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 مركز بهداشت جنوب تهران خرید تجهیزات پزشکیفلوچارت 

 

 

نسخه با ذکر مشخصات دقیق دستگاه و  3کاال در  خرید تکمیل فرم درخواست

 ول واحد درخواست کنندهتوسط مسئ گسترشتحویل فرم درخواست به واحد 

 

 آیا کاال در انبار دارویی موجود است؟

واحد دارویی و ارسال یک کارشناس مسئول تأیید عدم موجودی انبار دارویی توسط 

 نسخه از درخواست به انبار دارویی و بایگانی یک نسخه از درخواست در واحد دارویی

تحویل فرم درخواست به واحد کارپردازی 

 توسط واحد درخواست کننده

 به مدیریت توسط کارپردازتخمین قیمت و ارسال درخواست 

نبار بهه  تحویل دستگاه از ا

 واحد درخواست کننده

تأیید درخواست توسط امورمالی و ارسهال  بررسی و 

 آن به انضمام پیش فاکتورها به تجهیزات پزشکی

 

از سقف فاکتور پیش مبلغ آیا 

 معامالت کوچک کمتر است؟

تأییدشده بررسی پیش فاکتورها و درخواست 

 تجهیزات پزشکی توسط کارشناس

کارشناسی  پیش فاکتورها،بررسی کیفی دستگاه ها،

خرید، ارجاع به گروه تجهیزات پزشکی دانشگاه جهت 

 صدور مجوز خرید توسط کارشناس تجهیزات پزشکی

آیا پیش فاکتور مورد تأیید گهروه  

 است؟تجهیزات پزشکی دانشگاه  

 ب

بررسی دلیل عدم تأیید، ارسال پیش فاکتور جایگزین 

و نامه مجدداً به گروه تجهیزات پزشکی جهت صهدور  

 مجوز خرید توسط کارشناس تجهیزات پزشکی

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 

درماني تهران، اشتيبهد  
 مركز بهداشت جنوب تهران

 تحویل فرم درخواست به واحد دارویی توسط درخواست کننده

 imedپیش فاکتور از فروشندگان دارای مجوز  3اخذ 

و معتبر و ارسال درخواست به انضمام پیش فاکتورها به 

 امور مالی توسط کارپرداز
 

درخواست مهورد تأییهد مهدیریت    آیا 

 مرکز است؟ مراحل خرید انجام شود؟

ابطال درخواست و تحویل به واحد 

کارپردازی جهت ارسال به واحد 

 درخواست کننده

 بررسی و تأیید فرم درخواست توسط کارشناس مسئول گسترش
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ضمیمه کردن  نامه گروه تجهیهزات  

پزشکی بهه مسهتندات درخواسهت    

خرید  توسط کارشهناس تجهیهزات   

 پزشکی

 

مهر و امضای پیش فاکتور دستگاه انتخاب شهده و  ارسهال   

درخواسههت بههه واحههد کههارپردازی توسههط آن بههه همههراه 

 کارشناس تجهیزات پزشکی

انجام هماهنگی های خرید بها فروشهنده و ترتیهر ارسهال     

 رر شده در مهلت مقتوسط کارپرداز دستگاه 

آیا دستگاه به صهورت مسهتقیب بهه    

 درخواست کننده تحویل می گردد؟

بهه  «  تحویهل مسهتفیب  »تحویل صورتجلسهه  

 سط کارپردازفروشنده  تو

همههاهنگی جهههت ارسههال فههاکتور بههه انضههمام 

بههه واحههد «  تحویههل مسههتقیب»صورتجلسههه 

دارویی و تجهیهزات پزشهکی  در مهلهت مقهرر     

و اعههالم گههزارش انجههام کههار بههه واحههد شههده 

 توسط کارپردازدارویی و تجهیزات پزشکی 

،  «تحویههل مسههتقیب »بررسههی صورتجلسههه  

واحههد  فههاکتور و مههدارو پیوسههت توسههط  

  تجهیزات پزشکی ارویی و د

تحویل دستگاه/ دستگاه ها بهه انبهار دارویهی توسهط     

 نماینده شرکت فروشنده

 صدور رسید انبار توسط انباردار

واحهد  مدارو فوق بهه  تحویل 

 توسط واحد دارویی یکارپرداز

در هر یک از مراحل درخواست و تأیيد تجهيزات پزشکیي در  : توضيحات

صورت نياز و بنا به تجهيزات مورد درخواست  کميته تجهيکزات پزشکیي   

 تشیيل شده و صورتجلسه کميته پيوست سایر مدارک مي گردد . 

 واحد دارویی و تجهیزات پزشکی

بررسی کیفهی تجهیهزات خریهداری شهده توسهط      

 کارشناس تجهیزات پزشکی و تأیید فاکتور

ی خرید بررسی کیفی دستگاه ها،پیش فاکتورها، کارشناس

 و بررسی قیمت توسط کارشناس تجهیزات پزشکی

تأیید یکی از پیش فاکتورهها و یها ارا هه پیشهنهاد جدیهد در      

مهلکت  صورت کیفیت بهتر به درخواست کننده و تعیین 

 و نصر دستگاه توسط کارشناس تجهیزات پزشکی ارسال

 ب


