
 شرکت آسیا طب دندان

 ایتالیا در ایران  Miceriumآمریکا و Cosmedentنماینده انحصاری محصوالت 

 imedشده در سامانه ثبت نحوه تایید فاکتورهای 

 

 دندانپزشکی، تجهیزات و مواد اداره 18/4/89 مورخ 9 شماره و 7/2/89 مورخ 1 شماره اطالعیه طبقهمان طور که مستحضرید، 

 تا مودهن ایران دندانپزشکککی انجمن از خود عبور رمز و کاربری نام دریافت به اقدام بایسککتی درمانی مراکز و دندانپزشکککان کلیه

 ودخ فاکتورهای تایید به اقدام شده، تعیین زمان مدت در و شکده خود کارتابل وارد کل اداره توزیع سکامانه به مراجعه با بتوانند

 .نمایند

 

 نام کاربری و رمز عبور از انجمن دندانپزشکی ایرانمرحله اول: دریافت 

 .نمایند عمل ذیل روش دو به توانند می دندانپزشکان محترم جهت دریافت نام کاربری و رمز عبور

 :تماس گرفته و بدون الزام به پرداخت حق  99298288-8من دندانپزشککککی ایران جبکا شکککمکاره های ان روش اول

 عضویت، اقدام به دریافت نام کاربری و رمز عبور نمایید.

 :پیامکی سامانه به خود اسکتااده مورد موبایل با را خود پزشککی نظام شکماره و ملی کد خانوادگی، نام نام، روش دوم 

 .نمایید ارسال 20001044 ی شماره به ایران پزشکیندندا جامعه

 .شد خواهد پیامک ارسالی موبایل یشماره به عبور رمز و کاربری نام که فرمایید توجه است خواهشمند

 

 imedمرحله دوم: تایید فاکتورهای ثبت شده در سامانه 

شده و با تایپ کردن نام کاربری و رمز  پورتال اداره کل تجهیزات پزشککیوارد  register.imed.irاز طریق سکایت  -1

 خود شوید. کاربری شخصی صاحه انجمن، وارد زعبور دریافت شده ا

را  "لیست توزیع صادره برای دندانپزشکی"کلیک نموده و  "مدیریت اطالعات توزیع کاالی مشکمول ارز"روی گزینه  -2

 داده می شود.نمایش در این بخش تمام فاکتورهای ثبت شده به نام شما  انتخاب نمایید.

 را انتخاب نمایید. "مشاهده جزئیات"گزینه ی  "جزئیات لیست کاال و اعالم وصول"از ستون  -3

را  "تایید سند توزیع توسط متقاضی توزیع"گزینه ی سکبز رن  با عنوان  ،در صکورت مورد تایید بودن فاکتور -4

 کلیک نمایید.

 

 هب ،اقالم نکند اقدام آن رد یا تایید به نسککبت شککرکت توسکک  توزیع سککند ثبت تاریخ از روز 18 تا دندانپزشککک که صککورتی در

مراحل بعدی واگذاری کاال توسکک  این شککرکت منو  به تایید  لذا توجه داشککته باشککید .شککود می داده عودت شککرکت کارتابل

 تماس حاصل فرمایید.هر گونه ابهام با شماره های شرکت آسیا طب دندان  وجود در صورت لطاا فاکتورهای قبلی می باشد.
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  imedشده در سامانه ثبت تایید فاکتورهای فلوچارت 

 دریافت نام کاربری و رمز عبور از انجمن دندانپزشکی ایران

 خانوادگی، کد ملی و شماره نظام پزشکینام و نام  پیامک کردناز طریق 

 20001044به شماره 

 register.imed.irورود به سایت 

 وارد کردن نام کاربری و رمز عبور

 مدیریت اطالعات توزیع کاالی مشمول ارز

 لیست توزیع صادره برای دندانپزشکی

 فاکتور مورد نظر مشاهده جزئیات

 تایید سند توزیع توسط متقاضی توزیع


