
1 
 

به اطالع کلیه شرکتهای واردکننده، تولید کننده ، توزیع کنندگان و اصناف و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی دارای کاربری در 

 میرساند در صورت فراموشی نام کاربری و رمز عبور، زین پس همانند ذیل اقدام نمایید. IMEDسامانه های 

 بازیابی رمز عبور

 بازیابی رمز عبور گزینهدر صفحه الگین،  همانند تصویر ذیل در صورتیکه تنها، رمز عبور را فراموش کرده اید

 را کلیک نمایید:

 

 

 

 را کلیک نمایید: مرحله بعدگزینه  مطابق با تصویر ذیل گروه کاربری خود،در مرحله بعد با انتخاب 
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در اختیار داشته اید را در باکس مربوطه وارد نمایید و پس از تکمیل فیلد کد امنیتی مطابق  قبال در این مرحله نام کاربری که 

 را کلیک نمایید. بازیابی رمز عبوربا تصویر گزینه 

 

 یغامی مشابه با تصویر زیر به شما نمایش داده خواهد شد:پبا انتخاب لینک در صورت موفقیت امیز بودن 
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ای هر گروه کاربری زم به ذکر است که ادرس ایمیل برایمیل برای شما نمایش داده می شود. ال ن پیغام بخشی از ادرسدر مت

اطالعاتی است که توسط خود کاربر یا مسئول ثبت نام قبال در سامانه درج شده است . به عنوان مثال ادرس ایمیل  ابر یا بر

( ttacاست که در سامانه سازمان غذا و دارو ) یکننده /تولید کننده ادرس ایمیلدر این مرحله برای شرکتهای وارداستفاده شده 

 است . هگردید معرفی توسط خود شرکت

از طریق مراجعه به ایمیل  .شما بایدارسال خواهد شد شما لینک تغییر رمز عبور برای ایمیل در صورت بازیابی موفق ، بنابراین 

  نسبت به تغییر رمز عبور اقدام نمایید. ،شده  ارسالو کلیک بر روی لینک  خود 

 توجه)مهم(:

ثبت و یا انکه ادرس ایمیل در زمان  دسترسی نداشته باشیدثبت شده ادرس ایمیل به  واقع ممکن است به دالیلی از م در برخی

 تغییر ایمیل و سایر اطالعات مورد نیاز مطابق با ذیل اقدام نمایید:جهت ، نام به درستی درج نشده باشد

الف(در صورتیکه گروه کاربری شما، دانشگاه، شرکت توزیع کننده، صنف توزیع کننده، مسئول فنی شرکت توزیعی 

بخش دستورالعمل  imed.irاز سایت و یا صنف و یا گزینه سایر می باشد، جهت تغییر ایمیل، شناسه ملی، کد ملی : 

را دانلود نموده و مطابق دستورالعمل موجود در فرم، آن را  "یپزشک زاتیتجه یسامانه ها لیمیا شیرایو"ها و فرم ها، فرم 

 تکمیل نموده و به دبیرخانه اداره کل تجهیزات پزشکی تحویل دهید.

می باشد، جهت تغییر ایمیل خود به  شرکت واردکننده و یا تولید کنندهدر صورتیکه گروه کاربری شما از نوع ب(

د و پس از الگین در سامانه مذکور)با کاربری مدیر مراجعه نمایی، بخش اشخاص حقیقی و حقوقی  ttac.irسامانه 

 .نسبت به تغییر ایمیل اقدام نماییدعامل( از بخش اطالعات شخصی، 

در دسترس ندارید، می توانید با مراجعه را نیز  ttac.irهمچنین در صورتیکه کد کاربری و رمز عبور سامانه  

 به انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی نسبت به درخواست تغییر ایمیل اقدام نمایید.

، ویرایش شناسه ملی ( در صورتیکه گروه کاربری شما مرکز درمانی)بیمارستانها( می باشد، جهت تغییر ایمیلج

 دانشگاه مرتبط با خود مراجعه نمایید . بخش تجهیزات پزشکی خود به مرکز

می باشد، جهت تغییر ایمیل، ویرایش شناسه ملی و یا کد ملی دندانپزشک ( در صورتیکه گروه کاربری شما د

 دندانپزشک به انجمن دندانپزشکان مراجعه نمایید.

تغییر ایمیل، ویرایش شناسه می باشد، جهت جهت  آزمایشگاه های تشخیص طبی در صورتیکه گروه کاربری شما (ه

 ملی آزمایشگاه به آزمایشگاه مرجع سالمت مراجعه نمایید.
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 بازیابی نام کاربری 

کاربری خود را بازیابی نموده باید نام : ابتدا فراموش کرده ایدنیز خود را کاربری  نام عالوه بر رمز عبور، کهدر صورتیکه 

 نمایید . اقدام  خود طبق بند قبل به بازیابی رمز عبور  نسبت ،س با استفاده از نام کاربریو سپ

  :کلیک نمایید به سامانه  ورود در صفحه گزینه مربوطه را  ،کاربری مطابق با شکل ذیل نامجهت بازیابی 

 

 
 د :یبا انتخاب لینک مشخص شده در تصویر به فرم زیر هدایت می شو
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با انتخاب گروه کاربری مربوط به خود ، کلید مرحله بعد را انتخاب نمایید . در فرم بعد بر اساس گروه کاربری انتخاب 

عاتی جهت راستی ازمایی از شما درخواست خواهد شد . به عنوان مثال در صورتی که گروه کاربری شما شده ، اطال

 درخواست خواهد شد : اطالعات زیر از شماشرکت وارد کنند /تولید کننده باشد در صفحه بعد 

 
 

اطالعات در  ایندرصورتی که کاربری با خواسته شده  و انتخاب کلید بازیابی کد کاربری ، صحیح  با درج اطالعات 

 واهد شد . پیغامی مبنی بر ارسال اطالعات کاربری به ادرس ایمیل شما نمایش داده خموجود باشد ،  سامانه

برای گروه کاربری  سامانه داده یگاهپاموجود در اطالعات طبیعی است که تمام اطالعات ثبت شده  در این فرم با  

خواهد  هداد مرتبط به شما نمایش یغام ها یپری، صورت عدم وجود کارب درو  می شودمطابقت داده  انتخاب شده ،

 شد . 

به فرم بازیابی کد کاربری وارد  ،شکیپزدانشگاه علوم  با انتخاب گروه کاربری به عنوان مثال در صورتی که کاربری 

ثبت  مقدار اگر ، اما  خواست خواهد کرد شکی را درپز شناسه ملی دانشگاه علوم  ،سامانه جهت بازیابیباشد ،  هشد

نمایش داده خواهد شد مرتبط یغام پمطابق با تصویر زیر  ،یافت نشودبریا شناسه ملی صحیح نباشد یا در سامانه شده 

 . 

 
 

 


