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تجهیزات پزشکی 1

پزشکی تجهيزات و دستگاههای پزشکی که به طور عام تجهيزات ملزومات ، 
وسايل، تجهيزات، ابزار، لوازم، ماشين آالت، شامل هرگونه می شوند ناميده 

وسايل کاشتني، مواد، معرف ها يا کاليبراتورهاي آزمايشگاهي و نرم افزارها 
( به تنهايي يا در تلفيق با ساير وسايل)که توسط توليدکننده براي انسان 

:جهت حداقل يکي از اهداف زير ارائه مي گردد

تشخيص، پيشگيري، پايش، درمان يا کاهش بيماري-

تشخيص، پايش، درمان، تسکين، جبران يا به تعويق انداختن صدمه يا -
معلوليت

تحقيق و بررسي، جايگزيني، اصالح آناتومي يا يک فرايند فيزيولوژيک-

حمايت کننده يا پشتيباني کننده حيات-

کنترل بارداري-

تميز يا ضد عفوني کننده يا استريل کننده وسايل يا محيط براي اهداف -
پزشکي

(آيين نامه تجهيزات پزشکي ايران)
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بازار جهانی

میلیارد دالر550: 2023

میلیارد دالر456: 2019

 %6

Source: Fortune Business Insights
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بازار داخلی

 %9/1

میلیارد دالر2/1: 2017

میلیارد 3/52: 2023
دالر

Iran made

30%

Imported

70%

اداره کل تجهیزات پزشکی: منبع



تجهیزات پزشکی مبتنی بر نانوفناوری5

2019: میلیون دالر731

2024: میلیارد دالر1/33

میلیون دالر3/65: %12/82019 

Source: Zion Market Research

کیتها و ادوات تشخیصی هاکاشتنی هاپوشزخم

ابزار عمومی و جراحی

بازار داخلی

دیگر محصوالت



مقایسه بازار جهانی دارو و تجهیزات پزشکی 6

Medical DevicesPharmaceuticals

2019: 1250 billion $ 2019: 456 billion $

20,000 Products 500,000 Products

CAGR : 6.5 % CAGR : 6 %
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Medical DevicesPharmaceuticals

2019: 5 billion $ 2019: 2.1 billion $

3,000 Products 280,000 Products

CAGR : 5 % CAGR : 9.1 %

Manufacturer: 94

Importing Agent: 101 Importing Agent : 

2,200

Manufacturer : 1,000

مقایسه بازار داخلی دارو و تجهیزات پزشکی



حجم واردات برخی از عناوین تجهیزات پزشکی 8

تعرفه (دالر)97واردات  عنوانتوضیحات  محصولنام

30051090 11,320,473
ر ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غي

مذکور
انواع پانسمانهای سوختگی،

...آنتی باکتریال، 

30061090 3,114,34

5ساير نخ هاي جراحي ا ز
رون المينرهاي ست.باالتروچسباننده ها

وموادا ستريل قابل جذب براي 
بندآوردن خون غير مذکو

از چسبندگی ژلهای جلوگیری
پس از عمل و محصوالت 

جلوگیری از خونریزی

30064010 122,304 سيلر سیلر دندانپزشکی

30064090 10,041,455

ساير سيمان هاو محصوالت براي 
از پرکردن دندا ن وسيمان براي بازس

ي استخوان غير مذکور
سیمان های پرکننده دندان

34070090 716,896
خميربراي قالب گيري يا براي 

سرگرمي کودکان
د قالبگیری زینک اکسایمواد 

(دندانپژشکی)اوژنول 

40151100 9,401,223
يزه دستکش جراحي از کائوچوي ولکان

سفت نشده
دستکش جراحی ضد 

حساسیت
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تعرفه (دالر)97واردات  عنوانتوضیحات  محصولنام

90183929 54,234,056
ساير سوزنها کاتترها وکانول ها، 
همانند، غير مذکور در جاي ديگر ابزار جراحی

90185030 3,435,225 چاقوي مخصوص جراحي چشم
چاقوی مخصوص جراحی 

چشم

90189090 40,612,528

ر ساير آالت و وسايل مورد استفاده د
، علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي

غير مذکور در جاي ديگر

فیلتر تنفسی ضد باکتری،
فیلم جلوگیری از چسبندگی

پس از عمل

90200000 12,327,484

از، ساير وسايل تنفسي و ماسکهاي گ
بجز ماسک استحفاظي فاقد قطعات

ضمکانيکي و فيلترهاي قابل تعوي
فیلتر ضد باکتری و ویروس

90211010 28,862,530 پيچ و ميله و پالك درون اندامي استخوانیایمپلنتهای

90211090 3,044,443
بندي ساير وسايل ارتوپدي يا شکسته

وانيبجز پيچ، ميله و پالك درون استخ خاصایمپلنتهای

90213100 67,138,685 مفصل هاي مصنوعي سینهپروتز

حجم واردات برخی از عناوین تجهیزات پزشکی



حجم واردات برخی از عناوین تجهیزات پزشکی10

تعرفه (دالر)97واردات  عنوانتوضیحات  محصولنام

90181990 26,751,771
ر ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غي

مذکور در جاي ديگر استنت های فلزی

90183290 13,774,114
ير ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غ

مذکور در جاي ديگر نخ استیل ضد زنگ

تجهیزات پزشکی

90213990 44,077,094
ساير اعضاي مصنوعي بدن غير از مفصل هاي 

PMMAمصنوعي و لنز دا خل چشمي ا ز جنس 

سازی برجسته کاشتنیهای 
خاصبرای بیماران چانه فک 

90219010 3,039,420 دريچه قلب های قلبدریچه

90278050 34,064,772 دستگاه تست قند خون و نوار مربوطه نوار تست قند خون

دالر362،962،533 مجموع



سازی تجهیزات پزشکیتجاری 11

سازیگامهای تجاری

برآورد بازار•
مدل کسب و کار•
گذاریقیمت•
مهندسی•

به دنبال حل کدام مساله هستيم؟
در حال حاضر راهکاري وجود دارد؟ اگر بله چرا بايد از راهکار من استفاده کنند؟اآي

اندازه بازار محصول من چقدر است؟ چه تعداد از محصول من در سطح کشوري و جهاني 
مورد نياز است؟

مشتريان من چه کساني هستند؟
سهم من از بازار چه مقدار خواهد بود؟

رقباي فعلي من چه کساني هستند و سهم آنها از بازار چه مقدار هستند؟
آيا در آينده رقيبي خواهم داشت؟
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سازیگامهای تجاری

مدل کسب و کار•

هزينه توليد محصول من چقدر است؟ آيا امکان رقابت با رقبا را دارم؟
نظراتشان را آيا کساني هستند که بتوانند به عنوان مشتريان اوليه از محصول استفاده کرده و

به من منتقل کنند؟
وشم يا هاي فعلي بفروري از محصول خود را به يکي از شرکتتر است که حق بهرهآيا مناسب

؟مايلم خودم اين محصول را وارد بازار کنم
اندازي محصول چقدر است و از کجا تامين خواهد شد؟هاي الزم براي راههزينه

م يا بهتر اندازي کنشبکه توزيع و فروش من چگونه خواهد بود؟ آيا بايد شبکه ويژه خود را راه
هاي موجود همکاري کنم؟است با يکي از مجموعه
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سازیگامهای تجاری

گذاریقیمت•

قيمت محصول رقبا چقدر است؟
(ها، بيمارانها، پزشکان، داروخانهبيمارستان)مشتريان من چه کساني هستند؟ 

فاکتورهاي مهم در انتخاب محصول براي خريداران چيست؟
گاه و يک بار مصرف، يک بار خريد، يک بار خريد دست)محصول من چگونه محصولي است؟ 

(فروش لوازم جانبي
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سازیگامهای تجاری

مهندسی•

ود؟آيا فناوري الزم براي توليد اين محصول در حال حاضر موجود است يا بايد توسعه داده ش
هاي فني پيش روي ساخت و توليد انبوه اين محصول چيست؟چالش

آيا اجزاي الزم براي توليد اين محصول در بازار موجودند يا بايد ساخته شوند؟
د دارد؟المللي وجوآيا امکان ساخت دستگاه با توجه با قوانين و استانداردهاي داخلي و بين



فرآیندهای قانونی12

تکميل فرم شناسنامه شرکت در اداره کل1.

ثبت مشخصات در وبسايت2.

تعيين کالس خطر3.

تکميل فرم ها4.

ارائه بلوك دياگرام و مشخصات محصول5.

هاي کنترل کيفيتارائه آناليز مواد اوليه و روش6.

ها و مدارك همراه محصولارائه تصوير کليه برچسب7.

ارائه گزارش تطابق با الزامات اساسي8.

ارائه استانداردهاي به کار رفته در فرآيند توليد9.
ارائه گزارش آناليز ريسک10.
ارائه گزارش روش صحه گذاري11.
فيارائه مدارك مربوط به استقرار سيستم کنترل کي12.
ارائه پالن تست هاي کلينيکي13.
دريافت عالمت استاندارد14.
ارائه آمار توليد ساالنه15.
معرفي ناظر فني16.
نداشتن سوء سابقه کيفيت و خدمات پس از فروش17.
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.شودميانجام بودن و تاثيرات بيولوژيک تهاجمي بودن و فعال کاربري، ميزان تجهيزات پزشکي بر اساس مدت خطر در خصوص گيري تصميم
.کندميکار شود مياد هرگونه وسيله پزشکي که توسط برق يا منبع انرژي ديگري غير از انرژي هايي که مستقيما توسط بدن انسان يا جاذبه ايج: وسیله فعال

.وسيله اي که بصورت کامل و يا قسمتي از آن از طريق سطح يا يکي از منافذ بدن به داخل بدن نفوذ مي کند: وسیله تهاجمی
:  مدت زمان کاربرد

دقيقه 60استفاده مستمر کمتر از : زودگذر
30دقيقه تا 60استفاده هاي مستمر بين : کوتاه مدت
روز 30به استفاده هاي مستمر براي مدت بيشتر از : بلند مدت
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های مختلف طبقه بندی تجهیزات پزشکیسیستم

• Global Harmonization Task Force document GHTF/IRAN/SG1/N77:2012

• European Medical Device Directive 93/42/EEC Annex IX

• Canadian Regulation SOR98-282 Schedule 1

• US FDA “Classification Names” under Part 800 US Code of Federal Regulation

USA Canada EU GHTF/IRAN

1 1 1 A کمريسک

2
2 2a B ريسک کم تا متوسط

3 2b C ريسک متوسط تا زياد

3 4 3 D ريسک زياد

مثال سطح خطر کالس

هاي بيمارستانيآوري ادرار، تختهاي جمعجراحي، الکترودهاي غير تهاجمي، بطريرترکتور Low A

سوزنهاي هيپودرميک، ساکشن، ظروف ذخيره اعضاي بدن، مدارهاي تنفسي بيهوشي Low Moderate B

ارتوپدي، همودياليز، کيسه خون، خودآزمون قندونتيالتور، ايمپلنتهاي High Moderate C

دريچه هاي قلب، دفيبريالتورهاي کاشتني High D
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فرم معرفي محصول•
تکميل شده اظهارنامه تطابقفرم •
و مدارك همراهبرچسب •
فني لفايتعهد نامه براي تهيه و نگهداري گذاري شامل تصديق و صحه مستندات •

(توليدفيلم و عکس از محل و شرايط ارائه ) محصول
IVDدستورالعمل کنترل کيفي و نتايج آن صرفا براي اقالم •

BOMمواد اوليه و محل اخذ آنفهرست •

OPCتوليد تا محصول نهايي فرآيند •

فرم خود اظهاري تکميل شده درصد ساخت ايران•

فرآیندهای قانونی

 Aکالس خطر 
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 Bکالس خطر 

محصولمعرفي فرم •
تطابقتکميل شده اظهارنامه فرم •
همراهو مدارك برچسب •
فنيفايل ارائه •
توليدفيلم و عکس از محل و شرايط ارائه •
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 C,Dکالس خطر 

محصولمعرفي فرم •
تطابقتکميل شده اظهارنامه فرم •
همراهو مدارك برچسب •
فنيفايل ارائه •
توليدفيلم و عکس از محل و شرايط ارائه •
13485ISOگواهي مطابقت با استاندارد •
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