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Our greatest and most notable achievement of our 24-year-old journey 
is our Human Resources capacity.

Regardless of the external and internal challenges which we have 
faced as a company, we have always invested in recruiting, training and 
developing young dynamic professionals, which today we are proud 
to call the “KMT Family”. A family which have helped us become a 
reputable and internationally recognized Iranian Healthcare Group.
 
Along our international partners, our clients and the medical community, 
KMT has always strived to become a center of excellence, a choice 
employer and a reliable partner. Today and in the break of our 25rd year 
of operations, we will focus our efforts even greater, to continue on this 
path, taking our brand to the next level of international recognition. As 
the management team, we will ensure that we stay dynamic and ready 
for all challenges and ready for every opportunity. 

Management 
Message

اکنـون کـه بـه سـابقه ی بیـش از دو دهـه فعالیـت خـود و وسـعت تصویـر آنچـه 
پیموده ایـم مـی نگریـم، برای سـازمانی که پدیـد آورده ایم و سـرمایه معنوی ای که 
بـا خـود همـراه کرده ایم، بر خـود می بالیم. در طی این مسـیر ناهموار، عالی ترین 
دارایـی و واالتریـن دسـتاوردمان ایجـاد شـاکله ای سـازمانی بـا گروهـی از بهتریـن 
سرمایه های انسانی جوان و متخصص این سرزمین بوده است. سرمایه هایی که 
بـدون حضور و معاونت ایشـان، جایگاه و شـخصیت اکنون مـا در ظرفیت امکان 
نمـی گنجیـد. در ایـن راسـتا از کلیه ذی نفعـان و ذی مدخالن بومـی و بین المللی 
صنعـت مدیریـت سـالمت کـه بـا تعامـل و تشـریک مسـاعی همراهمـان بودنـد، 

قدردانی می نماییم. 

اکنـون بـا عنایـت به بیش از دو دهه حضور در صنعت سـالمت کشـور و منطقه، 
به سابقه ی درخشان رفته و آرمان های محتوم خود پایبند و برآنیم تا محصوالت 
و خدمات جهانی سـالمت با متعالی ترین و به روزترین سـطوح کیفی را بر اسـاس 
نیازهای بومی و منطبق با سیاست های کالن نظام سالمت کشور عزیزمان ارائه 

نماییم. 

پیش گفتار مدیریت سازمان
 معرفی مختصر سازمان
 سابقه فعالیت های گروه
مسئولیت اجتماعی
 گروه خسرو مدیسا طب در یک نگاه
 محصوالت
 خدمات
 شبکه توزیع سراسری
حوزه فعالیت بین الملل
صنعت سالمت ایران

فهرست

پیش گفتار 
مدیریت سازمان
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Founded in 1996 by 3 young dynamic entrepreneurs which shared a 
visionary goal. To become the most diverse and one of the major suppliers 
of medical equipment and devices.
 
Today the company is proud to have achieved many of its visionary goals. 
KMT represents over 50 international brands and is the most diversified 
healthcare group in Iran. We specialize in providing healthcare solutions, 
training and educational support to the medical community and medical 
professionals.

A quarter of a century 
at the very heart of healthcare

گروه شرکت های خسرو مدیسا طب به عنوان یکی از پیشگامان حوزه سالمت در 
بخش خصوصی، فعالیت خود را در بهار سال 1376 آغاز نمود. این گروه با تمرکز 
بـر ارتقا سـطح سـالمت کشـور و با بهـره گیری از نیـرو های انسـانی متخصص و 
مجرب از یک سـو و سـامانه های نوین و روز آمد مدیریت از سـویی دیگر، توانسـت 
در مدتـی نسـبتا کوتـاه بـه جایگاهی ممتاز و سـرآمد در صنعت مدیریت سـالمت 

کشور دست یابد. 

پس از گذشت بیش از دو دهه، اینک این گروه به لحاظ وسعت خدمات و کیفیت 
محصـوالت، کسـب رضایتمنـدی مشـتریان، کمـک بـه توسـعه دانـش پزشـکی، 
مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های ساخت و تجهیز مراکز درمانی، برخورداری 
از باالتریـن سـطوح اسـتاندارد هـای جهانـی و کارنامـه همـکاری بـا مطرح تریـن 
کمپانی هـای صنعـت سـالمت جهـان به برنـدی ملـی در این صنعت تبدیل شـده 

است.

یک چهارم قرن حضور در قلب
صنعت سالمت کشور



 7

 6
K

M
T 

G
ro

up
 C

at
al

o
gu

e

11

١٣٧۶ ١٣٧٩

١٣٧٧ ١٣٨٠ ١٣٨٤

١٣٨٣

١٣٩٠ ١٣٩٢

١٣٩٣١٣٩١١٣٨۵

١٣٩۴ ١٣٩۶

١٣٩۵ ١٣٩٧

١٣٩٨

راه اندازی دپارتمان
پوست و زیبایی

تغییر ساختار سازمان
بر اساس استراتژی

بنگاه مادر

راه اندازی دپارتمان 
ایمپلنت های دندانپزشکی

Dermatology
Business Unit

راه اندازی دپارتمان 
مدیریت حوادث 

غیرمترقبه 
Disaster

Preparedness
Business Unit

تاسیس اولین مرکز 
آموزشی از مجموعه 

مراکز چهارگانه آموزش 
جراحی کم تهاجمی

Establishment of the
First Branch of the

four Endoscopic
Training Center

تاسیس دفتر 
بین المللی

در کشور کانادا 
Medisa Care ثبت برند

Establishment of
Medisa Care

Canada

تاسیس دفتر فعالیت 
بین المللی در کشور آلمان

Establishment of
KMT Germany

تاسیس اولین کارخانه 
تولیدات داخلی محصوالت 

سالمت - محور 
Local Production

Business Unit

برپایی مدرسه دیابت
Establishment of
Diabetes School

راه اندازی دپارتمان تجهیزات 
پزشکی پیشرفته تشخیصی

Diagnostic Medical
Device Business Unit

تاسیس اولین دفتر 
فعالیت بین المللی 

در کشور امارات 
Establishment of

KMT International
(DUBAI)

ادغام شرکت های خسرو طب
و مدیسا طب، تاسیس شرکت 

خسرو مدیسا طب 

Merger between
Khosro Teb &

Medisa Teb,
KMT was formed

راه اندازی دپارتمان
تجهیزات بیمارستانی

و اتاق عمل

OR & Hospital
Equipment

Business Unit

راه اندازی دپارتمان
سالمت خانواده

Consumer
HealthCare

Business Unit

Holding
Restructuring

Concept

راه اندازی بزرگترین پروژه 
بیمارستان سیار در ایران 

(۵٠ تختخواب)
Commissioning of Largest

Mobile Hospital (50 - Beds)
In IRAN

راه اندازی دپارتمان 
فیزیوتراپی

Physiotherapy
Business Unit

راه اندازی دپارتمان
مشارکت و سرمایه گذاری

در حوزه ساخت
مراکز درمانی

Hospital
Turnkey Solution

راه اندازی دپارتمان
اندوسکوپی

Establishment of 
Endoscopy

Business Unit

راه اندازی دپارتمان 
محصوالت دارویی و 

مکمل های غذایی–ورزشی

Establishment of
supplement

Business Unit

تاسیس دفتر فعالیت 
بین المللی در کشور 

آذربایجان
Establishment of

KMT Azerbaijan

تاسیس شرکت 
خسرو طب

Establishment of
Khosro Teb

تاسیس شرکت 
مدیسا طب

Establishment of
Medisa Teb

راه اندازی دپارتمان 
قلب و عروق

Cardiovascular
Business Unit

تاسیس کلینیک تخصصی
پوست و زیبایی مالصدرا

در تهران 
Establishment of 

Professional Dermatology
clinic in Tehran (Mollasadra)

Dental Implantology
Business Unit

تاسیس شرکت 
توزیع داروخانه ای 

تاسیس دومین دفتر
فعالیت بین المللی در 

کشور ترکیه
Establishment of

KMT Istanbul

حضور در منطقه 
خاورمیانه و شمال 

 ،(MENA) آفریقا
مشارکت با کمپانی

BioTech
MENA Network

Biotech fzc 
(Sharjah)

Establishment
 of Pharmacy
Distribution

Business Unit

استقرار دفاتر
استانی

Provincial
Branch Offices

معرفی فن آوری IOT در 
تجهیزات پزشکی با مشارکت 
کمپانی Medisante سوئیس

IOT Medical Device
Medisante (Zurich)

راه اندازی دپارتمان
فن آوری های سالمت آب

Water Health
Technologies

تاسیس واحد یکپارچه 
خدمات فنی و مهندسی

Establishment of
Integrated

Technical Unit

ببیست و پنج سال حضور در قلب صنعت 
سالمت کشور در مسیر تالش و شکوفایی

Achievements
25 years in the heart of health
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We are committed to contribute towards sustainable healthcare for 
our community.

At KMT we share a common belief, which is “commitment towards our 
customers, our partners, our stakeholders, our employees and to the 
next generations”. Our commitment is to provide the best possible 
solutions, equipment and services. We remain confident that by 
fulfilling our social commitments we would make a positive difference 
in specific areas of infection control, control of chronic diseases such 
as diabetes and hypertension as well as medial education awareness.

The basic belief of our social corporate responsibility has deep roots 
in gender equality and respect as well as continuous improvement in 
managerial structures and performance improvement. We remain 
committed to our values, our society and our environment.

مابه تداوم سطح سالمت مطلوب جامعه می اندیشیم.
در گروه خسـرو مدیسـا طب کلیه مشـتریان، کارکنان، بخش های دولتی مرتبط، 
شـهروندان و حتـی نسـل های آینده در زمره ذی نفعان به شـمار مـی روند. بر این 
اسـاس عـالوه بـر اهتمام به ارائـه خدمات با کیفیت جهانی، خـود را مقید به کمک 
به بهبود سـطح عمومی سـالمت جامعه، حفظ محیط زیسـت و توسعه فرهنگ 
اخالق-مـدار دانسـته ایـم. در این راسـتا با انجام مـداوم فعالیت های آموزشـی در 
مراکز درمانی در زمینه هایی همچون کنترل عفونت، پایش و مدیریت بیماری های 
غیـر واگیر مانند دیابت، ازدیاد فشـارخون، آسـم و بیماری هـای ریوی، تجهیز مراکز 
آموزشـی در بیمارسـتان هـای دولتـی و خصوصـی و نیـز بهبود عملکرد سـازمانی 
بـر مبنـای سیسـتم هـای مدیریت کیفیـت و رعایت برابری جنسـیتی در سـازمان، 

مسئولیت های اجتماعی خود را دنبال کرده ایم. 

مسئولیت اجتماعی

Corporate Social
Responsibility
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اهداف اساسی در ماموریت سازمانی خسرو مدیسا طب:

تبیین مشتری مداری به عنوان عالی ترین اولویت سازمان  •
تلفیق دانش صاحبان تجربه با تخصص سرمایه های انسانی جوان •
اهتمام به بازاریابی دانش - محور •
خلق ارزش با ایجاد ساختار ارائه آموزش های تخصصی •
نوآوری در توسعه استانداردهای بومی صنعت سالمت با بهینه کاوی روندهای جهانی •
بومی سازی کسب و کار، متناسب با تحوالت بازار  •
گستردگی و گوناگونی محصوالت و خدمات همراه با دانش تخصصی در هر حوزه •

با وفاداری و پایبندی به رسالت آرمانی خود باز تعریف 
چـشم اندازی نوین و افق هایی جدید را نوید می دهیم

گروه خسرو مدیسا طب در یک نگاه 

Relying on our core assets of human resources and modern managment systems, KMT 
has become a trusted partner to all medical professionals;

• A leader in the distribution of medical equipment in Iran actively expanding its healthcare 
services business.

• Established franchise and operational and financial track-record for the past 25 years, 
and ability to seize a disproportionate share of the growth of the healthcare sector.

• The company is headquartered in Tehran and has international offices in Vancouver, Dubai, 
Istanbul, Germany and Baku. KMT is expanding internationally, having opened a research-
based office in MENA region (UAE), a commercial office in Azerbaijan and consultancy 
services in Canada. KMT’s 6 offices in Iran’s major cities (Tehran, Rasht, Ahwaz, Shiraz, 
Isfahan, Tabriz, Mashhad) provide sales and technical support to 352 distribution centers 
serving 12,000 outlets countrywide, including hospitals, clinics, pharmacies, commercial 
organizations.

• Represents leading international brands of medical equipment in Iran such as GE 
Healthcare, Becton Dickinson (BD), Merz, Dentsply, Pluradent, Heine, Storz and offers 
educational courses, customer services, and clinical marketing services. 

• Established relationship network with key opinion leaders and decision makers in the 
government and regional health authorities, and cooperation with well-known hospitals 
such as Khatam, Milad and Erfan Hospitals in Tehran, Namazi Hospital in Shiraz and Razavi 
Hospital in Mashhad.

• KMT’s strategy is to expand into provision of services for the healthcare sector actively 
building a portfolio of projects as a turnkey solutions provider.

Pharmacies Direct 
Network coverage
10 هزار داروخانه تحت پوشش

10

300

2

10,000

350 100

14

5

4

6

Corporate Social 
Responsibility Projects
10 پروژه مسئولیت اجتماعی

Educational Centers
4 مرکز آموزش
تخصصی پزشکی

Business Units
14 شرکت زیر مجموعه

Sales Personnel
100 نفر کارشناس فروش

Dealers / Wholesalers
350 نماینده توزیع منطقه ای

International Offices
5 دفتر بین المللی

Personnel

Production/ 
Assembling Sites

300 نفر نیروی انسانی

2 خط تولید و کارخانه 
مستقل

Branch Offices
6 دفتر استانی

KMT at a Glance 

Highlights
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پزشکی
اندوسکوپی •

ارائه دهنده طیف وسیعی از تجهیزات و ابزارهای کم تهاجمی همگام با دانش روز جهان 
به همراه ارائه آموزش های تخصصی برای پزشکان و کادر درمان 

فیزیوتراپی •
ارائه دهنده فن آوری های روز جهان در حوزه های توانبخشـی، فیزیوتراپی و طب فیزیکی 

با بهره گیری از تیمی کارآزموده از پزشکان و مهندسین پزشکی 

قلب و عروق •
ارائـه دهنـده محصـوالت و راهکارهـای نوآورانـه در درمان و کاهش آسـیب های ناشـی از 

عارضه های قلبی و عروقی

تشخیصی، چشم پزشکی، گوش، حلق و بینی •
ارائه طیف گسترده ای از آخرین تجهیزات تخصصی گوش، حلق، بینی و چشم پزشکی با 

هدف کمک به تشخیص دقیق بیماری ها و انتخاب روش های صحیح درمانی 

بیمارستانی و اتاق عمل •
ارائه دهنده طیف کاملی از به روز ترین تجهیزات و سیسـتم های بیمارسـتانی با تکیه بر 

دانش و تجربه تیمی کارآزموده و معتبرترین کمپانی های جهان 

دندانپزشکی
بنیـان گـذار فصلـی نو در حوزه دندانپزشـکی با سـابقه بیـش از دو دهه در ارائـه آموزش های 

حرفه ای، برگزاری سمینارهای آموزشی، کارگاه ها و کنگره های تخصصی.

سالمت آب و مدیریت حوادث غیرمترقبه
ارائـه دهنـده راهکارهـای نوین در حوزه سـالمت آب شـرب به همراه فعالیت های گسـترده در 

شاخه بهداشت و درمان مدیریت بحران

سالمت خانواده
توسـعه دهنـده فرهنـگ خود- مدیریتـی از طریق ارائه دسـتگاه های دقیق انـدازه گیری عالئم 

حیاتی در راستای پایش و مراقبت بیماری های غیرواگیر و محصوالت مراقبت از کودک.

دارویی و مکمل های غذایی-ورزشی
نامی مطمئن در صنعت محصوالت دارویی، ارائه موثرترین مکمل های ورزشی و غذایی.

زیبایی
پیشگام در ارائه محصوالت مصرفی زیبایی برای جوان سازی پوست و معرفی فن آوری های 

روز دنیا در زمینه تناسب اندام و مدیریت وزن.

تولیدی
تولیـد داخلـی تجهیزات و ملزومات حوزه سـالمت با هدف انتقال فـن آوری های روز جهان به 
کشور. اینک با آگاهی از فرصت های پیش رو، هم راستا با اهداف بلند مدت توسعه سالمت، 

در مسیر صادرات قدم برمی داریم.

Medical
 • Endoscopy

State-of-the-art Endoscopic solutions for Neurosurgery, Oral and Maxillofacial Surgery, 
Otorhinolaryngology, Plastic Surgery, Anesthesiology and Emergency Medicine,Cardiovascular 
Surgery,Thorax, Gastroenterology, Laparoscopy in Surgery, Gynaecology, Urology, Proctology, 
Arthroscopy & Sports Medicine, Spine Surgery & Paediatric.

 • Physiotherapy & Rehabilitation
Offering comprehensive range of equipment for Physiotherapist and rehabilitation centres 
including Bracing & Supports, Surgical, Foot-care, Healthcare Solutions and Recovery.

 • Cardiovascular
Providing  physicians & patients with the highest quality devices for diagnosing and treating  
Cardiovascular heart disease, Congenital heart disease or Compromised peripheral arteries.

 • Diagnostic Instruments
Primary Medical Diagnostic Instruments for the early detection and observation of diseases 
as well as to provide the optimal support in medical procedures. Ophthalmology, ENT, 
General Medicine, Anesthesia, Dermatology, Veterinary, Dental and Proctology.

 • Ophthalmology
Providing solutions and equipment for the ophthalmic community. Diagnostics, Refractor, 
Surgical, Lasers, Surgical Microscope and Surgical Instruments.

 • Otorhinolaryngology (ENT) 
Providing solutions and equipment for the Otorhinolaryngologist community. 
Comprehensive Surgical instruments, ENT Unit, Video syncope, Video laryngoscope

 • Operating Theatre
Comprehensive Integrated hybrid Operating Rooms, ICU/NICU units, Surgical preparation 
rooms, Lights, Monitors, Surgical tables, Electrosurgical units, Anesthesia machines and 
Ventilation. 

 • Hospital Turnkey Solutions
The hospital turnkey solutions provides comprehensive services incorporating experience 
from leading international consultancy firms and local/international financiers. Feasibility 
Study, Business Plan, Service Clinical Planning, Medical Equipment Plan, Procurement of 
Medical Equipment, Installation Supervision  and Commissioning.

 

Dental 
Offering a comprehensive range of products and services for Dentist and Dental technicians. 
Dental Implants, Comprehensive range of Biomaterial and dental consumable.

Disaster  Preparedness Management & Water Health
Offering comprehensive solutions to prepare for and reduce the effects of disasters. Including 
Mobile Hospitals and Water Health Technologies.

Consumer Healthcare
Offering tools and education  for optimizing self-management skills, enabling patients with 
a chronic condition, disability or disease to effectively take care of themselves through 
controlling vital body signs (Blood Pressure, Blood Glucose, Fever, etc.).

Pharmaceutical 
Import and production of Sport and Nutritional Supplements designed for Neurology, 
Gastroenterology, Cardiac, Orthopaedic, Women’s health, Paediatrics, Dermatology.

Clinical Aesthetic
Offering all medical procedures that are aimed at improving the physical appearance and 
satisfaction of the patient, using non-invasive to minimally invasive cosmetic procedures. 
These aesthetic procedures consist of: Injections of Neurotoxins, Dermal Fillers, Laser & Light 
treatments.

Production
Local assembly and Production of medical devices have long been a strategic goal of the group. 
Our production group has engaged in acquiring licences and collaborating with multinational 
manufacturers.

محصوالت

Products
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جراحـی اندوسـکوپی بـه عنـوان راهـکاری منحصر بـه فرد جهـت کاهش 
وسعت جراحی و تقلیل نارسایی های فیزیکی و روانی پس از آن به وجود 
آمـده اسـت و از ایـن رو انقالبـی در صنعـت ابزارهـای پزشـکی بـه شـمار 
می رود. شرکت مدیسا رایا درمان با تکیه بر دانش و تجربه تیمی توانمند 
از مهندسـین و پزشـکان، فن آوری روز آلمان، ارائه دهنده طیف وسـیعی 
از تجهیـزات، سـامانه هـا و ابزارهای مربـوط به جراحی هـای کم تهاجمی 
 KARL STORZ و آمـوزش هـای تخصصی در این حوزه می باشـد. کمپانی
آلمـان بـه عنوان یکـی از بزرگترین و معتبرترین تامیـن کنندگان فعال در 
زمینه محصوالت جراحی های کم تهاجمی، فعالیت خود را از سال 1945 

آغاز نموده است. 

ایـن شـرکت به عنـوان اولیـن تولید کننده منبع نور سـرد، سیسـتم های 
اندوسـکوپی و سـامانه های یکپارچه سـازی اتاق عمل در جهان شـناخته 
مـی شـود. هم اکنـون این کمپانی، دسـتاوردهای خود را از طریق شـرکت 
مدیسـا رایـا درمان در زمینه های جراحی های عمومـی، ارولوژی، ارتوپدی، 
توراکـس، گـوارش، قلـب و  ریـه،  بیهوشـی،  بینـی،  و  زنـان، گـوش حلـق 

دامپزشکی در ایران ارائه می نماید. 

مرکز آموزشی بیمارستان پارس - 1395. 1
نمایشگاه ایران هلث - تهران - 1395. 2
سمپوزیوم سالیانه جراحی های کم تهاجمی با همکاری . 3

کمپانی اشتورز - تهران - سال 1397

As a branch of KMT Group, MARD is the exclusive representative of the Karl Storz 
Company. They are responsible for providing a range of endoscopic equipment for 
human and veterinary medicine including over 8,000 products. Modern endoscopy 
not only revolutionized the medical diagnostics field but also paved the way for a new 
branch of operative technology; minimally invasive surgery. This technique bypasses 
all physical trauma to the patient and therefore, eases concerns associated with the 
procedure. Since 1945, Karl Storz has become a global pioneer in endoscopic equipment 
with constant inventions and discoveries leading to a wide range of innovative products. 

1. Pars Hospital Training Center - 2017
2. IRAN Health Exhibition -Tehran - 2016
3. Annual Symposium of Minimally Invasive Surgery 

in partnership with STORZ- Tehran - 2017

Minimally Invasive Surgery systems 
for human and veterinary medicine 
as well as for industrial applications

Surgical 
Monitors

Medical
Endoscopy

1 2

3

اندوسکوپی
پـزشـکـی
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گـروه خسـرو مدیسـا طـب بـا توجه بـه زیرسـاخت های ایجـاد شـده در بازه 
زمانـی بیـش از دو دهه، پروژه های متعددی را در حوزه توسـعه محصول و 
بازار به عنوان ره یافت هایی نوآورانه در صنعت سـالمت آغاز نموده اسـت. 
از ایـن رو شـرکت مدیسـا تـوان طـب به عنـوان یکـی از دپارتمان هـای نوپای 
گـروه خسـرو مدیسـا طب اقـدام به ارائـه محصوالت و خدمـات در صنعت 

توانبخشی و فیزیوتراپی نموده است. 

این شرکت با بهره گیری از تیمی کارآزموده از متخصصین و با اهتمام بر با 
کیفیت ترین فن آوری های روز جهان در حوزه های توانبخشـی، فیزیوتراپی، 
طب فیزیکی، ارتروزهای ورزشـی و ... توانسـته اسـت در مدتی کوتاه با اقبال 

اساتید متخصص این صنعت در کشور روبرو شود. 

کنگره سالیانه فیزیوتراپی - تهران - 1396. 1
تجهیز کلینیک جامع توانبخشی کوشا – گلستان - 1395. 2
دستگاه اینتلکت شاک ویو چاتانوگا . 3 فیزیوتراپی

پـزشـکـی

After more than 20 years of providing health care services, KMT adds a new leaf 
to its sturdy tree. Established in 2016, Medisa Tavan Teb is one of the younger 
companies providing services in the field of physiotherapy and rehabilitation. Relying 
in our dedicated HR team, strong education and the most advanced technology in 
physiotherapy, rehabilitation, chiropractic and sports orthosis we strive to become the 
most trusted name for patients as well as health care professionals. 

1. Annual congress of physiotherapy - Tehran- 2017
2. Koosha rehabilitation clinic equipped – Golestan -2016
3. Intelect RPW Chattanooga Shockwave

Medical
Physiothrapy

2

3

1

therapyphysio
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Physioterapy & 
Rehabilitation Company

Moving Rehabilitation
Forward

Electromedical 
Physiotherapy Units

Physioterapy & 
Rehabilitation Company
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شـرکت خسـرو آسـیا طب ارائـه دهنده محصـوالت و راهکارهـای نوآورانه در 
درمـان و کاهـش ریسـک بیمـاری هـای مـادرزادی قلـب و عـروق می باشـد. 
ارتباط موثر با مشـاوران خبره انجمن های علمی و دانشـگاهی کشـور این 
امـکان را فراهـم کرده تا این شـرکت با هدف انتقال نظریات پزشـکان حاذق 
این مرز و بوم، به طور مداوم در راسـتای طراحی محصوالت و پیاده سـازی 

ایده های جدید با کمپانی های معتبر جهان در تعامل باشد.

کنگره قلب اطفال – تهران - 1396. 1
هفتمین کنگره مشترک قلب و عروق – تهران - 1398. 2
پنجمین کنگره مشترک قلب و عروق – تهران - 1395. 3 قلب و عروق

پـزشـکـی

Development of innovative products to provide treatment solutions for cardiac patients 
to decrease cardiovascular risks with ease, speed, and accuracy. The product range 
includes angioplasty catheters, intravascular sensors, analysis devices, coarctation 
stents and haemostatic management for interventional procedures. 

1. Pediatric Cardiovascular Congress - 2018
2. 7th Iranian Joint Cardiovascular Congress - 2019 
3. 5th Iranian Joint Cardiovascular Congress - 2016 

Medical
Cardiovascular

2

3

1

Interventional cardiology 
company

Interventional cardiology 
company
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با توجه به اهمیت مقوله تشخیص در بحث مدیریت بیماری ها و انتخاب 
روش های صحیح درمان، شـرکت مدیسـا طب درمان تمرکز خود را در ارائه 
آخرین و به روزترین سامانه ها و تجهیزات تشخیصی گوش حلق و بینی و 

چشم پزشکی معطوف کرده است. 

ابزارهای تشخیصی تخصصی
پـزشـکـی

Introducing professional services with the goal of providing the highest quality 
ophthalmology products, diagnostic and ENT instruments. We have equipped over 
700 hospitals, clinics and medical centers in both the public and private sectors of Iran. 

Medical
Diagnostic, 
Ophthalmology & ENT

2

3

1

Eye surgery
Instruments

Diagnostic And 
Ophthalmic

Examination Device

ENT Systems
(Unit, Chair And 

Endovision System)

Ophthalmic
Examination Device

Unit and Chair of 
Ophthalmology Device

Ophthalmology
Laser

کنگره فارابی سال 1395. 1
بیست و هفتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران - 1396. 2
گردهمایی توزیع کنندگان - 1397. 3

1. Farabi congress - 2016
2. 27th Annual Congress of Iranian Society of Ophthalmology - 2017
3. Regional Distributors Meeting - 2018
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ایـن دپارتمـان بـا اتـکا به بـه روزترین فـن آوری هـای جهانی، گسـترة کاملی 
بیهوشـی،  ماشـین های  شـامل  بیمارسـتانی  سـامانه های  و  تجهیـزات  از 
معاینـه،  و  عمـل  اتـاق  هـای  چـراغ  شستشـو،  ماشـین های  ونتیالتورهـا، 
تخت های بیمارسـتانی، مانیتورینگ عالئم حیاتی، پمپ های سـرم و سرنگ، 
دسـتگاه های الکتروکاردیوگراف، تسـت های ورزش، دستگاههای انکوباتور و 

وارمر نوزادان و دیوارهای ماژوالر بیمارستانی را ارائه می نماید. 

نشست علمی سالیانه مراقبت های ویژه - اصفهان - 1393. 1
پنجمین کنگره مراقبت های ویژه - تهران - سال 1396. 2
نمایشگاه ایران هلث - تهران - 1397. 3

تجهیزات بیمارستانی 
و ملزومات مصرفی

پـزشـکـی

Medical is the largest segment of our group comprising of five dedicates business units 
offering a comprehensive portfolio. Endoscopic Solutions, Cardiovascular, Medical 
Devices/Instruments, Medication Delivery Solutions, Operating Theater Equipment, 
Physiotherapy & Rehabilitation, Medical Monitors/Screens, Decontamination & 
Sterilization Equipment , ENT Devices & Equipment , Suction & Infusion Pumps, Infant 
Care, Lighting/Luminaries, Medical Instruments, Medical Furniture, Patient Monitoring 
Devices, Respiratory & Life Support, ECG/EKG, Garments & Textiles, Gloves 

1. Academic Annual Meeting of intensive care - Isfahan - 2015
2. The Fifth Congress of Intensive Care - Tehran - 2017
3. IRAN Health Exhibition - Tehran - 2018

Medical
OR & Hospital

2

3

1

Sterile Processing and 
Infection Control

Modular Walls, and Ceilings, 
Operating Tables, Surgical Scrub 
Sinks, OR doors, Medical Trolleys, 

Patient Transfer & Furniture

Patient Monitoring Systems, 
Ventilators, maternal-infant Care 

Products, Diagnostic ECG,  
Anesthesia systems

Medication Delivery 
Solution and Medication 

Management Solution

Lighting Technology for 
Medical Application
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اولین سمپوزیوم پلورادنت پارس - 1397. 1
کنگره اکسیدا - 1398. 2
کنگره دندانپزشکان ایران - 1393. 3

1. Pluradent Pars Initial Symposium - 2018
2. EXIDA Congress - 2019 
3. IGDA Congress - 2014 

Dental

2

3

1

Supplying Wide Range of 
Disposables, Equipment 
and Services for Dental 

Clinics, Offices, and Labs

Dental Implants Adhesives, Cements, 
Composites and Dental 

Impression Materials

Oral & DentalHealth

Our vision was and remains to introduce and develop new, revolutionary concepts in 
Dental market. Our trusted brands have empowered dental professionals to provide 
safer, higher quality, and quicker care across the dental disciplines for over 20 years. 
Product Category: Dental Implantology, Composites, Cements, Impression Materials, 
Adhesives, Finishing & Polishing, Preventive Care, Temporization, Digital Impressions, 
Curing Lights.
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زیـر  قدیمی تریـن  از  طـب  مدیسـا  خسـرو  گـروه  دندانپزشـکی  دپارتمـان 
مجموعه هـای ایـن گـروه مـی باشـد. ایـن دپارتمـان بـا ارائـه آمـوزش هـای 
تخصصی، برگزاری سـمینارهای آموزشـی، شرکت در کارگا ه ها و کنگره های 
علمی، ازتباط مستمر خود را با جامعه دندانپزشکان کشور به خصوص در 

حوزه ایمپلنتولوژی حفظ کرده است. 

دندانپزشکی
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بیمارستان صحرائی 50 تختخوابی - اردبیل - 1390. 1
بیمارستان صحرائی - تهران - 1389. 2
آزمایشگاه سیار کنترل کیفی آب - تهران - 1392. 3

Disaster preparedness refers to measures taken to save lives, speed up recovery 
and reduce the effects of disasters. It will be accomplished by prediction and, where 
possible, prevention of disasters, mitigating their impact on vulnerable populations, and 
responding their consequences. With frequent floods, landslides and earthquakes, Iran 
is geographically known as the 10th most natural disaster-prone regions in the world. 

KMT strongly endeavors to develop the culture of pre-equipment to easily overcome 
embroilment. Solution Categories: advanced relief efforts, mobile hospitals, mobile 
laboratories, marine ambulances, disaster deployed water refineries, hygienic sanitation 
during epidemic disease occurrence, and holistic solutions of staff/systems/control of 
transmissible contaminations by air, water, and surface in agriculture.

1. Field Hospital Project- Ardabil - 2010
2. Field Hospital Project- Tehran - 2009
3. Mobile laboratory of water quality control - 2012

Water Health & 
Disaster Management

2

3

1

Rapid Microbiology & On-
Site Technology

 Hemorrhage Control System 
& Trauma Care

Disinfection, Sterilization 
and Water Purification

Mobile Lab and 
Clinics

Systems to Decontaminate 
CBRN and Toxic Industrial 

Materials Arising 

Tents for Rapid 
Deployment

Disaster Control 
Management
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شـرکت خسـرو مدیسـا سـالمت، فعالیـت خـود را در قالـب دپارتمـان تخصصـی 
"سـالمت در بالیـا و حـوادث" در سـال 1384 آغـاز نمود. با توجه بـه این موضوع که 
ایـران جـزو 10 کشـور بالخیـز دنیـا محسـوب می گـردد، این شـرکت با هدف کسـب 
جایـگاه بـه عنـوان یـک برند ملـی و معتبـر در حوزه مدیریـت بحران، ارائه مشـاوره 
و راهکارهـای عملیاتـی، تأمیـن تجهیـزات مـورد اسـتفاده در ایـن حـوزه منطبق با 
استاندارد های ملی و بین المللی و بومی سازی را سرلوحه فعالیت خود قرار داده 
است تا از این طریق بتواند چشم انداز خود را که تسریع، سهولت و تأمین خدمات 
بهداشتی و درمانی با کیفیت برای تمامی افراد جامعه در سراسر میهن عزیزمان 
می باشد، تحقق بخشیده و در طی این مسیر همواره از مدیریتی دانش-محور و 

نیروی جوان، متخصص و متعهد بهره مند بوده است.

از جملـه مهـم تریـن حوزه های تخصصی فعالیت این شـرکت می توان به تأمین 
و تصفیـه آب در شـرایط بحـران، تثبیـت وضعیت مصدومین در شـرایط اضطرار، 
برگزاری دوره های آموزشـی E- Learning و طراحی و تأمین انواع سـازه های مورد 
کاربـرد در بیمارسـتان هـای صحرایـی، پسـت امـداد پیشـرفته و اتـاق فرماندهـی 
اشـاره کـرد. همچنیـن ایـن شـرکت در سـال 1397 اقدام بـه تولید انواع سـازه های 
Semitrailer و Shelter در داخل کشور نمود. این سازه ها با مساحت های مختلف 
و امـکان عملیاتـی گردیـدن سـریع و قابلیت اعـزام به مناطق مختلـف می توانند 
برای کاربرد های متنوع از جمله بیمارستان های صحرایی، واحد های کلینیک سیار، 

تصویر برداری سیار )CT Scan، MRI و X-Ray(، و ... مورد استفاده قرار گیرند.

سالمت آب و مدیریت حوادث غیرمترقبه
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گروه خسـرو مدیسـا طـب با هدف ارائـه محصوالت اندازه گیـری و پایش 
عالئـم حیاتـی بدن و در راسـتای ارتقاء سـطح سـالمت عمـوم جامعه و با 
تکیه بر تجربه مدیریت سـالمت خود در بخش سـالمت خانواده اقدام به 
تاسیس شرکت مدیسا نوین پایش نموده است. این شرکت با استفاده از 
منابع ارزشمندی همچون سابقه طوالنی در صنعت مدیریت بیماریهای 
بـا  انسـانی متخصـص و محصـوالت و خدمـات  غیـر واگیـر، نیروهـای 
کیفیـت جهانـی تـالش نموده اسـت تا بـا ارائـه راهکارهای کامـل پایش و 
مراقبـت سـالمت، مـورد اقبـال و انتخاب تمامـی ذینفعان بازار سـالمت 
اعم از پزشـکان و منخصصین، تامین کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف 
کنندگان قرار گیرد. این سازمان سالهاست توسعه فرهنگ خود-مدیریتی 
رابـه عنـوان کلیـد واژه مدیریـت سـالمت در بخـش های عمومـی جامعه 

سرلوحه خط مشی خود قرار داده است.  

دهکده دیابت، تهران - 1393. 1
سی امین کنگره بین المللی جامعه ی متخصصین داخلی ایران - 1398. 2
اتوبوس تغییر برای دیابت، تهران - 1393.. 3

سالمت خانواده

The target of the consumer healthcare group, established in 2001, is to empower 
people to monitor and improve their own health. The first step was to provide in-home 
medical monitoring devices as well as baby care products. Our reliable, innovative 
products have been highly recognized by outstanding results of clinical tests. 

With the support of our stakeholders, we are confident to continue this roadmap to 
provide precise, reliable and state of the art products. In turn we aim to raise public 
health awareness and reduce further health problems with early detection. As our 
main organizational mission, we are promoting the culture of self-management.

1. Diabetes Village - 2014
2. The 30th Congress of Iranian Society Of Internists - 2019
3. Diabetes Bus - 2014

Consumer 
Healthcare

2

3

1

Pregnancy and Baby Care 
Products

Medical Gloves/ Sergical
and Examinations

Diabetes Care & 
Delivery Systems

Diabeties
Management

Point of Care Test 
Solution for Chronic 

Disease Management 

Hypertension, Temperature, 
Respirometry and Weight 

Self-Management 
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شرکت مدیسا سالمت گستر در حوزه ی تامین و تولید مکمل های غذایی 
و ورزشـی فعالیت دارد. گزیده جویی در انتخاب محصوالتی که اثربخشـی 
آنها به لحاظ علمی و کلینیکی به اثبات رسـیده اسـت این مجموعه را به 
تولیـد و بومـی سـازی مکمل هـای غذایی و ورزشـی پـاک و مؤثـر رهنمون 
ایـن شـرکت در  ارائـه شـده از سـوی  گشـته اسـت، محصـوالت مکمـل 
حوزه های نورولوژی، غدد، پوست، قلب، چشم، ارتوپدی، گوارش، اورولوژی، 
درمان درد، سالمت زنان و کودکان جهت پاسخگویی به طیف وسیعی از 

نیاز های جامعه در نظر کرفته شده است. 

رونمایی از محصوالت ارگانیکا - 1397. 1
سی امین کنگره ساالنه جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران - 1398. 2
شانزدهمین همایش سالیانه داروسازان - تهران - 1397. 3

دارویی، مکمل های ورزشی

One of our success stories is the rapid growth of the pharmaceutical division. Our focus is 
both on import and production of the highest-quality sport and nutritional supplements 
available with the goal of transferring the technology to local manufacturing.

Our careful selection of products with scientifically proven effects makes us a 
reliable name in a wide range of supplements. Some of the most notable fields 
include neurology, gastroenterology, cardiac, orthopedic, women’s health, pediatrics, 
dermatology and many others.

1. Opening Ceremony for Launching Organika Products - 2018
2. 30th Annual Congress of Iranian Society of Internal Medicine - 2019
3. 16th Annual Meeting of Pharmacists - Tehran - 2018

Pharmaceutical
& Supplement

2

3

1

Nutritional
Supplements

Nutritional Supplements 
& Medicated Food 

Products

Natural Joint
Supplements

Nutritional
Supplements

Nutritional
Supplements

Nutritional
Supplements

Nutritional Supplements & 
Medicated Food Products

Nutritional Supplements 
& Medicated Food 

Products
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شرکت مدیسا آرا گستر در دو حیطه تخصصی ارائه محصوالت مصرفی 
زیبایی و فن آوری های نوین کنترل وزن فعالیت دارد. این شـرکت با ارائه 
محصـوالت و فـن آوری هـای روز دنیـا و تاکیـد بـر بهبـود کیفیـت زندگـی 
بیمـاران و نیـز برگـزاری کارگاه هـای متعـدد آموزشـی و شـرکت در کنگـره 
هـا و سـمینارهای داخلـی و جهانـی اعتمـاد و اقبـال بیمـاران و پزشـکان 

متخصص این حوزه را دریافت کرده است. 

رویداد معرفی زئومین - تهران - 1396. 1
کنگره نورولوژی - تهران - 1396. 2
رویداد معرفی کول اسکالپتینگ - مشهد - 1396. 3

زیبایی

The Clinical aesthetics group was established in 2001. Offering laser and light treatments, 
Injectables, Fillers and all other types of appearance enhancing treatments. Product 
and treatment methods that focus on improving cosmetic appearance through the 
treatment of conditions including scars, skin laxity, wrinkles, moles, liver spots, excess 
fat, cellulite, unwanted hair, skin discoloration, and spider veins. Product Categories: 
Non-surgical fat reduction treatment (Coolsculpting),  Dermal Fillers, Botulinum Toxin, 
Non-Invasive Lift Therapy,  Lifting Fillers, Clinical Skincare, Scar Treatment, Soft Filling 
Technique.

1. Xeomin Introduction Event - Tehran - 2017
2. Neurology Congress - Tehran - 2017
3. Coolsculpting Introduction Event - Mashhad - 2017

Clinical Aesthetics

2

3

1

Pharmaceutical
Company

Body 
sculpting 

None-invasive Way to Lift & 
Tighten Skin with Ultrasound 

Technology
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گروه خسـرو مدیسـا طب با توجه به سیاسـتگذاری های کالن نظام سـالمت 
کشـور و اولویـت سـنجی وزارت بهداشـت اقـدام بـه راه انـدازی واحـد تولیـد 
گـروه خسـرو مدیسـا طـب جهت بومی سـازی فـن آوری های نوین سـالمت 
در بـازار سـالمت ایـران نموده اسـت. بر این اسـاس این شـرکت متناسـب با 
نیاز سنجی های داخلی و با بهره گیری از استانداردهای بین المللی اقدام به 
نـوآوری در عرصـه تولید محصوالت سـالمت محور با کیفیـت جهانی نموده 
اسـت. واحـد تولید گروه خسـرو مدیسـا طب با بهـره بـرداری از فرصت های 
موجـود در بازارهـای منطقـه ای و بین المللی و با اسـتفاده از فن آوری های 
روز دنیا با هماهنگی با بخش های کالن صنعت سـالمت کشـور در مسـیر 

صادرات گام برمی دارد. 

تولید

Local assembly and production of medical devices have long been a strategic goal of 
the group and indeed a requirement of the country.

Our production group has engaged in acquiring licenses with strong collaboration with 
multinational partners ensuring strong locally added support and assistance.

Production

2

3

1

مجموعه تولیدی شماره 1، گروه خسرو مدیسا طب، شهرک صنعتی شمس آباد . 1
مجموعه تولیدی شماره 2، گروه خسرو مدیسا طب، شهرک صنعتی کاوه. 2
دپارتمان کنترل کیفیت مجموعه تولیدی شماره 1، شهرک صنعتی شمس آباد. 3

1. KMT Production Platform No.1, Shams Abad Industrial Zone
2. KMT Production Platform No.2, Kaveh Industrial Zone
3. KMT Quality Control Department, Shams Abad Industrial Zone
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مشارکت و سرمایه گذاری
خدمــات مشــاوره، تحقیــق، تولیــد و نصــب تــا طراحــی و نگهــداری بــرای تمــام مراکــز درمانــی 

دولتــی و خصوصــی

آموزش
برگــزاری دوره هــای گســترده تخصصــی آموزشــی در تمامــی شــاخه هــای پزشــکی و ســالمت 

بــه همــراه راه انــدازی و تجهیــز پنــج مرکــز آمــوزش

خدمات پس از فروش
ــورداری از  ــا برخ ــت ب ــن کیفی ــان و باالتری ــن زم ــه تری ــروش در بهین ــس از ف ــات پ ــه خدم ارائ

ــی ــن الملل ــتانداردهای بی ــاس اس ــین براس ــرب از مهندس ــی مج تیم

انبارداری نوین
برخــورداری از ســاختاری نویــن بــر اســاس متدولــوژی روز دنیــا و مبتنــی بــر اســتانداردهای 

بین المللــی انبــار داری

Healthcare Turnkey Solutions
From the advisory and consulting phases to the fulfillment, production and 
maintenance of complex healthcare equipment projects we also provide design, 
planning and management of turnkey hospital solutions. 

Training
Providing the latest, most up-to-date information through innovative, 
knowledge-based training courses in all branches in addition to the launch of 
five professional training centers.

After-Sales Services
Having an independant after-sales service department composed of 
professional engineers provides a comprehensive service package to ensure 
that our customers are supported by experts continuously throughout the 
products entire service life. 

Warehouse
A new building with a modern, automated inventory systems.

Services

خدمات



 39

واحـد مشـارکت و سـرمایه گذاری گروه خسـرو مدیسـا طب از سـال 
1386 در قالب دپارتمان تخصصی ساخت و تجهیز مراکز درمانی در 
حـال فعالیـت بوده و با برخورداری از گروهـی متخصص و کارآزموده 
و سـال ها تجربه ارزشمند اینک این شرکت آماده ارائه طیف گسترده 
خدمـات از مشـاوره، تحقیـق، طراحی، تولید تا نصـب و نگهداری برای 

تمام مراکز درمانی دولتی و خصوصی می باشد.

همگام با پیشـرفت روز افزون صنعت سـالمت و در طی سـال های 
متمـادی تجربـه در زمینـه برگـزاری دوره هـای تخصصـی آموزشـی، 
پدیده آموزش مستمر به عنوان سرفصلی دائمی در سرمایه گذاری 
کالن ایـن گـروه جهـت ارتقـاء کیفیـت صنعـت سـالمت کشـور در 
نظـر گرفتـه شـده اسـت. بـر ایـن اسـاس و باوجـود محدودیت های 
اقتصـادی، ایـن گـروه موفـق بـه اسـتقرار مراکـز متعدد آموزشـی از 
جملـه مرکـز آموزشـی پیشـرفته بیمارسـتان حضـرت رسـول، مرکز 
آموزشـی بیمارستان پارس، مرکز آموزشی بیمارستان مادر و کودک 
شـیراز، مرکز آموزشـی بیمارستان شهید لبافی نژاد و مرکز آموزشی 
اسـتراتژی های  از  اسـتفاده  بـا  و  تهـران  امـام خمینـی  بیمارسـتان 
نوآورانـه و دانـش بنیان و بهره گیری از منابع علمی و حمایت پایدار 

جامعه پزشکی شده است.

مشارکت و سرمایه گذاری

آموزش

The division was developed to become a respected advisor 
and solution provider to private and public medical 
institutions. From the advisory and consulting phases to 
the fulfillment, production and maintenance of complex 
healthcare equipment projects we also provide design, 
planning and management of turnkey hospital solutions. 
KMT is proud to boast 10 years of experience in this field. 
During this time, we have built a reputation based on 
integrity, quality and professionalism. 

The healthcare industry faced fundamental changes 
recently, which has pushed the market to more effectively 
package services. 

In healthcare education services, we are committed to 
providing the latest, most up-to-date information through 
innovative and knowledge based training strategies in all 
branches. The number of training courses offered by the 
company has increased more than 25% in the last two years 
with the expansion of our training centers lik Rasoul, Pars, 
Shiraz Mother and Child, Labafinejad and Imam Khomeini 
Hospital. We are committed to providing educational 
resources through economic situation and demonstrating 
our high level of commitments to social responsibility. 

Training

Healthcare 
Turnkey 
Solutions
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مسـئولیت یـک سـازمان فروش بـا کیفیت جهانـی در تکمیل فرآیند 
فـروش از دیـد مشـتریان میانـی و مصـرف کننـدگان نهایـی محقق 
می شـود. ایـن مهـم در صنعـت سـالمت نیازمنـد ارتبـاط مسـتمر 
و عمیـق میـان ایـن سـازمان و کلیـه ذینفعـان صنعـت سـالمت به 
خصوص مراکز درمانی، پزشکان، متخصصین و بیماران می باشد. 

گروه شرکت های خسرو مدیسا طب با برخورداری از تیمی تخصصی 
از مهندسین این صنعت سالهاست به ارائه خدمات پس از فروش با 
مدیریت بهینه زمان و باالترین سطح کیفی مطابق با استانداردهای 
تامین کنندگان جهانی فعالیت دارد. این گروه اخیرا با یکپارچه سازی 
بخـش هـای خدمـات پس از فـروش و پی ریزی و تاسـیس یک واحد 
خدمـات پـس از فـروش مسـتقل در قالـب یـک شـرکت مجـزا و بـر 
اسـاس اسـتانداردهای صنعت گامی بلند در مسـیر نزدیک شدن به 
رضایت حداکثری مشتریان و مصرف کنندگان نهایی برداشته است. 

گروه خسـرو مدیسـا طب با تکیه بر تجربه به دسـت آمده در بیش از 
دو دهه فعالیت در صنعت سـالمت در خصوص انبارش محصوالت 
سالمت محور با کاربری های مختلف، در سال 1396 اقدام به راه اندازی 
سـامانه جدید انبارهای خود در فضای فیزیکی بیش از سـه هزار متر 
مربع و مطابق با استانداردهای اکتسابی از تامین کنندگان بین المللی 

خود و همچنین قوانین و مقررات منطقه ای نموده است. 

سازمان خدمات پس از فروش

مدیریت انبار ها

Even the best systems encounter problems. When it comes 
to servicing, our main goal is to offer full servicing from a 
single source. The high quality standards let the customer 
focus on what matters most, the well-being of their patients. 

The KMT Group has an independant, after-sales service 
department composed of professional engineers to 
provide comprehensive service packages. This ensures 
that our customers are continuously supported by experts 
throughout the products entire service life. We serve 
customers with sincerity and their satisfaction is our work 
standard.

Service is our goal, quality is our guarantee.
KMT opened a new state of the art warehouse and logistics 
center in 2017. The new building consists of modern, 
automated warehousing systems. Medical devices are 
grouped in distinct classifications depending on the level of 
regulation required to mitigate potential risks. 

After 
Sales
ServicesWarehouse
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Mashhad
Branch Office

Gilan
Branch Office

Tehran
Head Office

Khuzestan
Branch Office

Shiraz
Branch Office

Isfahan
Branch Office

Tabriz
Branch Office

Local Distribution Network

• In-house distribution/retail  promotion business unit 
covering all 22 municipality area of greater Tehran  

• Branch office in cities: Ahwaz(South West), 
Mashhad(North east), Shiraz(South), 
Isfahan(Central), Tabriz (North west)& Rasht(North).

• 352 (Medical Wholesaler, Medical shops) offering 
Distribution & Level 1 after-sales service.

• Dedicated Geographical Team (12) covering 
Healthcare Centers outside Tehran 

• Network coverage resulted in establishment of 
micro-distribution to more than 12,000 outlets 
offering coverage in all 31 province in Iran

31
Provinces

1,648,195
KM2 Area

81,000,000
Population

With strategically located head office in Tehran, we cover the 
most densely populated city of Iran. KMT has also established a 
chain of offices across tier one cities in Iran to cover the main 
provinces. These offices are located in the cities of Ahwaz, 
Shiraz, Isfahan, Tabriz and Mashhad covering the most diverse 
ethnic population and providing technical and sales support to 
our more than 350 distribution centers. While maintaining a high 
level of sales and after-sales services, customer and consumer 
satisfaction are our greatest interests. 

Tehran

Tabriz

Shiraz

Gilan

Isfahan

Mashhad Khuzestan

گـروه خسـرو مدیسـا طـب جهـت مدیریت فراگیـر زنجیـره تامیـن و ایجاد 
ارتبـاط مسـتمر بـا شـبکه توزیـع محصـوالت و خدمات سـالمت محـور در 
سـطح کشـور با گسـتردگی 31 اسـتان و جمعیـت بیـش از 80 میلیون نفر 
اقدام به راه اندازی 6 دفتر توزیع در مراکز اسـتان های بزرگ و بیش از 350 

مرکز توزیع اختصاصی در شهرستان های کشور نموده است. 

ایـن گـروه جهـت به روزرسـانی ارائه خدمـات و محصوالت در نظـر دارد تا با 
پشـتیبانی سـازمان فروش جغرافیایـی و افزایش حضـور بالدرنگ خود در 
بازارهـا و خـرده بازارهـای منطقه ای اقدام به توسـعه شـبکه توزیع رسـمی 

خود در سراسر کشور نماید. 

شبکه توزیع سراسری
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Global 
Network  
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Bridge between technologies 
of Canada and MENA region

Providing product, financial &
logistical services

Providing product, financial &
logistical services

Providing products &
health services in Europe

Providing products and 
health services in CIS contries

In order to strengthen our international presence, we opened our 
first international office in Dubai (the United Arab Emirates) in 
2004. Since then, we have opened offices in strategically identified 
locations around the globe. KMT Group now has offices in Dubai, 
North America, Azerbaijan, Turkey and Germany to increase global 
reach, provide support and enhance services all while improving 
health care support.

گـروه خسـرو مدیسـا طـب با توجه بـه ناپایداری هـای محیطی حاکـم بر فضای 
کسـب و کار و جهـت ایجـاد ثبات و پایداری در مدیریـت زنجیره تامین از بیش از 
یک دهه پیش اقدام به راه اندازی دفاتر بین المللی خود در منطقه خاورمیانه، 
آسـیای میانـه، اروپـا و آمریکای شـمالی نموده اسـت. این گروه امیدوار اسـت تا 
بـا اسـتفاده از توانایـی هـای ایـن دفاتـر منطقـه ای و پتانسـیل هـای موجود در 
مناطق هدف، ضمن تسـهیل زنجیره تامین محصوالت و خدمات خود با توجه 
به پروژه های متعدد گروه در زمینه تولید و انتقال فن آوری، مطالعات و امکان 

سنجی در حوزه صادرات به این مناطق را نیز پوشش دهد. 

حوزه فعالیت بین الملل
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Iran’s constitution guarantees access to healthcare to its citizens 
and a broad national insurance structure covers about 90 percent of 
the population. Iran’s 49 medical universities providing high-quality 
training for doctors. In 2018 Iran had nearly 15,000 medical teaching 
staff and almost 250,000 medical students, two-thirds of whom are 
female.

The Iranian healthcare industry is well developed with an estimated size 
of $22.3 billion (2015, BMI) and healthcare expenditure representing 
6.9% of GDP. Compared to 5.4% in Turkey, 4.7% in Saudi Arabia and 
3.6% in the United Arab Emirates. The Iranian market has significant 
growth potential with BMI forecasting growth to $31.2 billion by 
2020 corresponding to a CAGR of c.+7% in terms of the US dollar (BMI 
report, 2017).

ایـران کشـوری پهنـاور بـا شـاخص هـای جـذاب جمعیتـی و اقتصـادی اسـت کـه 
جمعتـی در حـدود 80 میلیـون نفـر داشـته و انتظـار مـی رود ایـن آمـار جمعیتی 
تـا سـال 2030 به 88 میلیون نفر برسـد. گسـتردگی صنعت سـالمت ایـران تقریبا 
انـدازه ای در حـدود 22.3 میلیـارد دالر دارد کـه هزینـه های سـالیانه درمان %6.9 
از تولیـد ناخالـص داخلی را به خود اختصاص می دهد. این در حالی اسـت که این 
ارقـام در کشـورهای هـم جـوار نظیر ترکیه، عربسـتان سـعودی و امـارات متحده 
عربـی بـه ترتیـب 5.4% ، 4.7% و 3.6% مـی باشـد. بر طبق پیش بینـی BMI بازار 
صنعت پزشـکی ایران پتانسـیل رشـد تا میزان 31.2 میلیارد دالر در سـال 2020 را 

دارا می باشد.

بخـش عمـده نیـاز تجهیزات پزشـکی در ایـران از طریـق واردات تامین می شـوند 
بـه نحـوی که در سـال 2014، 90% از کل فـروش تجهیزات پزشـکی از طریق واردات 
تامین شده و انتظار می رود در سال 2020 این میزان به 1,217 میلیون دالر برسد.

دولت جمهوری اسـالمی ایران برنامه های گسـترده ای برای افزایش تعداد تخت 
های بیمارستانی تا تعداد 70,000 تخت در سال 2020 دارد بر همین اساس سیاست 

ایران به سمت جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاران خارجی سوق یافته است.

صنعت سالمت در ایران

IRAN 
Healthcare 
Sector
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www.kmtmed.com

UAE - KMT International Office:
602 Al Khaleej Center, Mankhool Road
Dubai, UAE, P.O.Box: 241573
Tel.: +971 4 359 5331
Fax: +971 4 359 5805

Innovative
Healthcare
Solutions

راهـکارهای�نوآورانـه
در صنعت�سـالمـت

معرفی�گروه
خسرو مدیسا طب

General Catalogue
 2019 / 2020

دفتر مرکزی:
تهران، خیابان مالصدرا، خیابان شاد

بن�بست جویبار، پالک ۲۱
کد پستی: ۱۴۳۵۷۹۱۹۹۹

صندوق پستی: ۶۶۸۶ - ۱۹۳۹۵
تلفن: ۴۱۷۳۵
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