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 دستور العمل ها و ضوابط مرتبط با خرید  

 تجهیزات و ملزومات پزشکی  

 مریم باغبانی

 کارشناس اداره نظارت  



  مقدمه  مقدمه  

  هایهای  دستورالعملدستورالعمل  وو  ضوابطضوابط  کلیهکلیه  سازیسازی  یکپارچهیکپارچه  منظورمنظور  بهبه  دستورالعملدستورالعمل  ایناین

  تامینتامین  نحوهنحوه  ساماندهیساماندهی  نهایتنهایت  دردر  وو  پزشکیپزشکی  تجهیزاتتجهیزات  حوزهحوزه  دردر  ابالغیابالغی

  هایهای  سیاستسیاست  راستایراستای  دردر  درمانی،درمانی،  مراکزمراکز  دردر  پزشکیپزشکی  ملزوماتملزومات  وو  تجهیزاتتجهیزات

  ملزوماتملزومات  وو  تجهیزاتتجهیزات  تامینتامین  نحوهنحوه  نمودننمودن  مندمند  نظامنظام  جهتجهت  دردر  بهداشتبهداشت  وزارتوزارت

  ..گرددگردد  میمی  ابالغابالغ  وو  تدوینتدوین  درمانیدرمانی  مراکزمراکز  دردر  پزشکیپزشکی



  اهدافاهداف

انتظار می رود با عنایت به اهمیت خطیر این امر در کاهش قابل مالحظهه  انتظار می رود با عنایت به اهمیت خطیر این امر در کاهش قابل مالحظهه  

سهم هزینه های مستقیم مردم از هزینه های سهالمت، رسسهای محتهرم    سهم هزینه های مستقیم مردم از هزینه های سهالمت، رسسهای محتهرم    

مهدیر عامهل مراکهز    مهدیر عامهل مراکهز    / / دانشکده های سراسر کشور و ریاستدانشکده های سراسر کشور و ریاست//دانشگاه هادانشگاه ها

درمانی نسبت به اجرایی نمودن مفاد این دستورالعمل اهتمهام شایسهته   درمانی نسبت به اجرایی نمودن مفاد این دستورالعمل اهتمهام شایسهته   

  ..معمول دارندمعمول دارند

  



  حوزه کاری حوزه کاری 

    ازاز  اعماعم  درمانیدرمانی  مراکزمراکز  کلیهکلیه  خصوصخصوص  دردر  العملالعمل  دستوردستور  ایناین

    وو  امدادامداد  مسلح،کمیتهمسلح،کمیته  نیروهاینیروهای  اجتماعی،اجتماعی،  تامینتامین  دولتی،خصوصی،دولتی،خصوصی،

  ..دارددارد  کاربردکاربرد  خیریهخیریه



  تعاریفتعاریف

    ملزوماتملزومات  وو  تجهیزاتتجهیزات  ارزیابیارزیابی  وو  نظارتنظارت  کلکل  ادارهاداره  منظورمنظور  ::کلکل  ادارهاداره

  ..باشدباشد  میمی  پزشکیپزشکی

  ..گرددگردد  میمی  اطالقاطالق  پزشکیپزشکی  مصرفیمصرفی  اقالماقالم  بهبه  ::  پزشکیپزشکی  ملزوماتملزومات



  تعاریف تعاریف 

عبارت است از کلیه افراد حقیقی یا حقهوقی کهه   عبارت است از کلیه افراد حقیقی یا حقهوقی کهه   : : توزیع کننده توزیع کننده 
متعاقب اخذ نمایندگی رسمی و قانونی از سوی تولیدکننهدگان و  متعاقب اخذ نمایندگی رسمی و قانونی از سوی تولیدکننهدگان و  
واردکنندگان تجهیزات پزشکی و اخذ مجوز از اداره کل به عنوان واردکنندگان تجهیزات پزشکی و اخذ مجوز از اداره کل به عنوان 
نماینده توزیع و پخش تجهیهزات وملزومهات  پزشهکی معرفهی     نماینده توزیع و پخش تجهیهزات وملزومهات  پزشهکی معرفهی     

  ..می گرددمی گردد
شرکتهای نمایندگی و یا تولیدکنندگان داخلی می توانند شرکتهای نمایندگی و یا تولیدکنندگان داخلی می توانند : : تبصرهتبصره

بدون معرفی نماینده توزیع به اداره کل، مستقیماً نسبت به توزیع بدون معرفی نماینده توزیع به اداره کل، مستقیماً نسبت به توزیع 
  ..اقدام نماینداقدام نمایند

شرکت های پخش دارویی صرفا پس از اخهذ مجهوز اداره   شرکت های پخش دارویی صرفا پس از اخهذ مجهوز اداره   : : تبصرهتبصره
کل تجهیزات پزشکی مهی تواننهد نسهبت بهه تهامین و توزیهع        کل تجهیزات پزشکی مهی تواننهد نسهبت بهه تهامین و توزیهع        

  ..ملزومات پزشکی اقدام نمایندملزومات پزشکی اقدام نمایند
  



  تعاریفتعاریف

    درمانیدرمانی  مراکزمراکز  توسطتوسط  شدهشده  معرفیمعرفی  شخصشخص    ::پزشکیپزشکی  ملزوماتملزومات  فنیفنی  مسئولمسئول

    ادارهاداره  توسطتوسط  تأییدتأیید  وو  الزمالزم  هایهای  آموزشآموزش  ازکسبازکسب  پسپس  کهکه  استاست  کلکل  ادارهاداره  بهبه

    هایهای  دستورالعملدستورالعمل  الزاماتالزامات  وو  مقرراتمقررات  کلیهکلیه  اجرایاجرای  وو  نظارتنظارت  مسئولمسئول  ،،  کلکل

    پزشکیپزشکی  ملزوماتملزومات  وو  تجهیزاتتجهیزات  عرضهعرضه  وو  توزیعتوزیع  درحوزهدرحوزه  کلکل  ادارهاداره  ابالغیابالغی

  ..شودشود  میمی  نامیدهنامیده  ملزوماتملزومات  فنیفنی  مسئولمسئول  بعدبعد  منمن  باشدکهباشدکه  میمی



  تعاریفتعاریف

      

  مدیرانمدیران))  متخصصانمتخصصان  ازاز  متشکلمتشکل  ایای  کمیتهکمیته  ::  پزشکیپزشکی  تجهيزاتتجهيزات  وو  دارودارو    کميتهکميته

  چشم،چشم،  قلب،قلب،  تخصصیتخصصی  هایهای  حوزهحوزه  دردر  علمیعلمی  هیأتهیأت  منتخبمنتخب  اعضایاعضای  یایا  گروهگروه

  ریاستریاست  ،،((درمانیدرمانی  مرکزمرکز  ریاستریاست//دانشگاهدانشگاه  ریاستریاست  تشخیصتشخیص  بهبه  ......ارتوپدیارتوپدی

  داروخانه،داروخانه،  مدیرمدیر  کمیته،کمیته،  دبیردبیر  عنوانعنوان  بهبه  پزشکیپزشکی  تجهیزاتتجهیزات  مسئولمسئول  ،،  بیمارستانبیمارستان

  ..باشدباشد  میمی  مالیمالی  امورامور  مسئولمسئول



  تامين ملزومات پزشکی  تامين ملزومات پزشکی  نحوه نحوه 

    وو  تجهیزاتتجهیزات  تامینتامین  وو  خریدخرید  بربر  نظارتنظارت  جهتجهت  فنیفنی  مسئولمسئول  معرفیمعرفی  --11

  بهبه  نسبتنسبت  بایستبایست  میمی  درمانیدرمانی  مرکزمرکز  وو  بیمارستانبیمارستان  هرهر  ::  پزشکیپزشکی  ملزوماتملزومات

    حداقلحداقل  مدركمدرك  دارایدارای  پزشکیپزشکی  ملزوماتملزومات  فنیفنی  مسئولمسئول  نفرنفر  یكیك  تعیینتعیین

  ..نمایندنمایند  اقداماقدام  شدهشده  اعالماعالم  شرایطشرایط  اساساساس  بربر  مرتبطمرتبط  کارشناسیکارشناسی



  تامين ملزومات پزشکی  تامين ملزومات پزشکی  نحوه نحوه 



  تامين ملزومات پزشکی  تامين ملزومات پزشکی  نحوه نحوه 

  استاست  شدهشده  واگذارواگذار  خصوصیخصوصی  بخشبخش  بهبه  داروخانهداروخانه  صورتیکهصورتیکه  دردر  ::11تبصرهتبصره  

  داروخانهداروخانه  پزشکیپزشکی  ملزوماتملزومات  فنیفنی  مسئولمسئول  معرفیمعرفی  بهبه  نسبتنسبت  بایستبایست  میمی

  ..نمایدنماید  اقداماقدام  کلکل  ادارهاداره  بهبه

    واگذارواگذار  خصوصیخصوصی  بخشبخش  بهبه  مرکزمرکز  داروخانهداروخانه  درصورتیکهدرصورتیکه  ::22تبصرهتبصره

    احرازاحراز  ازاز  پسپس  درمانیدرمانی  مرکزمرکز  پزشکیپزشکی  ملزوماتملزومات  فنیفنی  مسئولمسئول  گردیده،گردیده،

    پزشکیپزشکی  ملزوماتملزومات  ناظرناظر  عنوانعنوان  بهبه  کلکل  ادارهاداره  توسطتوسط  شدهشده  اعالماعالم  شرایطشرایط

    توسطتوسط  شدهشده  معرفیمعرفی  فنیفنی  مسئولمسئول  هایهای  فعالیتفعالیت  بربر  نظارتنظارت  وظیفهوظیفه

    ..دارددارد    عهدهعهده  بهبه  رارا  داروخانهداروخانه



  تامين ملزومات پزشکی  تامين ملزومات پزشکی  نحوه نحوه 

  ::درمانیدرمانی  مراکزمراکز  پزشکیپزشکی  ملزوماتملزومات    فنیفنی  مسئولمسئول  وظایفوظایف  

    عنوانعنوان  بهبه  بیمارستانبیمارستان  پزشکیپزشکی  تجهیزاتتجهیزات  کمیتهکمیته  دردر  عضویتعضویت((11

      دبیرکمیتهدبیرکمیته

    وو  توزیعتوزیع  حوزهحوزه  دردر  ابالغیابالغی  هایهای  دستورالعملدستورالعمل  وو  ضوابطضوابط  اجرایاجرای  مسئولمسئول  ((22

      کلکل  ادارهاداره  توسطتوسط  شدهشده  اعالماعالم  عرضهعرضه

  



  تامين ملزومات پزشکی  تامين ملزومات پزشکی  نحوه نحوه 

  ::درمانیدرمانی  مراکزمراکز  پزشکیپزشکی  ملزوماتملزومات    فنیفنی  مسئولمسئول  وظایفوظایف  

    قراردادقرارداد  طیطی  ((دولتیدولتی))  درمانیدرمانی  مرکزمرکز  خریدهایخریدهای  کلیهکلیه  اینکهاینکه  بربر  نظارتنظارت  ((33

    انبارانبار  دردر  پزشکیپزشکی  ملزوماتملزومات  رسوبرسوب  ازاز  کهکه  گیردگیرد  صورتصورت  نحوینحوی  بهبه  وو

    انبارانبار  دردر  موجودموجود  اقالماقالم  بابا  کاالکاال  جابجاییجابجایی  امکانامکان  وو  گردیدهگردیده  خودداریخودداری

  ..باشدباشد  داشتهداشته  وجودوجود  ((ExchangeExchange))  فروشندهفروشنده



  تامين ملزومات پزشکی  تامين ملزومات پزشکی  نحوه نحوه 

  ::درمانیدرمانی  مراکزمراکز  پزشکیپزشکی  ملزوماتملزومات    فنیفنی  مسئولمسئول  وظایفوظایف  

  شبکهشبکه  دردر  کاالکاال  فروشفروش  نحوهنحوه  وو  فاکتورفاکتور  پیشپیش  وو  فاکتورفاکتور  ضوابطضوابط  بربر  نظارتنظارت  ((44

  قانونیقانونی  توزیعتوزیع

  ..کلکل  ادارهاداره  طرفطرف  ازاز  شدهشده  ابالغابالغ  ضوابطضوابط  اجرایاجرای  بربر  نظارتنظارت  ((55

  دانشگاهدانشگاه  پزشکیپزشکی  تجهیزاتتجهیزات  ادارهاداره  بازرسانبازرسان  وو  کارشناسانکارشناسان  بابا  همکاریهمکاری  ((66

  بازدیدبازدید  هنگامهنگام  دردر  کلکل  ادارهاداره  وو



  تامين ملزومات پزشکی  تامين ملزومات پزشکی  نحوه نحوه 

  ::درمانیدرمانی  مراکزمراکز  پزشکیپزشکی  ملزوماتملزومات    فنیفنی  مسئولمسئول  وظایفوظایف  

  طرفطرف  ازاز  شدهشده  تعیینتعیین  بازآموزیبازآموزی  یایا  آموزشیآموزشی  هایهای  دورهدوره  دردر  شرکتشرکت  ((77

  کلکل  ادارهاداره

    تجهیزاتتجهیزات  ادارهاداره  وو  کلکل  ادارهاداره  کارشناسانکارشناسان  بازدیدهایبازدیدهای  گزارشگزارش  ابالغابالغ  ((88

  نواقصنواقص  رفعرفع  وو  اصالحاتاصالحات  انجامانجام  جهتجهت  درمانیدرمانی  مرکزمرکز  رئیسرئیس  بهبه  دانشگاهدانشگاه

  بهبه  نواقصنواقص  رفعرفع  جهتجهت  بندیبندی  زمانزمان  برنامهبرنامه  وو  اصالحیاصالحی  اقداماتاقدامات  ارسالارسال((99

      پزشکیپزشکی  تجهیزاتتجهیزات  کلکل  ادارهاداره



  تامين ملزومات پزشکی  تامين ملزومات پزشکی  نحوه نحوه 

  ::درمانیدرمانی  مراکزمراکز  پزشکیپزشکی  ملزوماتملزومات    فنیفنی  مسئولمسئول  وظایفوظایف  

    درصورتدرصورت))داروخانهداروخانه  پزشکیپزشکی  ملزوماتملزومات  فنیفنی  مسئولمسئول  بربر  نظارتنظارت  ((1010

  ((خصوصیخصوصی  بخشبخش  بهبه  داروخانهداروخانه  واگذاریواگذاری

    دردر  پزشکیپزشکی  تجهیزاتتجهیزات  هایهای  شرکتشرکت  صادرهصادره  فاکتورهایفاکتورهای  کلیهکلیه  تائیدتائید  ((1111

  کاالکاال  تحویلتحویل  ازاز  قبلقبل  ملزوماتملزومات  حوزهحوزه



  تامين ملزومات پزشکی  تامين ملزومات پزشکی  نحوه نحوه 

      ::پزشکیپزشکی  ملزوماتملزومات  وو  تجهیزاتتجهیزات  مجازمجاز  فروشندگانفروشندگان  بررسیبررسی  --22

  طریقطریق  ازاز  نیازنیاز  موردمورد  اقالماقالم  تامینتامین  بهبه  نسبتنسبت  بایستبایست  میمی  درمانیدرمانی  مراکزمراکز

    وو  توزیعتوزیع  ضوابطضوابط  رعایترعایت  بابا  وو  ((33  پیوستپیوست))  قانونیقانونی  توزیعتوزیع  شبکهشبکه

  ..نمایندنمایند  اقداماقدام  ((44  پیوستپیوست))عرضهعرضه



  تامين ملزومات پزشکی  تامين ملزومات پزشکی  نحوه نحوه 

  ::عرضهعرضه  وو  واردات،توزیعواردات،توزیع  ،،تولیدتولید  حوزهحوزه  دردر  مجازمجاز  هایهای  واحدواحد  وو  شرکتهاشرکتها  بهبه  دسترسیدسترسی  نحوهنحوه

    پورتالپورتال  طریقطریق  ازاز  قانونیقانونی  شبکهشبکه  دردر  کنندهکننده  تولیدتولید  وو  کنندهکننده  واردوارد  شرکتهایشرکتهای  بهبه  دسترسیدسترسی  --11

((wwwwww..imedimed..irir  ))  کنندهکننده  تولیدتولید  هایهای  شرکتشرکت""  لینكلینك  بهبه  ورودورود  سپسسپس  وو  ""استعالماستعالم""  لینكلینك    

  ..میباشدمیباشد  پذیرپذیر  امکانامکان  ""((کنندگانکنندگان  واردوارد))نمایندگینمایندگی  هایهای  شرکتشرکت""  وو  ""  پزشکیپزشکی  تجهیزاتتجهیزات

  ازاز  ""استعالماستعالم""  لینكلینك    طریقطریق  ازاز  مجازمجاز  عرضهعرضه  وو  توزیعتوزیع  هایهای  واحدواحد  وو  شرکتهاشرکتها  بهبه  دسترسیدسترسی  --22  

    تجهیزاتتجهیزات  مجازمجاز  کنندگانکنندگان  توزیعتوزیع""  لینكلینك  بهبه  ورودورود  وو  ((wwwwww..imedimed..irir))سایتسایت  اصلیاصلی  صفحهصفحه

  ..میباشدمیباشد  مقدورمقدور  ""پزشکیپزشکی



  تامين ملزومات پزشکی  تامين ملزومات پزشکی  نحوه نحوه 

      ::پزشکیپزشکی  ملزوماتملزومات  وو  تجهیزاتتجهیزات  قیمتقیمت  بررسیبررسی  --33

  655655//7010270102  دستورالعملدستورالعمل  بهبه  توجهتوجه  بابا  دانشگاهیدانشگاهی  غیرغیر  مراکزمراکز  کلیهکلیه  --11

  ((66  پیوستپیوست))  دارودارو  وو  غذاغذا  سازمانسازمان  محترممحترم  ریاستریاست  ابالغیابالغی    9494//55//2121  مورخمورخ

  کلکل  ادارهاداره  شدهشده  اعالماعالم  مصوبمصوب  هایهای  قیمتقیمت  فهرستفهرست  رعایترعایت  بهبه  ملزمملزم

    ..باشندباشند  میمی  پزشکیپزشکی  تجهیزاتتجهیزات



  تامين ملزومات پزشکی  تامين ملزومات پزشکی  نحوه نحوه 



  تامين ملزومات پزشکی  تامين ملزومات پزشکی  نحوه نحوه 

    قیمتقیمت  کهکه  پزشکیپزشکی  ملزوماتملزومات    فهرستفهرست  ازاز  بایستبایست  میمی  خریدهاخریدها  ::11تبصرهتبصره

    ((55پیوستپیوست  مطابقمطابق  دسترسیدسترسی))  استاست  رسیدهرسیده  کلکل  ادارهاداره  تأییدتأیید  بهبه  آنهاآنها

    ..پذیردپذیرد  صورتصورت

    دردر  هنوزهنوز  کهکه  پزشکیپزشکی  ملزوماتملزومات  ازاز  گروهگروه  آنآن  تامینتامین  خصوصخصوص  دردر  ::22  تبصرهتبصره

    ازاز  اقالماقالم  تامینتامین  بایستبایست  میمی  اند،اند،  نشدهنشده  درجدرج  مصوبمصوب  هایهای  قیمتقیمت  فهرستفهرست

    سازمانسازمان  توسطتوسط  شدهشده  تعریفتعریف  ((33  پیوستپیوست))  توزیعتوزیع  قانونیقانونی  شبکهشبکه  طریقطریق

  ..شودشود  انجامانجام  دارودارو  غذاوغذاو



  تامين ملزومات پزشکی  تامين ملزومات پزشکی  نحوه نحوه 

  ادارهاداره  ایناین  تاییدتایید  موردمورد  لیستلیست  دردر  آنآن  مشابهمشابه  کهکه  کاالهاییکاالهایی  خریدخرید  ::33تبصرهتبصره

    دارودارو  کمیتهکمیته  دردر  تاییدتایید  وو  طرحطرح  بابا  حتیحتی  عنوانیعنوانی  هرهر  تحتتحت  باشدباشد  میمی  کلکل

      ..باشدباشد  میمی    ممنوعممنوع  نیزنیز  بیمارستانبیمارستان  تجهیزاتتجهیزات



  تامين ملزومات پزشکی  تامين ملزومات پزشکی  نحوه نحوه 

    مورخمورخ  100100//9292  دستورالعملدستورالعمل  55  بندبند  بهبه  توجهتوجه  بابا  دانشگاهیدانشگاهی  مراکزمراکز  کلیهکلیه  --22

  رعایترعایت  بهبه  ملزمملزم  ((  77  پیوستپیوست))  وزارتوزارت  عالیعالی  مقاممقام  ابالغیابالغی  9393//22//88

    فهرستفهرست  ازاز  اعماعم  پزشکیپزشکی  تجهیزاتتجهیزات  کلکل  ادارهاداره  شدهشده  اعالماعالم  هایهای  فهرستفهرست

    شدهشده  گذاریگذاری  قیمتقیمت  کاالهایکاالهای  فهرستفهرست  ،،  شدهشده  گذاریگذاری  قیمتقیمت  کاالهایکاالهای

    9494//55//2121  مورخمورخ  655655//7010270102  دستورالعملدستورالعمل))  مصوبمصوب  هایهای  قیمتقیمت  وو  جدیدجدید

    ..باشندباشند  میمی    ((((66  پیوستپیوست))  دارودارو  وو  غذاغذا  سازمانسازمان  محترممحترم  ریاستریاست  ابالغیابالغی



  تامين ملزومات پزشکی  تامين ملزومات پزشکی  نحوه نحوه 



  تامين ملزومات پزشکی  تامين ملزومات پزشکی  نحوه نحوه 



  تامين ملزومات پزشکی  تامين ملزومات پزشکی  نحوه نحوه 

    9393//22//88  مورخمورخ  100100//9292  دستورالعملدستورالعمل  33  وو  22  بندبند  بهبه  توجهتوجه  بابا  ::11  تبصرهتبصره

    ملزوماتملزومات  خریدهایخریدهای  کلیهکلیه  وزارتوزارت  عالیعالی  مقاممقام  ابالغیابالغی  ((77  پیوستپیوست))

    دارودارو  کمیتهکمیته  نظریهنظریه  برابربرابر  برند،برند،  تعیینتعیین  وو  درمانیدرمانی  مراکزمراکز  پزشکیپزشکی

    ازاز  بایستبایست  میمی  خریدهاخریدها  استاست  بدیهیبدیهی  ..بودبود  خواهدخواهد  پزشکیپزشکی  وتجهیزاتوتجهیزات

  رسیدهرسیده  کلکل  ادارهاداره  تأییدتأیید  بهبه  آنهاآنها  قیمتقیمت  کهکه  پزشکیپزشکی  ملزوماتملزومات    فهرستفهرست

  ..پذیردپذیرد  صورتصورت  استاست



  تامين ملزومات پزشکی  تامين ملزومات پزشکی  نحوه نحوه 

    ابالغیابالغی  9393//22//88  مورخمورخ  100100//9292  دستورالعملدستورالعمل  88  بندبند  بهبه  توجهتوجه  بابا  ::22  تبصرهتبصره

  کهکه  پزشکیپزشکی  ملزوماتملزومات  ازاز  گروهگروه  آنآن  تامینتامین  خصوصخصوص  دردر  وزارتوزارت  عالیعالی  مقاممقام

    تامینتامین  بایستبایست  میمی  اند،اند،  نشدهنشده  درجدرج  کلکل  ادارهاداره  اعالمیاعالمی  فهرستفهرست  دردر  هنوزهنوز

    تعریفتعریف  توزیعتوزیع  قانونیقانونی  شبکهشبکه  طریقطریق  ازاز  صرفاصرفا  وو  فنیفنی  کمیتهکمیته  تاییدتایید  بابا  اقالماقالم

  ..شودشود  انجامانجام  دارودارو  غذاوغذاو  سازمانسازمان  توسطتوسط  شدهشده



    فاکتورفاکتور  پیشپیش  فاکتورفاکتور  ضوابطضوابط  ،،  ((88  پیوستپیوست))  خریدخرید  ضوابطضوابط  کلیهکلیه  --33

    همچنینهمچنین  وو  مناقصاتمناقصات  برگزاریبرگزاری  قانونقانون  ،،  کلکل  ادارهاداره  ایناین  ابالغیابالغی((1010  پیوستپیوست))

    ((دانشگاهیدانشگاهی  مراکزمراکز  خصوصخصوص  دردر))هاها  دانشگاهدانشگاه  معامالتیمعامالتی  وو  مالیمالی  نامهنامه  آئینآئین

      ..باشدباشد  میمی        االجرااالجرا  الزمالزم

  

  الزامات عمومی و اختصاصی توزیع کنندگانالزامات عمومی و اختصاصی توزیع کنندگان



  الزامات عمومی و اختصاصی توزیع کنندگانالزامات عمومی و اختصاصی توزیع کنندگان

نحوه دسترسی به فهرست قیمت های مصوب اعالم شده اداره نحوه دسترسی به فهرست قیمت های مصوب اعالم شده اداره 
  ::کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی 

لینك استعالم کلیك لینك استعالم کلیك روی روی www.imed.irwww.imed.irسایتسایتدر صفحه اول در صفحه اول 
  ..نماییدنمایید

  



  الزامات عمومی و اختصاصی توزیع کنندگانالزامات عمومی و اختصاصی توزیع کنندگان

نحوه دسترسی به فهرست قیمت های مصوب اعالم شده اداره نحوه دسترسی به فهرست قیمت های مصوب اعالم شده اداره 
  ::کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی 

قیمت مصوب  قیمت مصوب  ""سپس پس باز شدن صفحه استعالم روی قسمت سپس پس باز شدن صفحه استعالم روی قسمت 
  ..کلیك نماییدکلیك نمایید  ""وسائل پزشکی وسائل پزشکی 

  



  الزامات عمومی و اختصاصی توزیع کنندگانالزامات عمومی و اختصاصی توزیع کنندگان

نحوه دسترسی به فهرست قیمت های مصوب اعالم شده اداره نحوه دسترسی به فهرست قیمت های مصوب اعالم شده اداره 
  ::کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی 

جدول جدول     ""قیمت مصوب وسائل پزشکی قیمت مصوب وسائل پزشکی ""با کلیك روی قسمت با کلیك روی قسمت 
  ..قیمت ها نمایش داده خواهد شدقیمت ها نمایش داده خواهد شد



  الزامات عمومی و اختصاصی توزیع کنندگانالزامات عمومی و اختصاصی توزیع کنندگان

نحوه دسترسی به فهرست قیمت های مصوب اعالم شده اداره نحوه دسترسی به فهرست قیمت های مصوب اعالم شده اداره 
  ::کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی 

میتوان به وسیله جستجو روی هر کدام از قسمت ها به لیست میتوان به وسیله جستجو روی هر کدام از قسمت ها به لیست 
  ..اقالم دسترسی پیدا کرداقالم دسترسی پیدا کرد



  مدارک مورد نيازجهت توزیع کنندگانمدارک مورد نيازجهت توزیع کنندگان

      ::فروشندگانفروشندگان  فاکتورفاکتور  بررسیبررسی  نحوهنحوه  --44

    ضوابطضوابط  رعایترعایت  برنحوهبرنحوه  نظارتنظارت  بهبه  نسبتنسبت  بایستبایست  میمی  درمانیدرمانی  مراکزمراکز

  ابالغیابالغی  ضوابطضوابط  مطابقمطابق  هاها  شرکتشرکت  توسطتوسط  فاکتورفاکتور  پیشپیش  وو  فاکتورفاکتور

  ..نمایندنمایند  اقداماقدام  ((  1010  پیوستپیوست))

  



  مدارک مورد نيازجهت توزیع کنندگانمدارک مورد نيازجهت توزیع کنندگان

    ::شدهشده  خریداریخریداری  اقالماقالم  مشخصاتمشخصات    دقیقدقیق  بررسیبررسی  --44

  کاالکاال  مشخصاتمشخصات  بررسیبررسی  بهبه  نسبتنسبت  بایستبایست  میمی  درمانیدرمانی  مراکزمراکز

    وو  شرکتشرکت  توسطتوسط  شدهشده  صادرصادر  فاکتورفاکتور  بابا  آنآن  انطباقانطباق  وو  شدهشده  خریداریخریداری

  ..نمایندنمایند  اقداماقدام  کلکل  ادارهاداره  ایناین  قانونیقانونی  توزیعتوزیع  شبکهشبکه  همچنینهمچنین

..  

  



  مدارک مورد نيازجهت توزیع کنندگانمدارک مورد نيازجهت توزیع کنندگان

  ::بیمارانبیماران  درصورتحسابدرصورتحساب  مصوبمصوب  هایهای  قیمتقیمت  رعایترعایت  بررسیبررسی  --44

  ملزوماتملزومات  وو  کاالهاکاالها  کلیهکلیه  ثبتثبت  بهبه  نسبتنسبت  هستندهستند  موظفموظف  درمانیدرمانی  مراکزمراکز  --11

  کلیهکلیه  رعایترعایت  بابا  بیماربیمار  صورتحسابصورتحساب  وو  پزشکیپزشکی  پروندهپرونده  دردر  بیماربیمار  هرهر  پزشکیپزشکی

    محترممحترم  ریاستریاست  ابالغیابالغی    9494//88//33  مورخمورخ  655655//109066109066  دستورالعملدستورالعمل  مواردموارد

    درخواستیدرخواستی  اطالعاتاطالعات  تکمیلتکمیل  خصوصخصوص  دردر  ((99  پیوستپیوست))  دارودارو  وو  غذاغذا  سازمانسازمان

    پزشکیپزشکی  ملزوماتملزومات  فنیفنی  مسئولمسئول  استاست  بدیهیبدیهی  نمایندنمایند  اقداماقدام  HISHIS  سیستمسیستم  دردر

  ..  باشدباشد  میمی  آنآن  انجامانجام  حسنحسن  بربر  نظارتنظارت  بهبه  ملزمملزم

..  



  مدارک مورد نيازجهت توزیع کنندگانمدارک مورد نيازجهت توزیع کنندگان



  مدارک مورد نيازجهت توزیع کنندگانمدارک مورد نيازجهت توزیع کنندگان

    ابالغیابالغی    9494//88//44  مورخمورخ  دد400400//1978519785  دستورالعملدستورالعمل  بهبه  توجهتوجه  بابا  ::تبصرهتبصره

  غیرغیر  وو  دانشگاهیدانشگاهی  ازاز  اعماعم  مراکزمراکز  ،،  ((1111  پیوستپیوست))درماندرمان  محترممحترم  معاونمعاون

    مرکزمرکز  طریقطریق  ازاز  بیمارانبیماران  نیازنیاز  موردمورد  اقالماقالم  کلیهکلیه  تامینتامین  بهبه  ملزمملزم  دانشگاهیدانشگاهی

    درمانیدرمانی  مرکزمرکز  ازاز  خارجخارج  بهبه  بیماربیمار  ارجاعارجاع  هرگونههرگونه  ازاز  بایستبایست  میمی  وو  بودهبوده  درمانیدرمانی

  ....نمایندنمایند  خودداریخودداری

  



  مدارک مورد نيازجهت توزیع کنندگانمدارک مورد نيازجهت توزیع کنندگان



  مدارک مورد نيازجهت توزیع کنندگانمدارک مورد نيازجهت توزیع کنندگان



  مدارک مورد نيازجهت توزیع کنندگانمدارک مورد نيازجهت توزیع کنندگان

  سایتسایت  طریقطریق  ازاز  شدهشده  اعالماعالم  کنندهکننده  مصرفمصرف  هایهای  قیمتقیمت  رعایترعایت  بهبه  ملزمملزم  مراکزمراکز  --22

    ..باشندباشند  میمی  بیمارانبیماران  صورتحسابصورتحساب  دردر  کلکل  ادارهاداره  ایناین

    انداند  نگردیدهنگردیده  گذاریگذاری  قیمتقیمت  کلکل  ادارهاداره  ایناین  توسطتوسط  کهکه  کاالهاییکاالهایی  درخصوصدرخصوص  --33

    655655//120305120305  شمارهشماره  دستورالعملدستورالعمل  مطابقمطابق  مراکزمراکز  دردر  فروشیفروشی  خردهخرده  سودسود  درصددرصد

  ..باشدباشد  میمی  االجرااالجرا  الزمالزم  ((1212  پیوستپیوست))    9494//88//2323  مورخمورخ

  اعالماعالم  کلکل  ادارهاداره  ایناین  سایتسایت  طریقطریق  ازاز  کنندهکننده  مصرفمصرف  قیمتقیمت  صورتیکهصورتیکه  دردر  ::  تبصرهتبصره

    عملعمل  مالكمالك  کلکل  ادارهاداره  ایناین  سایتسایت  دردر  شدهشده  اعالماعالم  کنندهکننده  مصرفمصرف  قیمتقیمت  استاست  گردیدهگردیده

  ..بودبود  خواهدخواهد



  مدارک مورد نيازجهت توزیع کنندگانمدارک مورد نيازجهت توزیع کنندگان



 اجرا اجرا قابل  قابل  کلیه مراحل باال به صورت خالصه مطابق فلوچارت زیر کلیه مراحل باال به صورت خالصه مطابق فلوچارت زیر

  . . باشدباشدمی می 

  مدارک مورد نيازجهت توزیع کنندگانمدارک مورد نيازجهت توزیع کنندگان





  ضوابط خرید تجهيزات پزشکیضوابط خرید تجهيزات پزشکی



  ::کمیته مشورتی کارشناسی دانشگاهکمیته مشورتی کارشناسی دانشگاه

  

  ضوابط خرید تجهيزات پزشکیضوابط خرید تجهيزات پزشکی



  ضوابط خرید تجهيزات پزشکیضوابط خرید تجهيزات پزشکی



  ضوابط خرید تجهيزات پزشکیضوابط خرید تجهيزات پزشکی



  فرم درخواست کاالی پزشکی  فرم درخواست کاالی پزشکی  



  ..سربرگ فروشنده باشدسربرگ فروشنده باشددر در . . 11

  ..قید گرددقید گرددپیش فاکتور پیش فاکتور / / فاکتورفاکتورباالی برگه کلمه پیش باالی برگه کلمه پیش در در . . 22

  ..شماره سری، تاریخ صدور و مهلت اعتبار باشدشماره سری، تاریخ صدور و مهلت اعتبار باشددارای دارای . . 33

  ..کامل خریدار به همراه آدرس و تلفن قید گرددکامل خریدار به همراه آدرس و تلفن قید گرددنام نام . . 44

کارخانه صادر کننده پیش فاکتور بهه همهراه آدرس و   کارخانه صادر کننده پیش فاکتور بهه همهراه آدرس و   //شرکتشرکتنام نام . . 55

  ..گرددگرددتلفن قید تلفن قید 

  فاکتور و پيش فاکتور فاکتور و پيش فاکتور ضوابط ضوابط 



نام دقیق کاال، مدل، )شرح کاال : نام و مشخصات کامل کاال شامل موارددارای . 6

نبهودن،  /ابعهاد، مشخصهات فنهی، کهد کاتهالوگ، یکبهار مصهرف بهودن        /سایز

 /.Batch No، نام تولیدکننهده، (برند)، نام تجاری (عدم استریلیتی/استریلیتی

Serial No./ Lot No.،  محصهول کد(IRC)،     مصهرف  )تعهداد، قیمهت واحهد

 .باشد( مصرف کننده)، قیمت کل (کننده

کلیه فاکتورهایی که به شرکتهای توزیع کننده و یها واحهدهای عرضهه    : تبصره

کننده ارائه می شود عالوه بر قیمت فروش به توزیع کننهده یها عرضهه کننهده     

 .بایستی دارای قیمت مصرف کننده نیز باشد

  فاکتور و پيش فاکتور فاکتور و پيش فاکتور ضوابط ضوابط 



 :در خصوص پیش فاکتور ثبت اطالعات زیر نیاز نمی باشد: تذکر

 نبودن/بودنیکبار مصرف  

 استریلیتی عدم /استریلیتی 

Batch Nu./ Serial Nu./ Lot Nu. 

  فاکتور و پيش فاکتور فاکتور و پيش فاکتور ضوابط ضوابط 



پیش فاکتور بیش از یك برگ داشت شماره صفحات قید گردد و در کلیه اگر .  7

 .صفحات شماره و تاریخ پیش فاکتور و مهلت اعتبار پیش فاکتور قید گردد

 .فاکتور بایستی دارای مهر و امضا فروشنده باشدپیش .  8

  فاکتور و پيش فاکتور فاکتور و پيش فاکتور ضوابط ضوابط 



 تشکر از توجه همه شما عزیزان با


