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ثبت مشخصات نماینذگی و کاالهای مشمول نماینذگی توسط شرکت دارای نماینذگی
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شرکت نسبت به ثبت اطالعات کمپانی های سازنذه قانونی اقذام نمایذ
 -1-1شرکتهای تولیدی :نام تولیدکننده را در لسمت کمپانی سازنده درج نمایند.
 -2-1شرکتهای واردکننده می بایست نسبت به ثبت نمایندگی کمپانی خارجی (  )Legalدر اداره کل الدام نمایند.

-2

شرکت دارای نماینذگی می بایست فرم موجود در قسمت ثبت نماینذگی سامانه تجهیسات پسشکی را تکمیل نمایذ.
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مستنذات مرتبط با نماینذگی از کمپانی سازنذه قانونی به شرح ریل ارایه گردد.
-1-3
-2-3
-3-3
-4-3

فرم نمایندگی با فرمت اعالم شده
انحصاری  /غیرانحصاری بودن
آدرس دلیك کمپانی که نمایندگی به شرکت درخواست کننده داده است /تاریخ /حیطه نمایندگی /تایید اتاق بازرگانی کشور مبدا و سفارت ایران در کشور محل استمرار کمپانی
تعهدنامه کتبی شرکت و کمپانی سازنده طبك فرمت اعالم شده

 -4شرکتهای واردکننذه می بایست نسبت به ثبت کلیه وسایل پسشکی مشمول نماینذگی از فهرست تجهیسات و ملسومات پسشکی اقذام نماینذ.
 -1-4در صورتیکه کمپانی سازنده نمایندگی یک مدل خاص از یک کاال را به شرکت ارایه نموده است می بایست مدل بصورت  textوارد شود.
 -2-4در صورتیکه برند در نامه نمایندگی ذکر شده است می بایست در لسمت  textنام برند در کاالهای مشمول نمایندگی ذکر شود.

 -5ثبت کلیه خطوط تولیذ کمپانی سازنذه قبل از اقذام به ثبت یا واردات کاال السامی می باشذ.
 -1-5در صورتیکه شرکت دارای نمایندگی لصد واردات از کلیه خطوط کمپانی سازنده دارد ملسم به ثبت آدرس تمامی خطوط سازنده می باشد.
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پس از بررسی کارشناسی و تاییذ نماینذگی و کاالهای مشمول نماینذگی ،شرکت درخواست کننذه می توانذ نسبت به ثبت کاالی خود اقذام نمایذ.

الزم به رکر است تمامی شرکتهای مجاز به فعالیت در زمینه تجهیسات و ملسومات پسشکی پس از روال بررسی کارشناسی ثبت منبع و ثبت وسیله پسشکی در سایت اداره کل قابل مشاهذه و
استعالم خواهذ بود و مجوز فیسیکی ارایه نخواهذ گردیذ .لیست شرکت های مجاز به معنای تاییذ وسیله پسشکی نمی باشذ.
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