
  نکاتی کھ می بایست شرکت ھای توزیع کننده رعایت نمایند
  شرکت بھ کجا باید مراجعھ نمود؟ و احراز صالحیتبرای تایید- ١

صنف بعد از ثبت نام در سامانھ اداره کل و دریافت نام کاربری و تکمیل /ھر شرکت توزیع کننده
در اختیارشان می گذارد را اگر  اطالعات در سامانھ و دریافت کد رھگیری می بایست پرینت کھ سیستم

شھرستان ھستید تحویل دانشگاه علوم پزشکی شھر خود دھید و اگر تھران ھستید کھ تحویل اداره کل 
  .تجھیزات پزشکی نمایید

 چھ باید کرد؟ مجدد آنجھت دریافت در صورت فراموشی نام کاربری و کلمھ عبور- ٢

ل دبیرخانھ داده پس از آن منتظر بمانید تا پاسخ نام ابتدا نامھ درخواست خود را در سربرگ شرکت تحوی
  .از طریق دبیرخانھ بھ شرکت ارسال گردد

 در صورت تغییر مسئول فنی چھ باید کرد؟- ٣

تغییر "در سامانھ لینکی اضافھ می گردد با نام  احراز صالحیتدر دسترس شرکت ھا و اصناف بعد از
نام مسئول  کارکھ در آن بخش با معرفی مسئول فنی جدید و تایید آن سیستم بھ صورت خود "مسئول فنی

  .فنی قبلی را حذف و کد ملی جدید را جایگزین می نماید

 را داشت چھ باید کرد؟ صنف/در صورتی کھ مسئول فنی درخواست قطع ھمکاری از شرکت توزیعی- ۴

م نماید تا آن شرکت با دسترسی کھ در اختیار دارد مسئول فنی باید درخواست خود را بھ شرکت اعال
از شرکت  و کدملی مسول فنی قدیم نام کھ بعد از تایید مسئول فنی جدید مسئول فنی جدید را معرفی کرده 

  . و امکان استفاده در شرکت جدید را خواھید داشت شود می خارج

مسئول فنی برسند ، مسئول فنی می  در صورتی کھ شرکت و مسئول فنی نتوانستند بھ توافق برای حذف
از تایید آن اداره مھندسی و نگھداری تحویل  دھد تا بعد  صورت کتبی بھ تواند درخواست خود را بھ

  .گردد می آن شرکت حذف از از سامانھاداره نام مسئول فنی

اره کل قابل صنف روی سایت اد/نام شرکت توزیع کننده و تایید انبار آیا بعد از احراز صالحیت شرکت- ۵
  نمایش می باشد؟

تایید نھایی "صنف بعد از اینکھ پرونده احراز صالحیت اش در وضعیت /ھر شرکت توزیع کننده. خیر
برای " ثبت درخواست نمایندگی"قرار گرفت یک دسترسی در سامانھ با نام " توسط کارشناس مسئول 

ست نمایندگی توزیع را برای شرکت کاربری اش اضافھ می گردد کھ در آن بخش شرکت می تواند درخوا
تولید کننده و ھمچنین تایید / تازه بعد از تایید شرکت واردکننده.ھای کھ با آنھا ھمکاری دارند ارسال نماید

صنف در سایت برقرار /کارشناس مسئول اداره مھندسی و نگھداری امکان استعالم شرکت توزیع کننده
  .می گردد



را داشتھ باشد چگونھ می تواند این  ١بھ  ٢انتقال از سطح در صورتی کھ شرکتی درخواست - ۶
  تغییرات را در سیستم اعمال نماید؟

گزینھ معرفی " تغییرات در بخش مسئول فنی" شرکت می باید در بخش  ١بھ  ٢برای انتقال از سطح 
اش انجام شده کھ قبًال در قسمت ثبت نام مسئول فنی ثبت نام (مسئول فنی را انتخاب و کد ملی مسئول فنی 

وارد نموده و با دریافت ) و احراز صالحیت آن نیز بھ مرحلھ تایید نھایی توسط کارشناس مسئول رسیده 
یک کد رھگیری منتظر تایید کارشناس مسئول مھندسی نگھداری بمانید تا بعد از تایید آن اداره امکان 

  را بیابید ١ثبت کاالھای سطح 

صنف نام شرکت روی سایت /ندگی توزیع توسط شرکت توزیع کنندهآیا بعد از درخواست ثبت نمای - ٧
  اداره کل قرار داده می شود؟

صنف بھ کارتابل شرکت /بعد از ثبت درخواست نمایندگی درخواست شرکت توزیع کننده. خیر
انتقال می یابد و بعد از تایید آن شرکت درخواست بھ کارتابل کارشناس مسئول تولیدکننده /واردکننده

صنف  روی سایت در /ل می گردد کھ بعد از تایید اداره مھندسی و نگھداری نام شرکت توزیع کنندهارسا
  .بخش استعالم قرار داده می شود

را داشتھ باشد چگونھ می تواند تغییرات را  ٢بھ  ١در صورتیکھ شرکت درخواست تغییر سطح - ٨
  اعمال نماید؟

درخواست حذف مسئول فنی را در سیستم ثبت نماید و جھت اعمال این تغییرات می بایست شرکت ابتدا 
  بعد از آن امکان درخواست تغییر سطح را پیدا می کند

  چگونھ از گردش پرونده می توان متوجھ تایید پرونده شد؟- ٩

در دسترس شرکت ھا در لینک پیگیری درخواست احراز صالحیت امکان مشاھده گردش پرونده را 
و در انتھا آخرین گردش کھ . د پرونده در کارتابل کدام کارشناس قرار دارددارند و می توان مالحظھ نمو

کھ اکنون با تایید مدیریت (می باشد" ور گواھیارجاع بھ کارشناس صد"نشان دھنده تایید نھایی می باشد 
  )گواھی بھ صورت فیزیکی صادر نمی گردداداره کل 

  

  


