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 مقدمـــه

تولیدتولید  هایهای  شرکتشرکت  بربر  عالوهعالوه  پزشکیپزشکی  تجهیزاتتجهیزات  تامینتامین  زنجیرهزنجیره  نظامنظام  دردر  
  وو  ملزوماتملزومات  عرضهعرضه  وو  توزیعتوزیع  صنوفصنوف    تجهیزات،تجهیزات،  واردکنندهواردکننده  وو  کنندهکننده

  قانونمندقانونمند  عرضهعرضه  دردر  آزمایشگاهیآزمایشگاهی  وو  دندانپزشکیدندانپزشکی  پزشکی،پزشکی،  تجهیزاتتجهیزات
  منظورمنظور  بهبه  لذالذا..دارنددارند  ایای  ویژهویژه  جایگاهجایگاه  مجوزمجوز  واجدواجد  وو  اصیلاصیل  پزشکیپزشکی  تجهیزاتتجهیزات

  بهداشتیبهداشتی  خدماتخدمات  وو  پزشکیپزشکی  علومعلوم  دانشگاههایدانشگاههای  توسطتوسط  رویهرویه  وحدتوحدت  ایجادایجاد
  بابا  وو  پزشکیپزشکی  تجهیزاتتجهیزات  نامهنامه  آیینآیین  چارچوبچارچوب  ودرودر  کشورکشور  سطحسطح  دردر  درمانیدرمانی

  بررسیبررسی  منظورمنظور  بهبه  صنفیصنفی  نظامنظام  قانونقانون  دردر  بهداشتبهداشت  وزارتوزارت  جایگاهجایگاه  بهبه  توجهتوجه
  کلکل  ادارهاداره  پزشکی،پزشکی،  تجهیزاتتجهیزات  وو  ملزوماتملزومات  توزیعتوزیع  وو  تهیهتهیه  متقاضیانمتقاضیان  صالحیتصالحیت
  کنندهکننده  تولیدتولید  شرکتشرکت  50005000  ازاز  بیشبیش  موفقموفق  ثبتثبت  ازاز  پسپس  پزشکیپزشکی  تجهیزاتتجهیزات

  داردار  شناسنامهشناسنامه  وو  ثبتثبت  نسبتنسبت  دارددارد  نظرنظر  دردر  کنندهکننده  واردوارد  شرکتهایشرکتهای  وو  داخلیداخلی
  همکاریهمکاری  بابا  کشورکشور  سراسرسراسر  دردر  توزیعیتوزیعی  شرکتهایشرکتهای  وو  اصنافاصناف  نمودننمودن

  نمایدنماید  اقداماقدام  پزشکیپزشکی  علومعلوم  دانشگاههایدانشگاههای



 اهداف

وو  توزیعیتوزیعی  شرکتهایشرکتهای  کلیهکلیه  منظورثبتمنظورثبت  بهبه  العملالعمل  دستوردستور  ایناین    
  نهایتنهایت  دردر  وو  پزشکیپزشکی  تجهیزاتتجهیزات  ((اصنافاصناف))کنندهکننده  عرضهعرضه  واحدهایواحدهای

  اجرایاجرای  راستایراستای  دردر  پزشکی،پزشکی،  تجهیزاتتجهیزات  توزیعتوزیع  شبکهشبکه  ساماندهیساماندهی
    قاچاققاچاق  بابا  مبارزهمبارزه  وو  پیشگیریپیشگیری  دستورالعملدستورالعمل  ششمششم  فصلفصل  2424  مادهماده

    تجهیزاتتجهیزات  نامهنامه  آیینآیین  44  مادهماده  اساساساس  بربر  وو  پزشکیپزشکی  تجهیزاتتجهیزات
  گرددگردد  میمی  ابالغابالغ  وو  تدوینتدوین  پزشکیپزشکی

 



 توزیع کنندگان

متعاقبمتعاقب  کهکه  حقوقیحقوقی  یایا  حقیقیحقیقی  افرادافراد  کلیهکلیه  ازاز  عبارتعبارت  ::  توزیعیتوزیعی  شرکتهایشرکتهای  

  کنندگانکنندگان  واردوارد  یایا  کنندگانکنندگان  تولیدتولید  سویسوی  ازاز  قانونیقانونی  وو  رسمیرسمی  نمایندگینمایندگی  اخذاخذ

  وو  توزیعتوزیع  نمایندهنماینده  عنوانعنوان  بهبه  کلکل  ادارهاداره  ازاز  مجوزمجوز  اخذاخذ  وو  پزشکیپزشکی  تجهیزاتتجهیزات

  ..گردندگردند  میمی  معرفیمعرفی  پزشکیپزشکی  تجهیزاتتجهیزات  پخشپخش

پروانهپروانه  دارندهدارنده  حقوقیحقوقی  وو  حقیقیحقیقی  افرادافراد  کلیهکلیه  ::  پزشکیپزشکی  تجهیزاتتجهیزات  اصنافاصناف  

  منظورمنظور  بهبه  صنفیصنفی  امورامور  مجامعمجامع  وو  مربوطمربوط  صنفیصنفی  هایهای  اتحادیهاتحادیه  ازاز  معتبرمعتبر  کسبکسب

      پزشکیپزشکی  تجهیزاتتجهیزات  وو  ملزوماتملزومات  عرضهعرضه  وو  توزیعتوزیع  زمینهزمینه  دردر  فعالیتفعالیت

 



 عرضه کنندگان

دارندهدارنده  حقوقیحقوقی  وو  حقیقیحقیقی  افرادافراد  کلیهکلیه  ازاز  عبارتعبارت  ::کنندگانکنندگان  عرضهعرضه  

    امورامور  ومجامعومجامع  مربوطمربوط  صنفیصنفی  هایهای  اتحادیهاتحادیه  ازاز  معتبرمعتبر  کسبکسب  پروانهپروانه

    ازاز  مجوزمجوز  اخذاخذ  متعاقبمتعاقب  کهکه  داروخانهداروخانه  فعالیتفعالیت  پروانهپروانه  یایا  وو  صنفیصنفی

  مستقیممستقیم  فروشفروش  جهتجهت  کنندهکننده  عرضهعرضه  عنوانعنوان  بهبه  کلکل  ادارهاداره

  گونهگونه  بهبه  متعارفمتعارف  یایا))  واحدواحد  حجمحجم  دردر  پزشکیپزشکی  وملزوماتوملزومات  تجهیزاتتجهیزات

    گرددگردد  تلقیتلقی  فروشیفروشی  خردهخرده  درعرفدرعرف  مبلغمبلغ  وو  مقدارمقدار  نظرنظر  ازاز  کهکه  ایای

  ..گرددگردد  میمی  معرفیمعرفی  ((  متقاضیمتقاضی  یایا))  بیماربیمار  بهبه((
 



 عرضه کنندگانعمومی و اختصاصی الزامات 

پروانه فعالیت داروخانه شهریپروانه فعالیت داروخانه شهری//داشتن پروانه کسب برای واحد صنفیداشتن پروانه کسب برای واحد صنفی  

صاحب صاحب //صاحب پروانه کسب واحد صنفیصاحب پروانه کسب واحد صنفی))کارت پایان خدمت متقاضیکارت پایان خدمت متقاضی
  ((برای افراد ذکوربرای افراد ذکور()()داروخانهداروخانه

 صاحب صاحب //صاحب پروانه کسب واحد صنفیصاحب پروانه کسب واحد صنفی))ارایه گواهی عدم سوء پیشینه ارایه گواهی عدم سوء پیشینه
  ((داروخانهداروخانه

داشتن فضای فیزیکی مناسب به لحاظ نگهداری و انبارش کاالداشتن فضای فیزیکی مناسب به لحاظ نگهداری و انبارش کاال  

داشتن انبار مجزا جهت عرضه کنندگان الزامی نبوده لیکن داشتن انبار مجزا جهت عرضه کنندگان الزامی نبوده لیکن : : تبصرهتبصره
درصورتی که عرضه کنندگان دارای انبار مجزا باشند الزم است آدرس دقیق درصورتی که عرضه کنندگان دارای انبار مجزا باشند الزم است آدرس دقیق 

  ..محل انبار به اداره کل اعالم گرددمحل انبار به اداره کل اعالم گردد
  ارائه گواهی طی دوره آموزشی برگزارشده برای صاحب پروانه کسب  ارائه گواهی طی دوره آموزشی برگزارشده برای صاحب پروانه کسب

  یاصاحب داروخانه توسط اداره کل یاصاحب داروخانه توسط اداره کل //واحد صنفی واحد صنفی 

 ارائه گواهی عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی صادر شده توسط اداره ارائه گواهی عرضه تجهیزات و ملزومات پزشکی صادر شده توسط اداره
  کل کل 

 



 سطح فعالیت عرضه کنندگان

  

پزشکی،پزشکی،  ملزوماتملزومات  وو  تجهیزاتتجهیزات  نوعنوع  لحاظلحاظ  بهبه  کنندگانکنندگان  عرضهعرضه    

  ::باشندباشند  زیرمیزیرمی  کاالهایکاالهای  ارائهارائه  بهبه  مجازمجاز  تنهاتنها



 فهرست کاالهای قابل عرضه

 



 سطوح تعریف شده برای  توزیع کنندگان

اقالماقالم  شاملشامل  کهکه  تخصصیتخصصی  مصرفیمصرفی  کاالهایکاالهای  کنندگانکنندگان  توزیعتوزیع  بهبه  ::  11  سطحسطح  

  جراحیجراحی  وو  تنفسیتنفسی  بیهوشیبیهوشی--ارولوژیارولوژی  ––  چشمیچشمی--ارتوپدیارتوپدی--عروقیعروقی  قلبیقلبی

      گرددگردد  میمی  اطالقاطالق  باشد،باشد،  میمی  DD  وو  CC  خطرخطر  کالسکالس  مصرفیمصرفی  اقالماقالم  سایرسایر  وو  عمومیعمومی

            11  سطحسطح  کاالیکاالی  کنندگانکنندگان  توزیعتوزیع  جهتجهت  فنیفنی  مسئولمسئول  داشتنداشتن  ::تذکرتذکر  

  الزامیستالزامیست

مصرفیمصرفی  اقالماقالم  شاملشامل  پزشکیپزشکی  ملزوماتملزومات  سایرسایر  کنندگانکنندگان  توزیعتوزیع  بهبه  ::  22  سطحسطح  

  بهبه  پزشکیپزشکی  تجهیزاتتجهیزات  همچنینهمچنین  وو  پزشکیپزشکی  ملزوماتملزومات  وو  تجهیزاتتجهیزات  عمومیعمومی

     باشدباشد  میمی  ریالریال    5000000050000000  ازاز  کمترکمتر  ارزشارزش













 الزامات عمومی توزیع کنندگان 

پروانه کسب پروانه کسب //داشتن آگهی تاسیس و روزنامه رسمی شرکت برای شرکتداشتن آگهی تاسیس و روزنامه رسمی شرکت برای شرکت
  برای واحد صنفی متقاضی مجوز توزیعبرای واحد صنفی متقاضی مجوز توزیع

صاحب پروانه صاحب پروانه //مدیر عامل شرکت توزیعیمدیر عامل شرکت توزیعی))کارت پایان خدمت متقاضیکارت پایان خدمت متقاضی
  ((برای افراد ذکوربرای افراد ذکور()()کسب واحد صنفیکسب واحد صنفی

 صاحب صاحب //مدیر عامل شرکت توزیعیمدیر عامل شرکت توزیعی))ارایه گواهی عدم سوء پیشینه ارایه گواهی عدم سوء پیشینه
  ((پروانه کسب واحد صنفیپروانه کسب واحد صنفی

 داشتن فضای فیزیکی مناسب به لحاظ نگهداری و انبارش کاال مطابق داشتن فضای فیزیکی مناسب به لحاظ نگهداری و انبارش کاال مطابق
  دستورالعملهای ابالغی اداره کلدستورالعملهای ابالغی اداره کل

                                                                                                  مسئول فنی  مسئول فنی  : :   11سطحسطح  

 ارائه گواهی طی دوره آموزشی ارائه گواهی طی دوره آموزشی  
آموزشی صاحب آموزشی صاحب گواهی طی دوره گواهی طی دوره : : 22سطح سطح                                                                                                           

  مدیرعامل شرکت توزیعیمدیرعامل شرکت توزیعی/ / پروانه کسبپروانه کسب



 توزیع کنندگان اختصاصی الزامات 

 معرفی مسئول فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی واجد شرایط معرفی مسئول فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی واجد شرایط
      11اعالمی در این دستورالعمل برای توزیع کنندگان کاالهای سطح اعالمی در این دستورالعمل برای توزیع کنندگان کاالهای سطح 

 مسئول فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی معرفی شده مسئول فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی معرفی شده : : 11تبصره تبصره
نمیتواند در بیش از یك واحد توزیع کننده بطور همزمان عهده دار نمیتواند در بیش از یك واحد توزیع کننده بطور همزمان عهده دار 

  این سمت باشداین سمت باشد

 مسئول فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی معرفی شده مسئول فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی معرفی شده : : 22تبصره تبصره
ماه از زمان ابالغ دستورالعمل آموزشهای ماه از زمان ابالغ دستورالعمل آموزشهای   33می بایست ظرف مدت می بایست ظرف مدت 

  مربوطه را گذرانده و نسبت به ارائه گواهی طی دوره اقدام نمایدمربوطه را گذرانده و نسبت به ارائه گواهی طی دوره اقدام نماید

 مسئول فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی معرفی شده مسئول فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی معرفی شده : : 33تبصره تبصره
  می بایست حضور تمام وقت در واحد توزیع کننده داشته باشدمی بایست حضور تمام وقت در واحد توزیع کننده داشته باشد

 سال به باال سال به باال   1515افراد دارای پروانه کسب با سابقه صنفی افراد دارای پروانه کسب با سابقه صنفی : :   44تبصره تبصره
با شرط گذراندن دوره آموزش مسئول فنی بدون آزمون، نیاز به با شرط گذراندن دوره آموزش مسئول فنی بدون آزمون، نیاز به 

  مسئول فنی ندارندمسئول فنی ندارند

 



 مدارک مورد نیازجهت توزیع کنندگان

فنیفنی  مسئولمسئول  آموزشآموزش  دورهدوره  طیطی  گواهیگواهی  

عاملعامل  مدیرمدیر  سوءپیشینهسوءپیشینه  عدمعدم  گواهیگواهی  

((  ذکورذکور  افرادافراد  برایبرای  ))  عاملعامل  مدیرمدیر  خدمتخدمت  پایانپایان  کارتکارت  

عاملعامل    مدیرمدیر  شناسنامهشناسنامه  صفحاتصفحات  کلیهکلیه  تصویرتصویر        

عاملعامل  مدیرمدیر  ملیملی  کارتکارت  تصویرتصویر      

مدیرعاملمدیرعامل  تحصیلیتحصیلی  مدركمدرك  گواهیگواهی  

 



 پروانه معتبر کسب پروانه معتبر کسب / / وضعیت وضعیت آخرین آخرین   ––روزنامه رسمی روزنامه رسمی   ––آگهی تاسیس آگهی تاسیس  

 مشخصات هیئت مدیره مشخصات هیئت مدیره  

 اصنافاصناف/ / توزیعیتوزیعیفرم تعهد نامه شرکتهای فرم تعهد نامه شرکتهای  

   تصویر برابر اصل مدرك موید وضعیت مکان شرکت توزیعی از نظر مالکیت تصویر برابر اصل مدرك موید وضعیت مکان شرکت توزیعی از نظر مالکیت

  ....  (....  (سرقفلی یا حق پیشه کسب استیجاری و سرقفلی یا حق پیشه کسب استیجاری و   ––قطعی قطعی ))

   اصنافاصناف/ / توزیعیتوزیعیگواهی طی دوره غیرحضوری شرکتهای گواهی طی دوره غیرحضوری شرکتهای  

  تاوزیعی از نظار   تاوزیعی از نظار   انبارشارکت  انبارشارکت  تصویر برابر اصل مدرك موید وضعیت مکاان  تصویر برابر اصل مدرك موید وضعیت مکاان

  ....  (....  (سرقفلی یا حق پیشه کسب استیجاری و سرقفلی یا حق پیشه کسب استیجاری و   ––قطعی قطعی ))مالکیت مالکیت 

  

 مدارک مورد نیازجهت توزیع کنندگان



 فرم تعهد شرکت های توزیع کننده تجهیزات پزشکی
 

 پروانه صاحب...............ملی کارت شماره به ................................ اینجانب       

 می متعهد  توزیعی شرکت ثبت متقاضی /  کسب پروانه متقاضی/کسب

 آموزش و درمان بهداشت، وزارت ابالغی ضوابط و ها نامه آیین کلیه شوم

 در و نموده رعایت را پزشکی تجهیزات کل اداره ضوابط جمله از پزشکی

 پزشکی تجهیزات کل اداره الذکر، فوق مقررات و ضوابط رعایت عدم صورت

 صادره گواهی و آورده بعمل قانونی برخورد مقررات مطابق بود خواهد مجاز

 شد خواهد ساقط اعتبار درجه از



 فرم تعهد اصناف تجهیزات پزشکی

 پروانه صاحب ...............ملی کارت شماره به ........................... اینجانب 

 ضوابط و ها نامه آیین کلیه شوم می متعهد کسب پروانه متقاضی/کسب

 کل اداره ضوابط جمله از پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت ابالغی

 مقررات و ضوابط رعایت عدم صورت در و نموده رعایت را پزشکی تجهیزات

 مقررات مطابق بود خواهد مجاز پزشکی تجهیزات کل اداره الذکر، فوق

  شد خواهد ساقط اعتبار درجه از صادره گواهی و آورده بعمل قانونی برخورد



 مسئول فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی  

 

  یایا  وو  هاها  داروخانهداروخانه  وو  درمانیدرمانی  مراکزمراکز  توسطتوسط  شدهشده  معرفیمعرفی  شخصشخص    
    کلکل  ادارهاداره  بهبه  پزشکیپزشکی  ملزوماتملزومات  وو  تجهیزاتتجهیزات  کنندگانکنندگان  توزیعتوزیع

  وو  الزمالزم  هایهای  آموزشآموزش  ازکسبازکسب  پسپس  کهکه  استاست  پزشکیپزشکی  تجهیزاتتجهیزات
    وو  مقرراتمقررات  کلیهکلیه  اجرایاجرای  وو  نظارتنظارت  مسئولمسئول  کل،کل،  ادارهاداره  توسطتوسط  تأییدتأیید

  وو  توزیعتوزیع  درحوزهدرحوزه  کلکل  ادارهاداره  ابالغیابالغی  هایهای  دستورالعملدستورالعمل  الزاماتالزامات
  باشدباشد  میمی  پزشکیپزشکی  ملزوماتملزومات  وو  تجهیزاتتجهیزات  عرضهعرضه



  مسئول فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی  

 

 هر بیمارستان و مرکز درمانی می بایست نسبت به تعیین یك هر بیمارستان و مرکز درمانی می بایست نسبت به تعیین یك
نفر مسئول فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی دارای مدرك  نفر مسئول فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی دارای مدرك  

حداقل کارشناسی مرتبط بر اساس شرایط اعالم شده توسط حداقل کارشناسی مرتبط بر اساس شرایط اعالم شده توسط 
  اداره کل تجهیزات پزشکی اقدام نمایداداره کل تجهیزات پزشکی اقدام نماید

  در صورتیکه داروخانه به بخش خصوصی واگذار شده است می  در صورتیکه داروخانه به بخش خصوصی واگذار شده است می
بایست نسبت به معرفی مسئول فنی ملزومات پزشکی  بایست نسبت به معرفی مسئول فنی ملزومات پزشکی  

  داروخانه به اداره کل اقدام نمایدداروخانه به اداره کل اقدام نماید
 نیز ملزم به معرفی  نیز ملزم به معرفی    11توزیع کنندگان کاالی فهرست پایه سطح توزیع کنندگان کاالی فهرست پایه سطح

  مسئول فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی می باشندمسئول فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی می باشند

 



 مدارک مورد نیازجهت مسئولین فنی توزیع کنندگان

((تاییدتایید  موردمورد  هایهای  رشتهرشته  بابا  مطابقمطابق  ))تحصیلیتحصیلی  مدركمدرك  

کارکار  بهبه  اشتغالاشتغال  گواهیگواهی    

خدمتخدمت  ازاز  معافیتمعافیت  یایا    وظیفهوظیفه  نظامنظام  خدمتخدمت  پایانپایان  گواهیگواهی    

اعتیاداعتیاد  عدمعدم  وو  پیشینهپیشینه  سوءسوء  عدمعدم  گواهیگواهی  

کارکار  سابقهسابقه  ارائهارائه  

((ابالغیابالغی  دستورالعملدستورالعمل  توجهتوجه  بابا))  آموزشیآموزشی  دورهدوره  پایانپایان  گواهیگواهی  

فنیفنی  مسئولمسئول  نامهنامه  تعهدتعهد  فرمفرم  

 



 فرم تعهد مسئول فنی

 فنی مسئول ....................ملی کارت شماره به........................... اینجانب

  متعهد .......................... بیمارستان /داروخانه /شرکت ملزومات و تجهیزات

 و درمان بهداشت، وزارت ابالغی ضوابط و ها نامه آیین کلیه شوم می

 رعایت را پزشکی تجهیزات کل اداره ضوابط جمله از پزشکی آموزش

 کل اداره الذکر، فوق مقررات و ضوابط رعایت عدم صورت در و نموده

 بعمل قانونی برخورد مقررات مطابق بود خواهد مجاز پزشکی تجهیزات

  شد خواهد ساقط اعتبار درجه از صادره گواهی و آورده



 رشته های مورد تایید مسئولین فنی بیمارستانها و داروخانه ها و توزیع کنندگان

اولاول  اولویتاولویت::  
  

    دودو    حداقلحداقل  بابا  ((هاها  گرایشگرایش  تمامتمام))  پزشکیپزشکی  مهندسیمهندسی  کارشناسکارشناس            
  پزشکیپزشکی  ملزوماتملزومات  وو  تجهیزاتتجهیزات  حوزهحوزه  دردر  کارکار  سابقهسابقه  سالسال

  

دومدوم  اولویتاولویت::  
  

  حوزهحوزه  دردر  سابقهسابقه  سالسال  33  حداقلحداقل  بابا  پزشکی،داروسازیپزشکی،داروسازی  دکتریدکتری              
  درمانیدرمانی  مرکزمرکز  دردر  پزشکیپزشکی  ملزوماتملزومات  وو  تجهیزاتتجهیزات

 



 شرایط احراز مسئولین فنی تجهیزات و ملزومات پزشکی

ایرانایران  اسالمیاسالمی  جمهوریجمهوری  تابعیتتابعیت  

پیشینهپیشینه  سوءسوء  عدمعدم      

اعتیاداعتیاد  عدمعدم  

مرکزمرکز  یكیك  ازاز  بیشبیش  دردر  اشتغالاشتغال  عدمعدم      

کلکل  ادارهاداره  تشخیصتشخیص  بهبه))  کاریکاری  سوابقسوابق  بهبه  توجهتوجه  بابا  شهرتشهرت  حسنحسن  داشتنداشتن  

  ((پزشکیپزشکی  تجهیزاتتجهیزات

آموزشیآموزشی  دورهدوره  آزمونآزمون  دردر  قبولیقبولی  نمرهنمره  کسبکسب  

کلکل  ادارهاداره  توسطتوسط))  نیازنیاز  حسبحسب  بربر  تکمیلیتکمیلی  آموزشآموزش  هایهای  دورهدوره  دردر  شرکتشرکت  

  ((پزشکیپزشکی  تجهیزاتتجهیزات

 



 مراحل ثبت توزیع کنندگان 

 شرکتهایشرکتهای  برایبرای  بایستیبایستی  ذیلذیل  مراحلمراحل  نیاز،نیاز،  موردمورد  اطالعاتاطالعات  وو  موضوعموضوع  اهمیتاهمیت  بهبه  توجهتوجه  بابا  
  جهتجهت  وو  صالحصالح  ذیذی  فردفرد  توسطتوسط  بیمارستانیبیمارستانی  هایهای  داروخانهداروخانه  برایبرای  مدیرعامل،مدیرعامل،  توسطتوسط  توزیعیتوزیعی

  توزیعتوزیع  ثبتثبت  اولویتاولویت  بهبه  باتوجهباتوجه  ضمناضمنا  ..گرددگردد  انجامانجام  کسبکسب  پروانهپروانه  صاحبصاحب  توسطتوسط  صنوفصنوف  سایرسایر
  هایهای  داروخانهداروخانه  توزیعی،توزیعی،  شرکتهایشرکتهای  هایهای  گروهگروه  ازاز  هریكهریك  پایه،پایه،  فهرستفهرست  کاالهایکاالهای  کنندگانکنندگان

  ملزوماتملزومات  وو  تجهیزاتتجهیزات  فنیفنی  مسئولمسئول  ثبتثبت  ازاز  پسپس  بایستیبایستی  اصنافاصناف  دولتی،دولتی،  بیمارستانهایبیمارستانهای
  ..نمایندنمایند  اقداماقدام  کلکل  ادارهاداره  پورتالپورتال  دردر  نیازنیاز  موردمورد  اطالعاتاطالعات  تکمیلتکمیل  بهبه  نسبتنسبت

جهتجهت  اصنافاصناف  وو  کنندهکننده  توزیعتوزیع  شرکتهایشرکتهای  بیمارستانی،بیمارستانی،  هایهای  داروخانهداروخانه  نظرنظر  موردمورد  فردفرد  ابتداابتدا  
  ادارهاداره  پورتالپورتال  بهبه  مراجعهمراجعه  ضمنضمن  بایستیبایستی  ملزوماتملزومات  وو  تجهیزاتتجهیزات  فنیفنی  مسئولمسئول  سمتسمت  تصدیتصدی

  ::آدرسآدرس  بهبه  کلکل
http://import.imed.ir/dist/addtechnicalofficer.aspx http://import.imed.ir/dist/addtechnicalofficer.aspx                                                               

  نمایدنماید  اقداماقدام  عبورعبور  رمزرمز  وو  کاربریکاربری  نامنام  دریافتدریافت  وو  اولیهاولیه  نامنام  ثبتثبت  جهتجهت  اطالعاتاطالعات  تکمیلتکمیل  بهبه  نسبتنسبت

بهبه  کلکل  ادارهاداره  پورتالپورتال  بهبه  ملزوماتملزومات  وو  تجهیزاتتجهیزات  فنیفنی  مسئولمسئول  متقاضیمتقاضی  فردفرد  مراجعهمراجعه  
  رمزرمز  وو  کاربریکاربری  نامنام  ازاز  استفادهاستفاده  بابا  سیستمسیستم  بهبه  ورودورود  ،،::    httphttp:://import//import..imedimed..irirآدرسآدرس

  فنیفنی  مسئولمسئول  مربوطهمربوطه  هایهای  فرمفرم  تکمیلتکمیل  قبل،قبل،  مرحلهمرحله  دردر  دریافتیدریافتی  عبورعبور
دانشگاهدانشگاه  تجهیزاتتجهیزات  ادارهاداره  بهبه  فنیفنی  مسئولمسئول  صالحیتصالحیت  احرازاحراز  درخواستدرخواست  فرمفرم  ارائهارائه  

 



 مراحل ثبت توزیع کنندگان 

آدرسآدرس  بهبه  کلکل  ادارهاداره  پورتالپورتال  بهبه  مراجعهمراجعه  irir..imedimed..wwwwww  وو  کنندگانکنندگان  توزیعتوزیع  سامانهسامانه""  لینک لینک   وو  
  //توزیعیتوزیعی  شرکتهایشرکتهای  ))مربوطهمربوطه  قسمتقسمت  وو  ""پزشکیپزشکی  ملزوماتملزومات  وو  تجهیزاتتجهیزات  کنندگانکنندگان  عرضهعرضه
  عبورعبور  رمزرمز  وو  کابریکابری  نامنام  دریافتدریافت  وو  اولیهاولیه  نامنام  ثبتثبت  جهتجهت  ((اصنافاصناف

آدرسآدرس  بهبه  کلکل  ادارهاداره  پورتالپورتال  بهبه  مراجعهمراجعه  irir..imedimed..wwwwww  کنندگانکنندگان  توزیعتوزیع  سامانهسامانه""  لینكلینك  وو  
  نامنام  ازاز  استفادهاستفاده  بابا  سیستمسیستم  بهبه  ورودورود  ""پزشکیپزشکی  ملزوماتملزومات  وو  تجهیزاتتجهیزات  کنندگانکنندگان  عرضهعرضه  وو

  مربوطهمربوطه  اطالعاتاطالعات  فرمفرم  وتکمیلوتکمیل  دریافتیدریافتی  عبورعبور  رمزرمز  وو  کاربریکاربری
دانشگاهدانشگاه  تجهیزاتتجهیزات  ادارهاداره  بهبه  کنندهکننده  توزیعتوزیع  صالحیتصالحیت  احرازاحراز  درخواستدرخواست  فرمفرم  ارائهارائه  

جهتجهت  متقاضیمتقاضی  بهبه  ابالغابالغ  وو  وقتوقت  تعیینتعیین  جهتجهت  کارشناسکارشناس  توسطتوسط  الصاقیالصاقی  مداركمدارك  بررسیبررسی  
  مداركمدارك  اصلاصل  ارائهارائه

شدهشده  تعیینتعیین  وقتوقت  دردر  الزاماتالزامات  بابا  تطابقتطابق  وو  کارشناسکارشناس  توسطتوسط  مداركمدارك  اصلاصل  رویترویت  

دانشگاهدانشگاه  توسطتوسط  پسپس  ایناین  ازاز  کهکه  میشدمیشد  انجامانجام  کلکل  ادارهاداره  توسطتوسط  کنونکنون  تاتا  تهرانتهران  دردر  فوقفوق  مواردموارد  
  علومعلوم  دانشگاهدانشگاه  توسطتوسط  تهرانتهران  ازاز  خارجخارج  دردر  وو  پذیردپذیرد  میمی  انجامانجام  بهشتیبهشتی  شهیدشهید  پزشکیپزشکی  علومعلوم

  میگیردمیگیرد  انجامانجام  متقاضیمتقاضی  فعالیتفعالیت  محلمحل  استاناستان  پزشکیپزشکی

  

 

http://www.imed.ir/
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http://www.imed.ir/
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 مراحل تأیید صالحیت توزیع کنندگان

بازدید انبار و تایید چك لیست انبارتوسط کارشناس دانشگاهبازدید انبار و تایید چك لیست انبارتوسط کارشناس دانشگاه  

ارجاع به اداره کل تجهیزات پزشکی توسط کارشناس ثبت دانشگاهارجاع به اداره کل تجهیزات پزشکی توسط کارشناس ثبت دانشگاه  

تایید توسط اداره کل تجهیزات پزشکی جهت نمایش در سایتتایید توسط اداره کل تجهیزات پزشکی جهت نمایش در سایت  

    تایید نهایی توسط اداره کل تجهیزات پزشاکی پاس از گذرانادن دوره    تایید نهایی توسط اداره کل تجهیزات پزشاکی پاس از گذرانادن دوره

  صاحب پروانه کسب صاحب پروانه کسب //آموزشی توسط مسئولین فنی و همچنین مدیرعاملآموزشی توسط مسئولین فنی و همچنین مدیرعامل

 صدور گواهی مسئولین فنی و توزیع کنندگان توسط اداره کل تجهیزات صدور گواهی مسئولین فنی و توزیع کنندگان توسط اداره کل تجهیزات

  پزشکیپزشکی

 



 انبار

    یدکییدکی  قطعاتقطعات  وو  اولیهاولیه  موادمواد  تجهیزات،تجهیزات،  وو  وسایلوسایل  کهکه  فضاییفضایی  وو  محلمحل

  شوندشوند  میمی  نگهدارینگهداری  وو  بندیبندی  طبقهطبقه  صحیحصحیح  سیستمسیستم  اساساساس  بربر



 انبارداری

    مصرفمصرف  بهبه  آنهاآنها  موقعموقع  بهبه  تحویلتحویل  وو  صحیحصحیح  نگهدارینگهداری  کاال،کاال،  دریافتدریافت

    بابا  کهکه  نحوینحوی  بهبه  سازمانسازمان  دستورالعملهایدستورالعملهای  وو  مقرراتمقررات  رعایترعایت  بابا  کنندهکننده

  مصرفمصرف  مقدارمقدار  وو  انبارانبار  دردر  کاالکاال  موجودیموجودی  میزانمیزان  ازاز  دقیقدقیق  کنترلکنترل  اعمالاعمال

  شودشود  جلوگیریجلوگیری  موجودیموجودی  حدحد  ازاز  بیشبیش  شدنشدن  انباشتهانباشته  ازاز  آن،آن،



 نگهداری

  داشتنداشتن  جهتجهت  کهکه  میشودمیشود  گفتهگفته  اقداماتیاقداماتی  وو  هاها  فرآیندفرآیند  کلیهکلیه  بهبه

  روندروند  میمی  کارکار  بهبه  انبارانبار  دردر  مناسبمناسب  عملکردعملکرد  وو  ایمنیایمنی  بابا  کاالئیکاالئی



 چیدمان کاالهای پزشکی

استفاده می شودو کارتن ها یا جعبه های مورد نیاز  استفاده می شودو کارتن ها یا جعبه های مورد نیاز    PalletPalletاگر از اگر از 
  :  :  روی آنها قرار می گیرد می بایستروی آنها قرار می گیرد می بایست

  

   سانتی متر از کف فاصله داشته باشدسانتی متر از کف فاصله داشته باشد  1010حداقل حداقل..  
   سانتی متر از دیوار و دیگر جعبه ها فاصله داشته سانتی متر از دیوار و دیگر جعبه ها فاصله داشته   3030حداقل حداقل

  ..باشدباشد
   ((قانون عمومیقانون عمومی))متر ارتفاع نداشته باشند متر ارتفاع نداشته باشند   55//22بیش از بیش از  

 



 چیدمان کاالهای پزشکی

  دستور العمل سازنده حمل و نقل و انبار وسیله رعایت گردد و  دستور العمل سازنده حمل و نقل و انبار وسیله رعایت گردد و
  گرددگردددستگاه در این خصوص دقت دستگاه در این خصوص دقت  Label Labelبه به 
  کاالهایی که در جای خنك باید نگهداری شوند بایددر مکاان  کاالهایی که در جای خنك باید نگهداری شوند بایددر مکاان

  گردندگردندکنترل شده دمایی انبار کنترل شده دمایی انبار 
  کیتهای آزمایشگاهیکیتهای آزمایشگاهیمانند مانند 
 که دارای ارزش باال و شرایط ایمنی باال هستند باید در  که دارای ارزش باال و شرایط ایمنی باال هستند باید در  کاالیی کاالیی

 گیردگیردمکانهای ایمن مورد استفاده قرار مکانهای ایمن مورد استفاده قرار 



 برای تمام انبارها رعایت این نکات ضروری است 

جداجدا  بالفاصلهبالفاصله  گذشتهگذشته  اعتباراعتبار  تاریختاریخ  یایا  دیدهدیده  آسیبآسیب  کاالهایکاالهای    
    کاالهاکاالها  گونهگونه  ایناین  برایبرای  انبارانبار  مدونمدون  دستورالعملدستورالعمل  مطابقمطابق  وو  شوندشوند

  پذیردپذیرد  صورتصورت  الزمالزم  اقداماتاقدامات
کهکه  باشدباشد  شکلیشکلی  بهبه  هاها  کارتنکارتن  چیدمانچیدمان  labellabel((برچسببرچسب))  آنهاآنها    

  دردر  باشدباشد  معلوممعلوم  ساختساخت  تاریختاریخ  ،،  انقضاءانقضاء  تاریختاریخ  وو  باشدباشد  مشخصمشخص
  شودشود  نوشتهنوشته  کاالکاال  رویروی  آنآن  اعتباراعتبار  تاریختاریخ  وو  کاالکاال  اسماسم  اینصورتاینصورت  غیرغیر

 



 نکات ضروری

  ::کنندکنندبطور کلی انبارها به دو دسته تقسیم می بطور کلی انبارها به دو دسته تقسیم می 
  
 ((دارای سقف دارای سقف ))انبار های مسقف انبار های مسقف  

  
   ((بدون سقف بدون سقف ) ) انبارهای روباز انبارهای روباز  

  



 نکات مشترک وعمومی انبارها

بایدازسطحبایدازسطح  شودشود  میمی  نظرگرفتهنظرگرفته  دردر  انبارانبار  احداثاحداث  برایبرای  کهکه  زمینیزمینی    
    نباشدنباشد  ونمناكونمناك  آبگیرآبگیر..  باشدباشد  قرارداشتهقرارداشته  باالترباالتر  اطرافاطراف  زمینهایزمینهای

    وضایعاتوضایعات  زبالهزباله  مراکزمراکز––  هاها  کورهکوره––  مسکونیمسکونی  هایهای  خانهخانه  ازاز  بایدباید
  باشدباشد  دوردور  مترمتر  200200  فاصلهفاصله  بهبه  حداقلحداقل  وبنزینوبنزین  نفتنفت  وفروشگاهایوفروشگاهای

غیرغیر  مصالحمصالح  ازاز  بایدباید  استثناءاستثناء  بدونبدون  انبارهاانبارها  تمامتمام  وسقفهایوسقفهای  دیوارهادیوارها  
    وموادومواد  وپالستیكوپالستیك  چوبچوب  وبکاربردنوبکاربردن  شودشود  ساختهساخته  اشتعالاشتعال  قابلقابل
  استاست  ممنوعممنوع  انبارهاانبارها  دردر  اشتعالاشتعال  قابلقابل

وزنوزن  فشارفشار  دربرابردربرابر  تاتا  باشدباشد  ومقاومومقاوم  مسلحمسلح  ازبتونازبتون  انبارهابایدانبارهاباید  کفکف    
  باشدباشد  راداشتهراداشته  فشارفشار  تحملتحمل  قابلیتقابلیت  اجساماجسام

  



 نکات مشترک وعمومی انبارها

 انبارها باید دارای شیب مالیم باشد تادرصورت شستشوی  انبارها باید دارای شیب مالیم باشد تادرصورت شستشوی  کف کف
  مرتب آب درمکانهایی ازانبار جمع نشودمرتب آب درمکانهایی ازانبار جمع نشود

  فاصله بین انبارها باید بنحوی باشد که براحتی ماشینهای  فاصله بین انبارها باید بنحوی باشد که براحتی ماشینهای
آتش نشانی درحدفاصل بین انبارها حرکت کنند وانباررادور  آتش نشانی درحدفاصل بین انبارها حرکت کنند وانباررادور  

  بزنندبزنند
  درب انبارها باید ازجنس فلز وسطح داخلی آن صاف وبدون  درب انبارها باید ازجنس فلز وسطح داخلی آن صاف وبدون

  شکاف ودرز باشدشکاف ودرز باشد
  پنجره انبارها باید فلزی ومجهز به حفاظ فلزی وتور سیمی  پنجره انبارها باید فلزی ومجهز به حفاظ فلزی وتور سیمی

  باشدباشد



 نکات مشترک وعمومی انبارها

آیفونآیفون  سیمسیم  بیبی  ––  تلفنتلفن))  ارتباطیارتباطی  وسیلهوسیله  بایدباید  انبارهاانبارها  داخلداخل  دردر    
  شودشود  دادهداده  اطالعاطالع  سریعاًسریعاً  حریقحریق  بروزبروز  تادرصورتتادرصورت  باشد،باشد،  ((  ……وو
دستگاهدستگاه  بایدباید  میمی  انبارانبار  ووسعتووسعت  حجمحجم  نسبتنسبت  بهبه  انبارهاانبارها  داخلداخل  

  گرددگردد  مجهزمجهز  وهواکشوهواکش  تهویهتهویه
داخلداخل  وازواز  ((توکارتوکار))  بایدباید  انبارهاانبارها  درداخلدرداخل  برقبرق  کشیکشی  سیمسیم  سیستمسیستم    

    نوعنوع  روشنائیروشنائی  وکلیدوپریزهایوکلیدوپریزهای  گیردگیرد  انجامانجام  مخصوصمخصوص  هایهای  لولهلوله
  شودشود  وانفجارانتخابوانفجارانتخاب  ضدجرقهضدجرقه

وسائلوسائل  وازواز  باشدباشد  حبابحباب  بابا  حفاظحفاظ  دارایدارای  بایدباید  روشنائیروشنائی  المپهایالمپهای    
  نبایدنباید  انبارهرگزانبارهرگز  بازدرداخلبازدرداخل  شعلهشعله  حرارتیحرارتی  ودستگاههایودستگاههای

    مرکزیمرکزی  حرارتحرارت  دستگاهدستگاه  ازاز  کهکه  استاست  آنآن  بهتربهتر..  کردکرد  استفادهاستفاده
  کردکرد  استفادهاستفاده



 نکات مشترک وعمومی انبارها

باشدباشد  نشانینشانی  آتشآتش  وابزارهایوابزارهای  وسائلوسائل  بهبه  مجهزمجهز  بایدباید  انبارهاانبارها  
اگزوزاگزوز  ((لیفتراكلیفتراك  ))انبارهاانبارها  درداخلدرداخل  نقلیهنقلیه  ترددوسائلترددوسائل  درصورتدرصورت    

  باشدباشد  گیرگیر  جرقهجرقه  فیلترفیلتر  بهبه  مجهزمجهز  بایدباید  وسایلوسایل  ایناین
مانندمانند  بهبه  همهم  بررویبرروی  هاها  بستهبسته  چیدنچیدن  نحوهنحوه  کهکه  شودشود  توجهتوجه  بایدباید  

  کنندکنند  مهارمهار  رارا  یکدیگریکدیگر  کهکه  باشدباشد  آجرآجر  چیدنچیدن
توسطتوسط  نکتهنکته  ایناین  وحتماًوحتماً  انبارممنوعانبارممنوع  درداخلدرداخل  دخانیاتدخانیات  استعمالاستعمال    

      شودشود  اعالماعالم  دیواردیوار  بررویبرروی  برچسببرچسب
ازاز  وقبلوقبل  آوریآوری  جمعجمع  دربستهدربسته  درظرفدرظرف  بایدباید  انبارهاانبارها  ضایعاتضایعات    

      ..شودشود  هدایتهدایت  خارجخارج  بهبه  تعطیلیتعطیلی
ممنوعممنوع  انبارانبار  درداخلدرداخل  هرشکلهرشکل  بهبه  وآسایشگاهوآسایشگاه  آبدارخانهآبدارخانه  ایجادایجاد    

  استاست



 نکات مشترک وعمومی انبارها

  ::دربهادربها
عرض مناسب و جنس مقاوم به غیر از چوبعرض مناسب و جنس مقاوم به غیر از چوب  

  قابلیت نظافت آسانقابلیت نظافت آسان  

  بسته شدن دربها به طور خودکاربسته شدن دربها به طور خودکار  

   موذیموذیبسته شدن دربها به طور کامل به منظور جلوگیری از ورود حشرات و جانوران بسته شدن دربها به طور کامل به منظور جلوگیری از ورود حشرات و جانوران  

  ::روشناییروشنایی
میزان روشنایی مناسب و کافیمیزان روشنایی مناسب و کافی  
کفایت میزان روشنایی قسمتهای حساس در انبارکفایت میزان روشنایی قسمتهای حساس در انبار  
  پوشش مناسب و غیر شیشه ای المپهاپوشش مناسب و غیر شیشه ای المپها  
  قابلیت نظافت آسانقابلیت نظافت آسان  
   استفاده از پوشش های مناسب غیر شیشه ای برای نور گیرها و پنجره ها در صورت استفاده از پوشش های مناسب غیر شیشه ای برای نور گیرها و پنجره ها در صورت

  نیاز نیاز 

  
 



 نکات مشترک وعمومی انبارها
 

  ::پنجره هاپنجره ها
 ((به غیر از چوببه غیر از چوب) ) کافی و جنس مقاوم کافی و جنس مقاوم اندازه اندازه    
قابلیت نظافت آسانقابلیت نظافت آسان  

  کاملکامل  شدنشدن  بستهبسته  مناسبمناسب  توریتوری  بهبه  هاها  پنجرهپنجره  بودنبودن  مجهزمجهز    
    وو  غبارغبار  وو  گردگرد  ورودورود  ازاز  جلوگیریجلوگیری  منظورمنظور  بهبه  بازشوبازشو  هایهای  پنجرهپنجره

  احتمالیاحتمالی  آلودگیآلودگی

استفاده از شیشه های نشکن در صورت نیازاستفاده از شیشه های نشکن در صورت نیاز  

 



 
 نکات مشترک وعمومی انبارها

 

  ::کفکف
 مناسب کف به نحوی که مقاوم، صاف و صیقلی، غیر  مناسب کف به نحوی که مقاوم، صاف و صیقلی، غیر  جنس جنس

  قابل نفوذ، قابل شستشو و ضد عفونی کردن باشدقابل نفوذ، قابل شستشو و ضد عفونی کردن باشد

  شیب دار بودن کف به نحوی که برخالف جریان کار و به طرف  شیب دار بودن کف به نحوی که برخالف جریان کار و به طرف
  آبرو ها باشدآبرو ها باشد

   مشخص نمودن مسیر عبور، حریم دستگاهها، بخش های تمیز مشخص نمودن مسیر عبور، حریم دستگاهها، بخش های تمیز
  و غیر تمیز بر روی کفو غیر تمیز بر روی کف

 















 توزیع کنندگان   مراحل ثبت نام

 ((  11صرفا برای توزیع کنندگان سطح صرفا برای توزیع کنندگان سطح ))ثبت نام مسئول فنی از لینك مربوطه ثبت نام مسئول فنی از لینك مربوطه  

   ورود به سامانه ورود به سامانه  

 ((قسمت اطالعات پایهقسمت اطالعات پایه))تکمیل اطالعات تکمیل اطالعات  

  کد ملی مسئول فنی مورد نیاز استکد ملی مسئول فنی مورد نیاز است  

http:// import.imed.ir 







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



 تحصیلیتحصیلیمدرك مدرك  

   گواهی اشتغال به کار گواهی اشتغال به کار  

   گواهی پایان خدمت نظام وظیفه  یا معافیت از خدمت گواهی پایان خدمت نظام وظیفه  یا معافیت از خدمت  

  گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیادگواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد  

   مرتبطمرتبط  کارکارارائه سابقه ارائه سابقه  

   مسئولین فنیمسئولین فنیگواهی پایان دوره آموزشی گواهی پایان دوره آموزشی  

 (اسکن مدارک الصاق می گردد)مدارک مورد نیاز جهت الصاق     













 گزارش پیشرفت کار

تعدادتعداد  کهکه  انداند  نمودهنموده  درخواستدرخواست  ثبتثبت  توزیعیتوزیعی  شرکتشرکت  10281028  تعدادتعداد  تاکنونتاکنون    
  استاست  شدهشده  تاییدتایید  توزیعیتوزیعی  شرکتشرکت  501501

درخواستدرخواست  ثبتثبت  پزشکیپزشکی  ملزوماتملزومات  وو  تجهیزاتتجهیزات  صنفصنف  915915  تعدادتعداد  تاکنونتاکنون  
  استاست  گردیدهگردیده  تاییدتایید  صنفصنف  478478  تعدادتعداد  کهکه  انداند  نمودهنموده

کنندهکننده  توزیعتوزیع  وو  داروخانهداروخانه  بیمارستان،بیمارستان،  فنیفنی  مسئولمسئول31973197  تعدادتعداد  تاکنونتاکنون  
  استاست  گردیدهگردیده  تاییدتایید  فنیفنی  مسئولمسئول  706706  تعدادتعداد  کهکه  انداند  نمودهنموده  درخواستدرخواست  ثبتثبت

ازاز  اعماعم  نامنام  ثبتثبت  فرآیندفرآیند  بهبه  مربوطمربوط  عملیاتعملیات  کلیهکلیه  کهکه  مجازمجاز  کنندگانکنندگان  توزیعتوزیع  
  ازاز  پزشکیپزشکی  علومعلوم  دانشگاهدانشگاه  بازدیدبازدید  وو  بررسیبررسی  فرمها،فرمها،  تکمیلتکمیل  اولیه،اولیه،  نامنام  ثبتثبت
  رارا    ((کنندهکننده  توزیعتوزیع//واردکنندهواردکننده))  اصلیاصلی  کنندهکننده  تامینتامین  شرکتشرکت  تاییدتایید  انبار،انبار،

  //  استعالماستعالم  لینكلینك  ""  دردر  وو  کلکل  ادارهاداره  ایناین  سایتسایت  وبوب  رویروی  بربر  اند،اند،  نمودهنموده  تکمیلتکمیل
  باشندباشند  میمی  رویترویت  قابلقابل  ،،""پزشکیپزشکی  تجهیزاتتجهیزات  مجازمجاز  کنندگانکنندگان  توزیعتوزیع  لینكلینك



 تشکر از توجه همه شما عزیزان با


