبارت است از استفاده  :مصرف -2-1

 زومزاتو مل تجهيززاتدستورالعمل و مقررات ابالغی. فهرست و محدوده كزاربری  مطابق ،ماريببرای  پزشكی

 .گرددیمو مقررات ویژه اداره كل تعيين  دستورالعمل بر اسا پزشكی كه مصرف خانگی دارند، 

و فشروش  عرضشه/توزیع/پخشش مجازی /پخششمشمول شرکت های تجهیزات پزشكی  فهرست -3-1

 .است IN-FO-21 , IN-FO-22 ، IN-FO-23فرم های شمارهمنظور  :مجازی



 

 توسط اداره كل بازنگری خواهد شد. ماههشش صورتبهتبصره: فهرست كاالها  

 )پخش،شزركت كننزدهعیتوزفرد با تخصص مرتبط شزاغل در واحزدهای  فنی تجهیزات پزشكی: مسئول -4-1

تجهيزات پزشكی و با توجه به  نامهنیيآمطابق  ( كهIN-FO-21)1پزشكی سطح  تجهيزاتو اصناف( توزیعی 

بزوده   IN-FO-17مطابق فزرم شزماره، دارای حداقل مدرك كارشناسی، با گرایش مرتبط هاآنحوزه فعاليت 

اداره كززل، مجززاز بززه فعاليززت و مسززوول نظززارت و اجززرای كليززه مقززررات، الزامززات و  ديززتائكززه پززس از 

ول فنی، ناميزده جهت اختصار در این دستورالعمل، مسو پسنیازاكه  استابالغی اداره كل  هایدستورالعمل

 .شودیم

مفزاد مقزرر در  منطبق با ،فعاليت معتبر پروانه دارای د،بایمی كنندگاننيكليه تأم توزیع و عرضه: پخش، الزامات -2

 نامه باشند.آیين

. الزم بزه دارای مجوز ساخت، ورود و ترخيص از اداره كل باشند ستیبایپزشكی م ملزوماتو  كليه تجهيزات -1-2

، سزتين كننزدگاننيتأمتوسط  و عرضهتوزیع  پخش، منزلهبهذكر است در موارد خاصی كه ترخيص و توليد، 

 ابالغی الزامی است. هایو دستورالعملرعایت دستورالعمل 

 منزلزهبهپزشكی كه فاقد مجوزهزای قزانونی از اداره كزل باشزند،  و ملزومات تجهيزاتتوزیع و عرضه پخش،  -2-2

 پزشكی قاچاق خواهد بود. ملزوماتو  تجهيزات و عرضهتوزیع پخش، 

از اداره كزل  هزاآن صيو تزرخپزشكی فاقد پروانه ساخت معتبزر و مجزوز ورود  ملزوماتو  تجهيزاتتبليغات  -3-2

 ممنوع است.

ت نسبت به تهيه مستقيم تجهيززات و ملزومزا اند پخش به صورت حقيقی و مجازی مكلفكليه شركت های  -4-2

 اقدام نمایند. كنندگاننيتأمپزشكی، از الریق 

 كننزدگاننيتأمالریق  پزشكی، از و ملزومات تجهيزات، نسبت به تهيه مستقيم اندمكلف كنندگانعیتوزكليه  -5-2

 اقدام نمایند.ت های پخش و شرك

، نسبت بزه تهيزه اندمكلفپزشكی  مؤسساتپزشكی و  تجهيزات های مجازی ندهو فروش كنندگانعرضهكليه  -6-2

 اقدام نمایند. ای پخشهو شكت  كنندگانعیتوز، كنندگاننيتأماز  پزشكی تجهيزاتواسطه  و بدونمستقيم 

 فززاكتور توسززط شيو پفززاكتور  ابالغززی دسززتورالعمل چهززارچوبصززدور بززری خریززد )فززاكتور( رسززمی در  -7-2

پزشكی الزامی اسزت.  ملزومات و تجهيزات كنندگانعرضههمچنين و  كنندگانعیتوزپخش و ، كنندگاننيتأم

 ی باشد.گ ارمتيق دستورالعملمطابق با  ستیبایمی مندرج در بری خرید )فاكتور(، هامتيق



 

، از ازيزموردنپزشزكی  ملزوماتو  تجهيزات، نسبت به تهيه دیبایمپزشكی و صاحبان حرف پزشكی  مؤسسات -8-2

، با رعایزت قزوانين و دسزتورالعمل  كنندگانعرضهو  كنندگانعیتوز پخش كنندگان،و  كنندگاننيتأمالریق 

 ابالغی اقدام نمایند.

پزشزكی، مكلفنزد و ملزومات  تجهيزات كنندگانعرضهو  كنندگانعیتوز پخش كنندگان،،كنندگاننيتأمكليه  -9-2

ر محزل پزشكی د تجهيزات و عرضه عیتوز ،تامين، پخشثبت و نگهداشت اسناد و مدارك مربو  به  عالوه بر

 ش خود اقدامفاكتورهای فرو، نسبت به تكميل موارد درخواستی در سامانه الكترونيكی توزیع و الصاق فعاليت

  نمایند.

پزشزكی واجزد  تجهيززاتمجاز به تهيزه و مصزرف  منحصراًپزشكی و صاحبان حرف پزشكی  مؤسساتكليه  -10-2

ه مفزاد توزیع، بزا توجزه بزپخش، مورد، مجوز  و حسب صيو ترخپروانه ساخت معتبر و یا دارای مجوز ورود 

 قانون تشكيل وزارت از اداره كل هستند. 8ماده  موضوعاجرایی  نامهنيآئ 12 ماده

 پزشزكی در تجهيززاتجهت مصرف بيمار، مبادرت به تهيه  صرفاًپزشكی و صاحبان حرف پزشكی،  ؤسساتم -11-2

 .ندینمایماین دستورالعمل  چهارچوب

 ملزومزات و تجهيزاتتوزیع و عرضه  پخش، مجاز به عنوانچيهبهپزشكی و صاحبان حرف پزشكی،  مؤسسات -12-2

و  يززاتتجه و عرضزه. نحزوه تهيزه باشزندیم مسزتننااز شزمول ایزن تبصزره  هاداروخانه، باشندینمپزشكی 

 ، مطابق دستورالعمل ابالغی خواهد بود.هاداروخانهپزشكی توسط ملزومات 

توسزط  پزشكی ابالغیو ملزومات  تجهيزات، قيمت اندموظفحرف پزشكی  و صاحبانپزشكی  مؤسساتكليه  -13-2

 ی را، در زمان تنظيم صورتحساب بيمار، رعایت نمایند.گ ارمتيق دستورالعملاداره كل و 

          پزشزكی  مؤسسزاتو ملزومزات پزشزكی واجزد مجزوز واردات و توليزد،  تجهيززاتلززوم تزامين بزه با توجه   -14-2

شزكی پزشكی از الریق مدیریت/اداره/ واحد مهندسزی پز تجهيزاتتحت نظر و اقدام مسوول فنی می بایست 

دام از الریزق شزبكه توزیزع اقز ازيزموردنپزشزكی مصزرفی  تجهيززاتنسبت به تهيزه بيمارستان یا داروخانه 

 .دینمایم

ی دارو هاتزهيكم، سهيرئوتيه، رهیمدوتيه، توسط ازيموردنپزشكی  و ملزومات تجهيزاتفهرست -1تبصره 

ریزق الپزشكی ابالغ گردیزده و سزپس از  تجهيزاتپزشكی مركز درمانی، به مسوول  و ملزومات زاتيو تجه

 .گرددیمه درمانی از الریق شبكه توزیع تهي در مراكز ایو مدیریت/اداره/ واحد یا داروخانه بيمارستان 

یزن مزاده، ضزوع ای فاقد واحد مهندسی پزشكی و یزا داروخانزه فعزال موو درمانمراكز بهداشتی  -2تبصره 

و البزق  تائيزد مسزوول فنزی مركزز با ، از الریق شبكه،ازيموردنپزشكی  و ملزومات تجهيزاتنسبت به تهيه 

 دستورالعمل اداره كل اقدام خواهند نمود.



 

 و ملزومزات اتتجهيزز و مشخصزاتتهيزه  و مسزتنداتی مزدارك افزارنرم ثبت دقيق اسنادی و-3تبصره 

 پزشكی، موضوع این ماده، البق دستورالعمل اداره كل الزامی است. مؤسساتپزشكی در 

ه و هزم چنزين كننزدعیتوز شركت هزای پخزش وپزشكی، از و ملزومات تجهيزاتنسبت به تهيه  هاداروخانه -15-2

 .ندینمایمتوجه به مفاد این دستورالعمل اقدام  با فاكتور( رسمی،) دیخربا اخ  بری عرضه كننده 

پزشزكی، بزا توجزه بزه  و ملزومزات تجهيززات ونقزلو حملرعایت اصول علمی و ایمنی، نگهداشت، انبزارش  -16-2

، توسززط كليززه 1یو فنززی علمززابالغززی اداره كززل و در چهززارچوب اصززول  هایدسززتورالعملو  نامززهنيآئ

و  مؤسسزات،  ) حقيقزی و مجزازی(پخزش و همچنين شركت های   كنندگانعرضهو  عیتوز، كنندگاننيتأم

 صاحبان حرف پزشكی الزامی است.

 سزتنداتمو پزشكی فاقد مزدارك و ملزومات  تجهيزاتی و كاربر، عرضه مصرف ،ونقلحملتهيه، نگهداشت،  -17-2

ق بزوده و بزا كزاالی قاچزا و عرضزه مصزرف تهيزه، منزلهبهرسمی و خارج از مفاد مقرر در این دستورالعمل، 

 جاری برخورد خواهد شد. و مقرراتتخلفات احتمالی، البق قوانين 

ه بزر اداره كزل، حسن اجرای این دسزتورالعمل، عزالو منظورو بهقانون تشكيل وزارت  8در اجرای مفاد ماده  -18-2

، بزا نامزهنيآئ چهزارچوب، در و داروی غ ا هامعاونتتمامی مدیریت/اداره/ واحد تجهيزات پزشكی مستقر در 

و ط ی مزرتبو حقزوقنظام پزشكی نسبت به نظارت بر فعاليت كليه اشخاص حقيقزی  و سازمانمعاونت درمان 

 نتایج اقدامات را به اداره كل ارسال خواهند نمود. و گزارشدر این دستورالعمل اقدام  مندرج

و مراكزز  هامارسزتانيبپزشكی ) مؤسساتپزشكی  تجهيزاتپزشكی و مسوولين فنی  مؤسساتمسوولين فنی  -19-2

ه مراجزع پزشكی عزالوه بزر معرفزی بز تجهيزاتی رقانونيغبه تهيه و عرضه  و اقدامرت االالع درمانی( در صو

ی موضزوع مزاده هاونيسزيكمتصميم به  و اتخاذذیصالح حسب مورد با توجه به رخداد تخلف پس از بررسی 

گاه )تبصزره خوردنی و آشاميدنی در وزارت و دانشز و موادیی و داروقانون مربو  به مقررات امور پزشكی  20

 الحاقی( معرفی خواهند شد. 5

ت پزشزكی بزه صزورو ملزومزات توزیع و عرضه تجهيزات  پخش، تمامی الزامات این دستورالعمل در خصوص -20-2

 باشد. اینترنتی نيز الزم االجرا می

 

 :کنندهعرضهتوزیع و  پخش، محدوده مجاز فعالیت شرکت های -3

                                                 
GDP ،GSP 



 

مطابق  :پخشقابلپزشكی و ملزومات به لحاظ تجهیزات  شرکت های پخشمحدوده مجاز فعالیت  -1-3

 آخرین دستورالعمل ابالغی مرتبط قابل اجرا می باشد.

مطابق این  :عیتوزقابلپزشكی و ملزومات  تجهیزاتبه لحاظ  کنندگانعیتوزمحدوده مجاز فعالیت   -2-3

ر دو دپزشكی، لزومات مو  تجهيزاتپس از اخ  مجوز از اداره كل، مجاز به توزیع  كنندهعیتوزدستورالعمل، 

 :استسطح به شرح ذیل 

پزشكی  ملزومات و تجهيزات كنندگانعیتوزبه  :1 پزشكی سطح و ملزومات تجهیزات کنندهعیتوز -3-3

 و ملزومات تجهيزاتكه شامل  IN-FO-21فرم شماره در  شدهارائهمصرفی تخصصی، مطابق با فهرست 

كی پزش اتتجهيزپزشكی قلبی عروقی، ارتوپدی، چشمی، ارولوژی، بيهوشی تنفسی و جراحی عمومی و سایر 

 .گرددیم، االالق است D و Cمصرفی كال  خطر 

، جزء باشندیمكه شامل زنجيره سرد  پزشكی مصرفی آزمایشگاهی تشخيص البی تجهيزاتكليه  تبصره:

 .باشندیم 1كاالی سطح 

پزشكی،  زاتتجهيسایر  كنندگانعیتوزبه : 2سطح پزشكی و ملزومات  تجهیزات کنندهعیتوز -4-3

زشكی پ تجهيزاتپزشكی مصرفی عمومی و  تجهيزاتو دندانپزشكی كه شامل  پزشكیآزمایشگاهی تشخيص 

 .گرددیم ، االالقIN-FO-22فرم شماره در شدهارائهمطابق با فهرست 

 تجهيزاتبه لحاظ نوع  كنندگانعرضهمطابق این دستورالعمل  :کنندگانعرضه محدوده مجاز فعالیت -5-3

 .دهستن IN-FO-23م كور در فرم شماره پزشكی، تنها مجاز به ارائه كاالهای 

مصرف در موسسه  صورتبه، ستين IN-FO-23فرم شماره كه در  پزشكی تجهيزات عرضه سایر تبصره:

 خواهد بود.ریپ امكانپزشكی، 

 

 

 

 

 مجوز پخش جهت شرکت های پخش: صدورنحوه   -4

 مطابق آخرین دستورالعمل ابالغی مرتبط قابل اجرا می باشد. پخش: عمومی  شرکت الزامات -1-4

 مطابق آخرین دستورالعمل ابالغی مرتبط قابل اجرا می باشد. پخش: اختصاصی شرکت الزامات -2-4



 

 مطابق آخرین دستورالعمل ابالغی مرتبط قابل اجرا می باشد. :پخشی هاشرکتثبت  مراحل -3-4

 

 مجوز توزیع جهت توزیع کنندگان: صدورنحوه  -5

 :کنندگانعیتوزمات عمومی الزا -5-1

 كت و پروانه كسب، برای واحد صنفی متقاضی مجوز توزیعو روزنامه رسمی برای شر سيتأساشتن آگهی د -1-1-5

 لكابالغی اداره  هایدستورالعمل مطابق نگهداشت و انبارش كاال،داشتن فضای فيزیكی مناسب، به لحاظ 

( B و Aكال  خطر ) 2دندانپزشكی سطح  پزشكی و تجهيزات كنندگانعیتوز: داشتن انبار مجزا، جهت تبصره

 كل اعالم ه ادارهبدارای انبار مجزا باشند، الزم است آدر  دقيق محل انبار  كهیدرصورتالزامی نبوده، ليكن 

 گردد.

گواهی سپری نمودن دوره  و 1ی سطح كاالهاارائه گواهی سپری نمودن دوره آموزشی مسوول فنی جهت توزیع  -2-1-5

 2شركت توزیعی/صاحب پروانه كسب واحد صنفی، جهت توزیع كاالهای سطح  رعاملیمدآموزشی 

 طتوس (،1سطح ی كاالها) كنندگانعیتوزآزمون و برگزاری دوره آموزشی، در خصوص مسوولين فنی  تبصره:

ابالغی،  هایدستورالعملتفویض اختيار اداره كل، مطابق  در صورت ،2سطح اداره كل و در خصوص كاالهای 

 .ردیپ یمصورت  هادانشگاهتوسط 

 

 :کنندگانعیتوزالزامات اختصاصی  -5-2

-INفرم شماره  ،دستورالعملمعرفی مسوول فنی تجهيزات پزشكی، واجد شرایط اعالمی در این  -5-2-1

FO-17 1كاالهای سطح  كنندگانعیتوز برای 

سال به باال، با شر  سپری نمودن دوره آموزش مسوول  15صنفی  باسابقهصاحبان پروانه كسب  -2-2-5

 مسوول فنی تجهيزات پزشكی پ یرفته خواهند شد. عنوانبهفنی و قبولی در آزمون، 

 الوربه، كنندهعیتوزدر بيش از یك واحد  تواندینم، شدهیمعرفمسوول فنی تجهيزات پزشكی  -5-2-3

 این سمت باشد. دارعهده، زمانهم

بت ی مربواله را سپری نموده و نسهاآموزش ستیبایم، شدهیمعرفمسوول فنی تجهيزات پزشكی  -4-2-5

 گواهی سپری نمودن دوره اقدام نماید. به ارائه



 

وزیعی تدر زمان فعاليت توزیعی، در واحد  ستیبایم، شدهیمعرفپزشكی  تجهيزاتمسوول فنی  -5-2-5

 باشد. حضورداشته

پری پزشكی، نسبت به س تجهيزاتی پخش سراسری دارو، در صورت فعاليت در حوزه هاشركت -5-2-6

 نمودن دوره آموزشی و رعایت این دستورالعمل اقدام نمایند.

 

 :کنندهعیتوزی هاشرکتثبت  مراحل -5-3

حب پروانه ی توزیعی، توسط مدیرعامل و جهت سایر اصناف، توسط صاهاشركتمراحل ذیل بایستی برای 

 كسب، انجام گردد:

مسوول  نامثبتلينك  /IMED یهاسامانه ،www.imed.irمراجعه به پورتال اداره كل به آدر   -5-3-1

عبور ی و رمز كاربراوليه و دریافت نام  نامثبتجهت  " یفنمسوولين  نامثبت"فنی از الریق لينك 

 (1برای كاالهای سطح )

و ثبت  تیعضولينك  /IMED یهاسامانه ،www.imed.irمراجعه به پورتال اداره كل به آدر   -5-3-2

 "كنندگان عیثبت نام توز"لينك  /كننده، اصناف( عیواردكننده، توز دكننده،ي)تولینام شركت ها

 ی و رمز عبوركاربراوليه و دریافت نام  نامثبتجهت 

 كنندگان و اصناف عیامور توز/  IMED یهاسامانهیا  ،http://import.imed.irمراجعه به آدر   -5-3-3

به سامانه با استفاده از نام كاربری و رمز عبور دریافتی از مرحله قبل/ تكميل فرم  ورودقسمت 

جهت  IN-FO-13فرم شماره جهت مسوولين فنی و   IN-FO-11فرم شماره االالعات )مطابق 

فرم جهت اصناف و  IN-FO-15فرم شماره مطابق با )مدارك  و الصاقی توزیعی( هاشركتاصناف و 

 (ی توزیعیهاشركتجهت  IN-FO-16شماره 

 ه اصلبررسی مدارك الصاقی، توسط كارشنا ، جهت تعيين وقت و ابالغ به متقاضی، جهت ارائ -5-3-4

 الم نواقصاع / IN-FO-16و  IN-FO-14  ،IN-FO-15فرمهای شماره مطابق مدارك 

 شدهنييتعاصل مدارك توسط كارشنا  و تطابق با الزامات در وقت  تیرؤ -5-3-5

 .رديگیمموارد فوق توسط دانشگاه مكان استقرار واحد متقاضی انجام  تبصره:

 ابالغی اداره كل هایدستورالعملنبارش و امطابق دستورالعمل  انبار، بازدید -6-3-5

 .رديگیماستقرار واحد متقاضی انجام  مكانبازدید انبار توسط دانشگاه  تبصره:

 اداره كل تیساوبصدور مجوز فعاليت متقاضی، توسط اداره كل و نمایش در  -5-3-7

http://www.imed.ir/
http://www.imed.ir/
http://import.imed.ir/


 

 

 :کنندهعرضهمجوز عرضه جهت واحدهای  صدورنحوه  -6

 :کنندگانعرضهالزامات عمومی  -1-6

 داشتن پروانه كسب معتبر، برای واحد صنفی -1

 داشتن فضای فيزیكی مناسب، به لحاظ نگهداری و انبارش تجهيزات پزشكی -2

بزار دارای ان كنندگانعرضزه كهیدرصزورتالزامی نبوده، لزيكن  كنندگانعرضهتبصره: داشتن انبار مجزا جهت 

 است آدر  دقيق محل انبار، به اداره كل اعالم گردد. الزم مجزا باشند،

 ره كلوزشی برگزارشده، برای صاحب پروانه كسب واحد صنفی توسط اداارائه گواهی سپری نمودن دوره آم -3

انی پزشكی، توسط دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشزتی درمز تجهيزاتآزمون متقاضيان عرضه  تبصره:

 .رديگیممكان استقرار واحد متقاضی، انجام 

 توسط اداره كل صادرشده پزشكی ارائه گواهی عرضه تجهيزات -4

 

 :اصناف(کننده )عرضه واحدهای ثبت مراحل -2-6

 

ر دحل زیر مراحل ذیل بایستی برای اصناف توسط صاحب پروانه كسب انجام گردد. الزم به ذكر است مرا 

ر بز توزیع . بدیهی است مجوندینمایممجوز عرضه از اداره كل دریافت  صرفاًواحدهایی است كه  خصوص

 .گرددیمارائه  7بند  اسا 

و ثبت نام  تیعضو نكيل /IMED یهاسامانه، www.imed.ir اداره كل به آدر مراجعه به پورتال   -1

اوليه و  نامثبتجهت  "اصناف  نامثبت "لينك  /كننده، اصناف(/  عیواردكننده، توز دكننده،ي)تولیشركت ها

 ی و رمز عبوركاربردریافت نام 

 كنندگان و اصناف عی/ امور توز IMED یهاسامانه ای ، http://import.imed.ir/مراجعه به آدر   -2

ورود به سامانه با استفاده از نام كاربری و رمز عبور دریافتی از مرحله قبل/ تكميل فرم االالعات سمت ق

جهت  IN-FO-15 فرم شماره مدارك مطابق با و الصاقجهت اصناف(  IN-FO-12فرم شماره )مطابق 

 اصناف(

بق مطارك مدابررسی مدارك الصاقی توسط كارشنا  جهت تعيين وقت و ابالغ به متقاضی جهت ارائه اصل  -3

 اعالم نواقص/  IN-FO-15 و  IN-FO-12 ، IN-FO-13با فرم های شماره 

 شدهنييتعاصل مدارك توسط كارشنا  و تطابق با الزامات در وقت  تیرؤ -4

 .رديگیماستقرار واحد متقاضی انجام  مكانتبصره: بازدید انبار توسط دانشگاه 

http://www.imed.ir/
http://import.imed.ir/
http://import.imed.ir/


 

 .رديگیماستان محل فعاليت متقاضی انجام  دانشگاهتبصره: موارد فوق توسط 

 االهاكگهداری نوجود( و فضای فيزیكی عرضه از نظر شرایط بهداشتی و  كهیدرصورتبازدید از انبار صنف ) -5

 اداره كل تیسا وبو نمایش در  فعاليت متقاضی توسط اداره كلصدور مجوز  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1پیوست 

 پزشكی و ملزومات فرم مسئول فنی تجهیزات

 

 نام:

 نام خانوادگی:

 كد ملی:

 نام پدر:

 شماره شناسنامه:

 تاریخ تولد:

 ميزان تحصيالت:

 رشته تحصيلی:

 شماره همراه:

 آدر  سكونت:

 2پیوست 

 و فروش مجازی کنندهعرضه عنوانبهفرم اصناف جهت ثبت 

 نام واحد فروشنده )مطابق پروانه كسب(:

 نوع فعاليت:

 عرضه                                    توزیع 

 2سطح       1سطح      متقاضی فعاليت

 شماره پروانه كسب:

 تاریخ صدور پروانه كسب:

 تاریخ اعتبار پروانه كسب:

 صاحب پروانه كسب(:متقاضی )مشخصات 



 

 نام و نام خانوادگی:

 زن       مرد جنسيت: 

 نام پدر:

 شماره شناسنامه:

 كد ملی:

 مقطع تحصيلی:

 رشته تحصيلی:

 شماره تما  در مواقع ضروری:

 شماره همراه:

 (:1مشخصات مسوول فنی )برای كاالی سطح 

  نام:

  نام خانوادگی:

 شماره همراه:

 فعاليت متقاضیآدر  محل 

 ...كد پستی   ...واحد     ...پالك            ... كوچه           ...خيابان             ...شهرستان          ...استان 

 (ستينالزامی  كنندگانعرضهبرای  انبارآدر  انبار )وجود 

 ...كد پستی   ...واحد     ...پالك            ... كوچه           ...خيابان             ...شهرستان          ...استان 

 گروه فعاليت

 زنان و زایمان                مغر و اعصاب         اورولوژی       آزمایشگاهی

 مصرفی عمومی             فيزیوتراپی         یپزشكچشم      دندانپزشكی

 تجهيزات بيمارستانی      ارتوپدی          گوش و حلق و بينی    بيهوشی

 تصویربرداری و رادیولوژی           جراحی عمومی و پالستيك      قلب و عروق          گوارش

 

 حيطه فعاليت

 2كاالی سطح                           1كاالی سطح 

 محل مهر و امضاء متقاضی

 



 

 3پیوست 

 :کنندهعیتوز عنوانبه ثبت فرم شرکت/اصناف جهت

 

 كد ثبت شركت/شماره پروانه كسب: نام شركت )بر اسا  اساسنامه شركت(/صنف:

 نوع فعالیت:

 توزیع عرضه                       * توزیع

 .استبا رعایت دستورالعمل ابالغی بالمانع  كنندگانعیتوز* عرضه تجهيزات پزشكی توسط 

 2سطح                             1سطح     متقاضی فعاليت

 صاحب پروانه کسب:/رعاملیمدمشخصات 

 نام و نام خانوادگی:

 زن                جنسيت: مرد

 نام پدر:

 شماره شناسنامه:

 كد ملی:

 مقطع تحصيلی:

 رشته تحصيلی:

 شماره تما  در مواقع ضروری:

 شماره همراه:

 

 صد سهام و در رهیمد وتيهمشخصات اعضاء 

نام  نام

 خانوادگی

كد 

 ملی

تلفن 

 همراه

مدرك 

 تحصيلی

رشته 

 تحصيلی

نوع 

 مدیر

پست 

 سازمانی

درصد 

 سهم

حق 

 امضاء

          

          

 

 



 

 (:1مشخصات مسئول فنی )برای کاالی سطح 

 شماره همراه: نام خانوادگی: نام:

 

 آدرس محل فعالیت متقاضی

 ...كد پستی   ...احدو   ...پالك           ...كوچه            ...خيابان           ...شهرستان          ...استان 

 آدرس انبار

 ...كد پستی   ...احدو   ...پالك           ...كوچه            ...خيابان           ...شهرستان          ...استان 

 

 گروه فعالیت

 زنان و زایمان مغر و اعصاب       اورولوژی        آزمایشگاهی

 مصرفی عمومی                  فيزیوتراپی            یپزشكچشم              دندانپزشكی

 تجهيزات بيمارستانی            ارتوپدی               گوش و حلق و بينی         بيهوشی

 تصویربرداری و رادیولوژی           الستيكجراحی عمومی و پ       قلب و عروق         گوارش

 

 حیطه فعالیت

 2كاالی سطح                         1كاالی سطح 

 

 

 محل مهر و امضاء متقاضی

 

 4پیوست 

 مدارك الزم جهت مسئول فنی

 

 (برای افراد ذكور)كارت پایان خدمت  -1

 تصویر صفحه اول شناسنامه -2

 



 

 (وروپشتتصویر كارت ملی ) -3

 (IN-FO-20فنی )مسوول  تعهدنامهفرم  -4

 (1در خصوص كاالی سطح فنی )گواهی الی دوره آموزش مسوول  -5

 مدرك تحصيلی -6

 كار ارائه سابقه  -7

 ورای مهر در سربری و داصنف )شركت پخش )حقيقی/مجازی( و  /بيمارستان/ شركت توزیع كننده نامهیمعرف -8

 شركت پخش )حقيقی/مجازی( دارای پروانه /توزیع كنندهامضای مدیرعامل شركت 

 5پیوست 

 (مجازی فروش /کنندهعیتوز /کنندهاصناف )عرضهمدارك الزم جهت 

 

 گواهی الی دوره آموزشی اصناف برای دارنده پروانه كسب -1

 1گواهی الی دوره آموزش مسوول فنی برای كاالهای سطح  -2

 گواهی مدرك تحصيلی -3

 تصویر صفحه اول شناسنامه متقاضی -4

 (ورومتقاضی )پشتتصویر كارت ملی  -5

ق پيشه حلی یا تصویر برابر اصل مدرك مؤید وضعيت مكان واحد صنفی و انبار آن از نظر مالكيت )قطعی، سرقف -6

 كسب، استيجاری و...(

 (8پيوست فرم تعهدنامه اصناف مبنی بر رعایت كليه مقررات و دستورالعمل وزارت متبوع ) -7

 جهتن )شهرستاپروانه معتبر كسب جهت واحد صنعتی صادره توسط اتحادیه مربواله و یا مجمع امور صنفی  -8

 متقاضيانی كه دارای پروانه كسب هستند.(



 

 6پیوست 

 (توزیع کننده/ شرکت پخش )حقیقی/مجازی هایشرکتمدارك الزم جهت 

 

الهای در خصوص كا(؛ شركت پخش )حقيقی/مجازی /توزیع كنندهگواهی الی دوره آموزش اصناف و شركتهای  -1

 2سطح 

 1گواهی الی دوره آموزش مسوول فنی برای كاالهای سطح  -2

 مدیر عامل گواهی مدرك تحصيلی -3

 مدیر عاملتصویر صفحه اول شناسنامه  -4

 (ورو)پشت مدیر عاملتصویر كارت ملی  -5

ز اار آن و انب )حقيقی/مجازی( شركت پخش /توزیع كنندهتصویر برابر اصل مدرك موید وضعيت مكان شركت  -6

 پيشه كسب استيجاری و...( حق یا قفلی سر –نظر مالكيت )قطعی 

 (9)پيوست شركت پخش )حقيقی/مجازی( /توزیع كنندهفرم تعهد نامه شركتهای  -7

  وضعيت آخرین – رسمی روزنامه –آگهی تاسيس  -8

 7پیوست 

و شرکت های پخش  کنندگانعیتوز ،هامارستانیببرای مسئولین فنی  موردقبولی تحصیلی هارشتهشرایط احراز و 

 1سطح تجهیزات )حقیقی / مجازی(

 :یدتائ مورد یهارشته -1

 (هاشیگرامهندسی پزشكی )تمام  كارشنا  اولویت اول:

 دكتری پزشكی و داروسازی با حداقل سه سال سابقه كار در حوزه تجهيزات پزشكی دوم: تیاولو

ی مجاز توليدكننده و هارشتهجهت ملزومات پزشكی مصرفی توزیعی مشابه  ديتائی مورد هارشته تبصره:

 .استواردكننده و مطابق دستورالعمل مسوول فنی ابالغی 

 .ستا ديائتدر حيطه كاالهای آزمایشگاهی مورد  صرفاًرشته علوم آزمایشگاهی با حداقل مدرك ليسانس  تبصره:



 

 شرایط افراد ذیصالح -2

 جمهوری اسالمی ایران تيتابع 1-2

 عدم اعتياد 2-2

 نهيشيسوءپ عدم 3-2

 اشتغال در بيش از یك واحد توزیعی عدم 4-2

 حسن شهرت با توجه به سوابق كاری )به تشخيص اداره كل( داشتن 5-2

 نمره قبولی در آزمون دوره آموزشی كسب 6-2

 نياز )توسط اداره كل( برحسبی آموزش تكميلی هادورهدر  شركت 7-2

 ایدمراكز درمانی فعاليت نم مسوول فنی عنوانبه زمانهم الوربه تواندینمت كر: مسوول فنی واحد توزیعی 

 یاز برای صدور مجوز مسئول فنیموردنمدارك  -3

 (1در بند  شدهمشخصمطابق شرایط ) یليتحصمدرك  1-3

 اشتغال به كار یگواه 2-3

 يت از خدمت برای افراد ذكوریا معاف فهيوظنظامگواهی پایان خدمت  3-3

 عدم اعتياد یگواه 4-3

 نهيشيسوءپعدم  یگواه 5-3

 با توجه به بند ا(كار )سابقه  ارائه 6-3

 گواهی پایان دوره آموزشی )با توجه دستورالعمل ابالغی( 7-3

 

 8پیوست 

 (و فروش مجازی عرضه اصناف تجهیزات پزشكی )جهت توزیع، فرم تعهد

 

 ..............................نه كسب به شماره .وارصاحب پ ................................به شماره ملی .................................... اینجانب 

 ازجملهوزش پزشكی و دستورالعمل ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آم هانامهنیيآكليه  شومیممتعهد 

رالعمل و دستو دستورالعمل اداره كل نظارت و ارزیابی تجهيزات پزشكی را رعایت نموده و در صورت عدم رعایت

از  و گواهی صادره آوردهلبه عم، اداره كل م كور مجاز خواهد بود مطابق مقررات برخورد قانونی ال كرفوقمقررات 

 درجه اعتبار ساقط خواهد شد.



 

 

 اثرانگشتامضاء و 

 

 9پیوست 

 پزشكیو ملزومات تجهیزات شرکت پخش  /کنندهعیتوز شرکتفرم تعهد 

 

پخش  وزیع كننده / شركتمل شركت تمدیرعا عنوانبه ................................به شماره ملی ..................... جانباین 

رت بهداشت، ل ابالغی وزاو دستورالعم هانامهنیيآكليه  شومیممتعهد  ..................................  )حقيقی/مجازی( 

ه و در ت نموددستورالعمل اداره كل نظارت و ارزیابی تجهيزات پزشكی را رعای ازجملهدرمان و آموزش پزشكی 

خورد بق مقررات بر، اداره كل م كور مجاز خواهد بود مطاال كرفوقصورت عدم رعایت دستورالعمل و مقررات 

 و گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط خواهد شد. آوردهعملبه قانونی 

                                                                                           

 تاثرانگشمضاء و ا                                                                                            

 10وست پی

 فرم تعهد مسئول فنی

 

 وزیع كننده / شركتتشركت  زاتی تجهيمسوول فن ...............................به شماره ملی........................... اینجانب 

هداشت، درمان الغی وزارت بو دستورالعمل اب هانامهنیيآكليه  شومیممتعهد  .............................. پخش)حقيقی/مجازی( 

رت عدم در صو دستورالعمل اداره كل نظارت و ارزیابی تجهيزات پزشكی را رعایت نموده و ازجملهو آموزش پزشكی 

و  آوردهه عملبخورد قانونی ، اداره كل م كور مجاز خواهد بود مطابق مقررات برال كرفوقرعایت دستورالعمل و مقررات 

 صادره از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.گواهی 

 

 اثرانگشتامضاء و 

 11پیوست           

 1فهرست کاالهای سطح 



 

 نام کاال ردیف
سطح 

 کاال
 نام کاال ردیف

سطح 

 کاال

1 ICD 1 17 1 انواع دریچه های قلبی 

2 Pace Maker 1 18 1 انواع رینگ هی ترمیم 

 1 مصرفی اینترونشنسایر لوازم  PaceMaker 1 19لید موقت  3

 1 انواع شیت های قلبی و عروقی PaceMaker 1 20لید دائم  4

 1 انواع کلیپس عروقی 21 1 انواع استنت های قلبی و عروقی 5

 1 مسدود کننده دیواره قلب و عروق 22 1 گرفت عروقی 6

 1 انواع شانت ها 23 1 گرفت استنت 7

 1 عروقیاستابالیزر جراحی قلبی و  24 1 کانوال 8

 Blower 1 25 1 انواع اکسیژ ناتور 9

 26 1 هموفیلتر 10
مصرفی های تخصصی تعویض دریچه قلبی و 

 عروقی
1 

 1 انواع پچ 27 1 انواع کاتترهای قلبی و عروقی 11

 1 لنزهای داخل چشمی 28 1 بالن های قلبی و عروقی 12

 1 جذبیکلیه ایمپلنت های استخوانی  29 1 رینگهای داخل چشمی 13

 1 جایگزین استخوان 30 1 کاشتنی های کره چشم 14

 1 سیمان استخوان 31 1 چاقوی یكبار مصرف جراحی چشم 15

16 
 یچشمکاتتر مكش لخته 

 اینترونشنال()
 1 ست تزریق سیمان 32 1

 نام کاال ردیف
سطح 

 کاال
 نام کاال ردیف

سطح 

 کاال



 

 1 مصرف پالس الواژ یكبار 48 1 اسپونژ چشمی و مغزی 33

 1 استنت های ارولوژی 49 1 کلیه اجزای پروتز هیپ 34

 1 کاتترهای ادراری سوپراپوپیک 50 1 کلیه اجزای پروتز زانو 35

 1 انواع گاید وایر 51 1 کلیه اجزای پروتز شانه 36

37 
کلیه ایمپلنت های استخوانی ترومای 

 ارتوپدی
 1 آمپالیز شیت 52 1

38 
استخوانی ترومای کلیه ایمپلنت های 

 فک و صورت
 1 سوزن فیستوال 53 1

39 
کلیه ایمپلنت های استخوانی ترومای 

 ستون فقرات() نیاسپا
 1 استنت گوارشی 54 1

 1 استنت مری 55 1 کلیه ایمپلنت های طب ورزشی 40

41 

 

 کاتترهای بسكت گوارشی و اورولوژی
 

 1 باند گاستروپالستی 56 1

 1 مصرفی اندوسكوپی 57 1 سوند معده 42

 1 نخ جراحی 58 1 دیالتورهای اورولوژی 43

 1 تیشواکسپندر 59 1 اکسس شیت 44

 1 استپلر 60 1 اینفلیتور 45

 61 1 کاتتر سیستومی 46
 مش جراحی

 
1 

47 
 سیستمهای درناژ

 

 میكرو کتتر 62 1
 

1 

 نام کاال ردیف
سطح 

 کاال
 نام کاال ردیف

سطح 

 کاال



 

 

 2فهرست کاالهای سطح  12پیوست 

 1 میكروگایدوایر 80 1 گوارشیبالن های  63

 1 انواع اسنیر 81 1 خشک فیلم رادیولوژی 64

 1 انواع سوزنهای بیوپسی 82 1 فیلم رادیولوژی سبز 65

 1 مواد استخوانی دندانی PICC 1 83و  CVCکاتتر  66

 1 غشاء جراحی دندانی 84 1 رکتال تیوب 67

 1 دندانپزشكی و لوازم جانبی آنایمپلنت های  85 1 پورت شیمی درمانی 68

 1 اتوکالو دندانپزشكی 86 1 انواع سوزن و ست اسپینال و اپیدورال 69

 1 و...H(HIV- HBS-HTLV )پانل  87 1 چست تیوب 70

 1 یملكول صیتشخ یهاتیک 88 1 الرنژیال ماسک 71

 CMV 1 تیک 89 1 لوله تراکستومی 72

 1 ایدیکالم Chlamydia تیک 90 1 انواع پانسمانها 73

 1 روبال Rubella تیک 91 1 کلیه ابزارهای جراحی 74

 1 یگروه خون شیآزما یتهایک 92 1 پمپ های تزریق یكبار مصرف االستومریک 75

 1 سرد رهیزنج یشگاهیآزما یاقالم مصرف هیکل 93 1 ازایینمصرفی های تخصصی زنان، زایمان و  76

77 
و  Dکالس  یتخصص یاقالم مصرف ریسا

C 
1 

  فیدینگ تیوپ 94

 1 استنت مغزواعصاب 95 1 کیسه استومی 78

  1 کاتترهای مغزی 79

سطح  نام کاال ردیفسطح  نام کاال ردیف



 

 کاال کاال

 2 چست باتل 22 2 تیغ اره ارتوپدی یكبار مصرف 1

 2 گاز طبی 23 2 سرمته جراحی 2

 2 انواع دستگاه فشارسنج 24 2 ست سرم 3

 2 انواع درجه تب 25 2 ست خون 4

 2 پوار نوزاد یكبار مصرف 26 2 آنژیوکت 5

 2 کلمپ بند ناف 27 2 میكروست 6

 2 یورین بگ 28 2 ماسک اکسیژن 7

 2 همووك 29 2 لوله رابط اکسیژن 8

 2 انواع چسب ها 30 2 انواع سرنگ 9

 2 یكبار مصرفساکشن تیوب  31 2 صفر بند 10

 2 اسپكلوم واژینال یكبار مصرف 32 2 سه راهی آنژیوکت 11

 2 کاندوم 33 2 اسكالپ وین 12

 2 انواع دستكش 34 2 سوند نازال 13

 2 ایروی 35 2 انواع باند 14

 2 ست دیالیز صفاقی 36 2 پینات-پد-تامپون 15

 2 صافی دیالیز 37 2 سمعک و سایر موارد مصرفی 16

 2 کاتتر همودیالیز 38 2 تراشه لوله 17

 2 1سایر اقالم مصرفی غیر از سطح  39 2 آتل 18

 2 اکسیژن ساز پرتابل 40 2 واشر 19

 2 ترمومتر 41 2 سوندهای فولی 20

 2 فتوتراپی 42 2 نفروستومی 21

 ردیف
 نام کاال

 
سطح  نام کاال ردیفسطح 



 

 

 و فروش مجازیه کنندعرضه توسط ارائه قابل کاالهای لیست 13پیوست 

 کاال کاال

 2 تخت و تشک بستری 61 2 سوند حالب 43

 2 ویلچر 62 2 سوند نالتون 44

 compression 2پمپ های  63 2 سوند دبل جی 45

 2 واکر و عصا 64 2 سوند بسكت 46

 2 شیر دوش 65 2 سوند هماچوری 47

 2 فلومتر و رگوالتور گاز طبی 66 2 تشک مواج 48

 2 ساکشن 67 2 نبوالیزر 49

 2 کیسه گرم کننده/سردکننده فیزیوتراپی 68 2 پالس اکسیمتری و لوازم جانبی و مصرفی 50

 2 گوشی معاینه 69 2 تحریک الكتریكی 51

 2 هولتر قلبی 70 2 فتال داپلر پرتابل 52

53 
الكتروکاردیوگراف و لوازم جانبی و 

 مصرفی
 2 لنزومتر 71 2

 2 قلم و پلیت الكتروسرجری 72 2 افتالموسكوپ 54

 2 ابزارهای معاینه 73 2 الرنگوسكوپ 55

 2 پمپ های تزریق قابل حمل 74 2 اتوسكوپ 56

 2 تجهیزات طب فیزیكی و توانبخشی 75 2 رتینوسكوپ 57

 2 تجهیزات معاینه چشمی 76 2 برانكارد 58

 2 اسپیرومتر 77 2 باالبر بیمار 59

60 
-های دندانپزشكی به جز دستگاهکلیه دستگاه

 های تصویربرداری، لیزر و  اتوکالو دندانپزشكی
2 

 



 

 نام تجهيزات پزشكی ردیف نام تجهيزات پزشكی ردیف

 دستگاه بخور سرد و گرم 17 فشارسنج 1

 آبسالنگ 18 زیرانداز بیمار 2

 رطوبت سنج 19 ترمومتر 3

 سرنگ 20 تجهیزات کمک ارتوپدی 4

 کیت های خود آزمون 21 اکسیژن ساز پرتابل 5

 تشكچه برقی 22 تشک مواج 6

 شیت و کرم آنتی اسكار 23 کیسه آب گرم 7

 چسب و پانسمان عمومی 24 شیردوش 8

 انواع گاز 25 انواع باند 9

 تخت بستری 26 عصا 10

 انواع آتل 27 واکر 11

 جوراب واریس 28 برانكارد 12

 انواع بریس 29 انواع ترازو 13

 لنزهای تماسی غیر طبی 30 بالش طبی 14

 سمعک 31 انواع کفش و صندل طبی 15

 نبوالیزر 32 یورین بگ 16

 

 

 

 

 

 

 نام تجهيزات پزشكی ردیف نام تجهيزات پزشكی ردیف



 

33 LH)تست تخمك گ اری( 47 HCG )تست تشخيص بارداری( 

 ست سرم 48 میكروست 34

 compressionپمپ های  49 ویلچر 35

 (TENS) یكیالكترتحریک  50 (Home use)فتال داپلر  36

 انواع دستكش 51 (Home useخون )اندازه گیری قند  37

 انواع دستگاههای ماساژ 52 مانومتر 38

39 CPAP 53 BIPAP 

 کیسه های استومی ولوازم مصرفی استومی 54 لباس سوختگی 40

 کیف کمكهای اولیه 55 کاندوم 41

 گرم و سردکیسه آب  56 گوشی معاینه 42

 آنژیوکت 57 ساكشن پرتابل 43

 ماسک اکسیژن 58 واتر جت 44

 کپسول اکسیژن پرتابل 59 یچسب دندان مصنوع 45

 نوار و سوزن تست قند خون 60 یمواد شستشو دهنده دندان مصنوع 46

 


