راهنمای کاربری شرکتها – بخش نمایندگی های توزیع

کلیه توزیع کنندگان شامل شرکتهای توزیع کننده و همچنین اصناف فعال در حوزه تجهیزات پزشکی می
بایست ابتدا نسبت به ثبت نام و طی نمودن مراحل بررسی احراز صالحیت در دانشگاه علوم پزشکی استان
اقدام نمایند .در صورت تایید صالحیت بر اساس مدارک الصاقی ،امکان ثبت درخواست نمایندگی توزیع کاال
در اختیار این گروه قرار خواهد گرفت .درخواست های ثبت نهایی شده توسط صنف یا توزیع کننده ،جهت
بررسی در اختیار شرکت وارد کننده /تولید کننده طرف قرارداد قرار خواهد گرفت .در این مستند کلیه امکانات
کاربر شرکت واردکننده/تولید کننده در زمینه بررسی و تایید/رد این نوع درخواستهای شرح داده میشود.
کلیه امور مربوط به نمایندگی ها شامل لینک های زیر در منوی "نمایندگی های توزیع" در دسترس کاربر
وارد کننده /تولیدکننده می باشد.
در ادامه به شرح امکانات هر یک از لینک های موجود در این منو پرداخته می شود:
 .1لینک درخواست توزیع کاال :
در این بخش کاربر (وارد کننده/تولیدکننده) تمام درخواست های توزیع کاال که توسط توزیع کنندگان و به
نام کاربرثبت شده است ،را مشاهده خواهد نمود.
• رد درخواست :در صورتی که توزیع کننده با کاربر به عنوان تولید کننده /وارد کننده قراردادی نداشته
و به اشتباه درخواست را ارسال نموده است ،با انتخاب لینک رد درخواست ،روال بررسی درخواست متوقف
خواهد شد.
• تایید درخواست :در صورت وجود همکاری بین کاربر و توزیع کننده ،کاربر با انتخاب لینک مشاهده
جزییات ،کاالهای مورد درخواست و همچنین کمپانی سازنده مرتبط با هر کاال را به دقت بررسی می
نماید .در صورت تایید ،گزینه تایید و در غیر این صورت گزینه رد را برای ردیف کاال انتخاب می نماید.
• در نهایت کاربر با الصاق تصویر نامه قرارداد منعقده که به نام کمپانی و همچنین کاالهای حوزه توزیع
اشاره نموده است ،اطالعات را تایید نهایی می نماید.
• کاربر با ورود به صفحه اول ،لینک تایید نهایی درخواست را انتخاب می نماید.
• در این صورت درخواست جهت بررسی و کنترل مدارک الصاقی کاربر و شرکت توزیع کننده متقاضی ،به
دانشگاه علوم پزشکی مرتبط ارسال می گردد.
• کارشناس دانشگاه ،با توجه به مدارک الصاقی برای ردیف کاالهایی که توسط کاربرتایید شده است تصمیم
گیری خواهد نمود.
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• در صورت تایید ردیف کاال در درخواست ،اطالعات ردیف کاال به ادرس زیر در سایت نمایش داده خواهد
شد:
استعالم  /توزیع کنندگان مجاز تجهیزات پزشکی:
http://import.imed.ir/additionals/confirmeddistcmp.aspx
 .2ارشیو درخواست های توزیع کاال :
در این بخش کلیه درخواستهای توزیع ارسالی که توسط کاربر بررسی و ثبت نظر شده است نمایش داده می
شود.
• امکان جستجو بر اساس نام کمپانی سازنده و همچنین نام توزیع کننده وجود دارد .برای این منظور کافی
است تا کاربر چند حرف از نام شرکت یا کمپانی مورد نظر را در فیلد های مربوطه تایپ نماید تا با لیست
پیشنهادی جهت انتخاب مواجه گردید.
• در لیست خروجی ،عالوه بر نام توزیع کننده ،کمپانی سازنده ،نام فارسی کاال ،نام انگلیسی کاال،
کد umdnsاطالعات زیر نیز نمایش داده می شود:
 oوضعیت:
در این ستون نظرثبت شده توسط کاربر برای ردیف کاالی درخواست نمایش داده میشود.
 oتاریخ درخواست:
تاریخ ثبت درخواست توسط توزیع کننده و ارسال به کاربر در این بخش نمایش داده می شود.
 oتاریخ ثبت نظرنمایندگی :
تاریخی که کاربر به عنوان نمایندگی کاالی کمپانی سازنده ،برای ردیف کاال ثبت نظر نموده است.
 oنوع متقاضی:
نوع توزیع کننده صنف یا شرکت توزیع کننده در این بخش نمایش داده می شود.
 oستون وضعیت انتشار:
نمایانگر وضعیت نمایش کاال در سایت به عنوان محدوده کاالهای توزیع شده توسط نماینده توزیع
کاربر در استان  /استانهای تایید شده توسط کاربر می باشد .بر اساس قوانین اداره کل ،در صورتی که
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اعتبار تاریخ نمایندگی اعطایی کاربر برای کاال به پایان برسد ،کاال همچنان با وضعیت منقصی در
سایت نمایش داده خواهد شد.
 .3درخواست تمدید توزیع کاال:
تمدید فقط برای کاالهای حوزه توزیع که قبال توسط کاربر و دانشگاه علوم پزشکی تایید و بر روی سایت
موجود می باشد ،امکان پذیر خواهد بود .درخواست تمدید از جانب توزیع کننده متقاضی صادر و برای کاربر
شرکت وارد کننده /تولید کننده ارسال می شود .شرکت وارد کننده /تولید کننده ،در این بخش لیست کلیه
درخواستهای تمدید را مشاهده می نمایید .در این فرم راهنمای زیر قرار داده شده است :
"در صورتی که درخواست به اشتباه برای شما ارسال شده باشد ،گزینه "رد کل درخواست "را انتخاب نمایید .
در غیر این صورت  ،گزینه "مشاهده کاال" را انتخاب نموده و نظر خود را برای هریک از کاالهای موجود در
درخواست تمدید  ،ثبت نمایید .سپس با الصاق تصویر نامه تمدید قرارداد نمایندگی  ،کلید ثبت نظر را انتخاب
نمایید .با بازگشت به این صفحه  ،گزینه "تایید نهایی درخواست" را جهت ذخیره تغییرات در سامانه انتخاب
نمایید .در این صورت  ،درخواست جهت بررسی در اختیار کارشناس دانشگاه علوم پزشکی قرار خواهد گرفت .
پس از بررسی درخواست و همچنین تصاویر الصاقی نامه قرارداد نمایندگی ،در صورت تایید توسط کارشناس،
تاریخ اعتبار نمایندگی توزیع و همچنین نوع نمایندگی (انحصاری –غیر انحصاری) برای کاالهای تایید شده
در سایت اداره کل تجهیزات بروز خواهد گردید".
 .4معرفی نماینده توزیع در استانها :
همانطور که قبال شرح داده شد در حال حاضر توزیع کنندگانی که مایل هستند تا نامشان در لیست نمایندگان
توزیع مورد تایید در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی نمایش داده شود ،ملزم هستند تا پس از ثبت نام و طی
مراحل تایید صالحیت ،اقدام به ثبت درخواست توزیع کاال برای شرکتهای وارد کننده /تولید کننده عضو سامانه
نمایند .طبیعی است که به صورت پیش فرض استان محل فعالیت (ادرس شرکت توزیع کننده /صنف) به
عنوان حوزه فعالیت توزیع کاال برای کاالهای تایید شده توسط کاربر در نظر گرفته شده و در جستجو های
موجود در سایت نمایش داده می شود .در صورتی که کاربر طبق قرارداد منعقده فی مابین ،توزیع کننده را به
عنوان نماینده توزیع خود در سایر استانها معرفی نماید ،کافی است تا در این بخش ،ابتدا نوع توزیع کننده
(شرکت یا صنف) را طبق توضیحات فرم انتخاب نماید.
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سپس با تایپ چند حرف از نام توزیع کننده ،نام مورد نظر را از لیست پیشنهادی انتخاب نماید.

با انتخاب کلید "مشاهده اطالعات توزیع کننده" ،اطالعات عمومی توزیع کننده نمایش داده می شود.

به دلیل شباهت در نام برخی از توزیع کنندگان به خصوص در بخش اصناف ،کاربر می بایست با بررسی دقیق
اطالعات عمومی توزیع کننده از انتخاب توزیع کننده طرف قرارداد خود اطمینان حاصل کند.
در صورت صحیح بودن نام توزیع کننده ،در ادامه کاربر لیست استان هایی که قبال به عنوان محدوده جغرافیایی
توزیع برای توزیع کننده طرف قرارداد خود معرفی نموده است ،مشاهده می نماید( .در مرتبه ی اول ورود،
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استانی نمایش داده نمی شود ).کاربر امکان انتخاب استانهای حوزه توزیع برای توزیع کننده انتخابی را در
اختیار دارد .پس از انتخاب چک باکس کنار نام هر استان ،کلید" افزودن استان به لیست استانهای مجاز" را
انتخاب می نماید .در این صورت استانهای انتخاب شده به لیست استانهای محدوده جغرافیایی توزیع اضافه
خواهد شد.
نکات مهم :
• توزیع کننده انتخابی می بایست در سامانه توزیع کنندگان اداره کل تجهیزات پزشکی ثبت نام نموده
و تایید شده باشد .در صورتی که توزیع کننده انتخابی مرحله تایید صالحیت را در اداره کل تجهیزات
پزشکی طی ننموده باشد ،پیغام زیر نمایش داده خواهد شد:

• کاربر در هر زمان امکان حذف و یا اضافه نمودن به این لیست را برای کلیه توزیع کنندگان طرف
قرارداد خود دراختیار دارد.
• استان محل فعالیت توزیع کننده ،به عنوان پیش فرض به عنوان یکی از استانهای حوزه جغرافیایی
توزیع در نظر گرفته میشود .شما امکان حذف یا اضافه برای این استان را در اختیار نخواهید داشت.
• نمایش نماینده توزیع در سایت اداره کل بدون لیست کاالهای حوزه توزیع امکان پذیر نمی باشد.
بنابراین تنها معرفی نماینده استانی توزیع در این فرم کافی نبوده و توزیع کننده می بایست نسبت
به ثبت درخواست توزیع کاال با نام شرکت وارد کننده /تولید کننده اقدام نموده و مطابق با توضیحات
ارائه شده در بخش های قبلی مراحل تایید کاالی حوزه توزیع را طی نماید.
 .5مشاهده نماینده در استانها:
در این بخش کاربر ،لیست نمایندگان خود در استانها را مشاهده می نمایید .در این فرم امکان جستجو بر
اساس نام استان (یا تمام استانها) و همچنین نام توزیع کننده وجود دارد.
ستون تاریخ معرفی ،نمایانگر تاریخی است که کاربر استان نمایش داده شده را به لیست حوزه جغرافیایی
نماینده ی توزیع خود اضافه نموده است.
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نکته  :بدیهی است لیست نمایندگی های نمایش داده شده در این بخش ،زمانی بر روی سایت و در بخش
نمایندگی های مجاز توزیع نمایش داده خواهد شد ،که توزیع کننده درخواست توزیع کاالهای طرف قرارداد
خود را ارسال نموده و به تایید کاربر (تولیدکننده  /واردکننده ) و دانشگاه علوم پزشکی رسیده باشد .بنابراین
معرفی توزیع کننده بدون تایید کاال/کاالهای حوزه توزیع وی ،هیچ تاثیری در نمایش نام توزیع کننده مجاز
در سایت اداره کل نخواهد داشت.
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