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اداره کل تجهیزات زپشکی
معاونت غذا و دارو دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور
موضوع:معرفی بانکهای اطالعاتی سایت اداره کل تجهیزات پزشكی

سالم علیكم؛
بدین وسیله به استحضار میرساند کلیه کاربران تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی تشخیصی و مراکز مرتبط میتوانند با مراجعه به
بخش «استعالم» سایت اداره کل تجهیزات پزشکی ،به آدرس  ،www.imed.irبه بانکهای اطالعاتی این اداره کل دسترسی داشته
آزمایشگاههای

معاونتهایدرمانوبهداشتدانشگاه،

باشند .لذا مراتب جهت استحضار آن معاونت محترم و اطالعرسانی به
تشخیصپزشکی و سایر مراکز مرتبط ،به حضور ایفاد میگردد .مستدعی است نسبت به بهرهبرداری جهت نظارت دقیقتر بر
مصرف تجهیزات و فرآوردههای مجاز در آزمایشگاههای تشخیص پزشکی ،دستور اقدام مقتضی صادر فرمایید.
در ادامه برخی از بانکهای اطالعاتی این اداره کل معرفی میگردند:
کاطالعاتیشرکتهاینمایندگی(واردکنندگان) :کاربران میتوانند در این بخش بر اساس اطالعات شرکتها (نام شرکت/

بان
شهر /کمپانی سازنده /کشور سازنده /ناظر فنی /شعب /کد شرکت) و اطالعات کاالها (کد  /UMDNSنام انگلیسی کاال /نام فارسی
کاال /گروه کاال) جستجوی مورد نظر را انجام دهند.
در قسمت نتایج جستجو ،اطالعات مربوط به کد شرکت ،نام شرکت ،لیست کاالهای وارداتی ،نمایندگیها و لیست شعب ارایه
شده است که با انتخاب هر یک از آنها ،اطالعات تکمیلی قابل مشاهده است .کاربران از طریق این بخش میتوانند نمایندگی
(انحصاری /غیرانحصاری) یک کمپانی سازنده و اعتبار (معتبر /منقضی بودن) آن را بررسی نمایند.
تبیینایننکتهضروریاستکهذکرکاالدراینبخش،شرطکافیبرایمجازبودنکاالنبودهوکاربرانبابررسیوضعیت
میتوانند نسبت به
شرکتهای تولیدکننده» و «تجهیزات پزشکی وارداتی مجاز»  

کاالی مورد نظر در بانکهای اطالعاتی «
مجازوموردتأییدبودنکاالاطمینانیابند .
بانکاطالعاتیشرکتهایتولیدکننده :جستجو در این بخش بر اساس اطالعات شرکتها (نام شرکت /شهر /شعب /کد شرکت)

و اطالعات کاالها (کد  /UMDNSنام انگلیسی کاال /نام فارسی کاال /گروه کاال) امکانپذیر است .در قسمت نتایج جستجو،
اطالعات مربوط به نام شرکت ،لیست کاالهای تولیدی و لیست شعب در دسترس میباشد .کاربرانصرفاًازطریقاینبخش
میتوانندنسبتبهمجازبودنکاالیتولیدیموردنظراطمینانیابند .
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بانکاطالعاتیتجهیزاتپزشکیوارداتیمجاز :در این بخش کاربران قادرند با استفاده از هر یک از دادههای نام فارسی یا
انگلیسی کاال ،کد  ،UMDNSکد  21رقمی طرح ثبت ،نام شرکت نمایندگی ،کمپانی سازنده ،شماره سریال یا بچ ،نام برچسب کاال
و مدل کاال ،اطالعات مربوط به کاالهای وارداتی دارای مجوز را مشاهده نمایند.
در قسمت نتایج جستجو نیز جزئیات بیشتری همچون تاریخ فاکتور ،تاریخ انقضاء و تاریخ مجوز ترخیص قابل بررسی است.
کاربرانصرفاًازطریقاینبخشمیتوانندنسبتبهمجازبودنکاالیوارداتیموردنظراطمینانیابند.
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