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 "نه عليه هرگونه تبعيض سني"شعارجهاني
 

 جامعه سرپرست محترم مرکز سالمت

 /خانه بهداشتسالمت گلریزمسئول محترم پایگاه 

 مسئول محترم مرکز مشاوره رفتاری بیمارستان امام خمینی

 رفتاری زمزم مسئول محترم مرکز مشاوره

 مسئول محترم مراکز متادون تراپی

 با سالم

در خصهو  تعمير/سهرويس تیهيه ا      66/66/22مهور    22/د/7874/606احتراماً، پيرو نامهه شهماره   

 هماهنگ فرماييد ضمن رعايت موارد زير اقدام گردد:الزم است پ شکي 

 حفظ و نگهداری مستندات تجهیزات پزشکی -الف

بها برچسهبي ت هت     زونکن زرد رنگدر يهك   به تفکيك دستگاه مرك تمامي مستندا  تیهي ا  پ شکي 

بايگاني شود. پيوست اين نامه  الگوي مرك مطابق تصويرهمراه با نام  «مستندات تجهیزات پزشکی»عنوان 

اده شهده و بهر   به اين ترتيب كه هر يك از مستندا  ذيل در يك كاور پالستيکي جداگانه در زونکن قهرار د 

 حسب مورد بروزرساني شود:

از شهركت هها، كهار  ههاي گهارانتي،       هرر دسرتگاه  صورتیلسا  ت ويل مستقيم و حواله انبهار   -الف

و دستورالعمل هاي كاربري تیهي ا  پ شکي كه هنگام ت ويل دستگاه  دفترچه هاصورتیلسا  تعويض، 

 (پالستيکي ت ويل شده است)هر دستگاه در يك كاور مرك  به

)در كاورههاي پالسهتيکي در ن هر     هر یک از تجهیزات پزشکیاصل فاكتور و برگه گ ارش سرويس  -ب

 گرفته شده براي هر دستگاه(

دو مدرك فوق در هر بار تعمير، سرويس و كاليبراسيون هر دستگاه بايستي در كاور مربوط به آن دستگاه 

 قرار داده شود.

ر و سرويس كه در صور  نياز براي شركت ها فکس مي شود در كهاور  هرگونه برگه درخواست تعمي -ج

 مربوط به آن دستگاه قرار داده شود.

هرگونه دستورالعمل، نامه، چك ليست يا مستندا  مرتبط با تیهي ا  پ شکي كهه پهس از ايهن بهه      -و

 مرك  ابالغ شود يا به صور  پراكنده در مرك  موجود است.

 تجهیزات پزشکیتعمیرات و سرویس  -ب

راهنمای کاربری یرا دفترهره   هنگام مواجهه با مشکلي در عملکرد دستگاه ها در صورتي كه با مطالعه  -6

مشکل مرتفع نمي گردد ابتدا با بخش فني يا خدما  پهس از فهروش شهركت نماينهدگي      راهنمای دستگاه

را شهر  داده، در  حاصهل فرماييهد و مشهکل مشهاهده شهده       تماس تلفنری معرفي شده در جداول پيوست 
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صورتيکه با وجود راهنمايي كارشناس فني شركت مشکل مرتفع نشد هماهنگي الزم جهت مراجعه نماينهده  

شركت به مرك  و يا ارسال دستگاه به شركت نمايندگي )ترجي اً ارائه خدما  در م ل مرك  صور  گيرد( را 

 بعمل آوريد.

كيد بر نگههداري بهينهه كهار     با تأ رانتي در حواله انبارقيد گا يادر خصو  تیهي ا  داراي كار  گارانتي 

استفاده نموده و در  پیوست 1شرح جدول شماره از خدما  پشتيباني شركت هاي نمايندگي به  گارانتي،

 اقدام نماييد. پیوست 2از شرکت های جدول شماره  يکيغير اين صور  از طريق تماس با 

ستگاه )از زمان مشاهده اشکال در عملکرد تا پايان رفع مشکل و حداكثر زمان پيگيري رفع اشکال هر د -2

 مي باشد. ساعت 22سه روز کاری یا ت ويل دستگاه براي استفاده میدد در مرك ( 

در صورتيکه به من ور رفع ايراد يکي از تیهي ا  در مد  زمان گهارانتي، شهركت نماينهدگي، دسهتگاه      -6

معيوب را با دستگاه جديدي با همان مشخصا  دستگاه قبلي جايگ ين كنهد مراتهب بايسهتي در گه ارش     

 بايد دريافت شود. کارت گارانتی برای دستگاه جدیدسرويس قيد شود و حتماً 

ر شده تا مد  زمان مشخصي توسط شركت مربوطه گارانتي مي گهردد و در صهور  بهروز    وسيله تعمي -4

در فهاكتور  ماه 3مدت زمان گارانتی حداقل خرابي هيچ ه ينه اي پرداخت نمي گردد، ازين رو الزم اسهت  

 دريافتي قيد گردد.

 در صور  تعويض قطعه يا قطعا ، داغي آن را از شركت مطالبه و دريافت نماييد. -6

رداخت ه ينه هاي جانبي ارائه خدما  گارانتي شامل اياب و ذهاب، حمل و ... وه ينه ههاي تعميهرا    پ -0

 ( است.خارج از گارانتي  به عهده مشتري)سرپرست مرك 

شرکی و رسرید   تجهیزات پز )گزارش تعمیر( گزارش های سرویسبرگه اکتورها، تصویر فالزم است  -8

در زونکن مربوط به مسهتندا  تیهيه ا     بانکی پرداخت وجه فاکتور تعمیر کار یا فیشپرداخت وجه به 

 شود. به تفکيك هر دستگاهپ شکي 

صورتحساب نمايندگي موظف است براي دريافت ه ينه هاي خدما  پس از فروش در هر نوبت شركت  -7

بره  یا شرح تمامی فعالیت های مربوط  )گزارش تعمیر(زارش سرویسبرگه گو  رسمی  شرکت )فاکتور(

ت ويل و بر اساس آن ه ينه هاي خهود را مطالبهه    سرپرست مرك را با مشخصا  ذيل به  سرویس دستگاه

پرداخت وجه فاكتور اقدام نماييهد و   جنابعالي نسبت به ز اطمينان از عملکرد ص يح دستگاهنمايند تا پس ا

. اخه   کن مربوطه بايگاني گهردد وتصوير ان در زون كمافي السابق اصل فاكتور را به امور مالي ت ويل نماييد

تأييديه كارشناس تیهي ا  پ شکي روي فاكتور تعميرا  توسط واحد امور مالي جهت پرداخت ال امي مي 

 باشد. 
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 نیام خدما  پس از فروش به شر  ذيل مي باشد:افاکتور )صورتحساب(حداقل مشخصا  مورد نياز 

 

 

 

 

 

 

 پس از فروش به شر  ذيل مي باشد:انیام خدما   برگه گزارش کارحداقل مشخصا  مورد نياز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيش از تعمير، سرويس دوره اي يا تعويض قطعه براي تیهي ا  پ شکي )اعم از تیهيه ا  عمهومي،    -2

تهيه نمهوده و   پیش فاکتور، از شركت مربوطه هزار تومان222آزمايشگاهي و دندانپ شکي( باالتر از سقف 

به انضمام درخواست خريد براي بررسي به كارشناس تیهي ا  پ شکي مرك  ارسهال نماييهد. در صهور     

اقدام به ادامه تعمير و دريافهت   رياست وسط كارشناس تیهي ا  پ شکي، امور مالي و تتأييد پيش فاكتور 

 فاكتور و پرداخت مبلغ آن به شركت نماييد.

بهه انضهمام درخواسهت خريهد      پيش فاكتور تأييد شهده هزار تومان222بيش از  مبلغجهت فاكتورهايي با 

جههت تعميهرا  و    شده ضميمه مدارك فاكتور شده و ت ويهل واحهد امهور مهالي گهردد.      تعميرتامين اعتبار

سرويس تیهي ا  دندانپ شکي و آزمايشگاهي تأييد كارشناس مسئول ستادي واحهد مربوطهه روي پهيش    

 از مرحله ارسال به كارشناس تیهي ا  پ شکي ستادي ال امي است. فاكتور و فاكتور پيش

 فاكتور رسمي شركت با سربرگ -

 فاكتور تاريخ و شماره -

 مرك مشخصا   -

 درج شماره سريال برگه گ ارش كار در متن صورت ساب -

 عنوان دستگاه، مدل و شماره سريال -

 تفکيك ه ينه هاي انیام تعميرا  و ه ينه هاي جانبي -

 شماره و تاريخ تن يم برگه گ ارش كار -

 مرك مشخصا   -

 و خروج از مرك  تاريخ درخواست خدما  از سوي مرك  و تاريخ و ساعت مراجعه -

 نام دستگاه، مارك، مدل و شماره سريال -

 شر  عيب گ ارش شده از طرف مرك  و شر  كامل خدما  فني انیام شده توسط پرسنل فني شركت -

 مشخصا  پرسنل فني ارائه دهنده خدما  -

 مشخصا  و امضاي سرپرست مرك  و مهر مرك  -
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مبلغ قيمت هر كاال جهت تعميرا  ه ينه گردد. در صورتيکه ه ينه تعمير بهيش   %02حداكثر تا سقف  -66

نامه عدم امکران تعمیرر از شررکت    از مي ان برآورد شده يا وسيله غير قابل تعمير بود نسبت به دريافهت  

دد و درخواست قلم م كور در فرم تیهي ا  پ شکي پالك دار به انضمام برگه عدم امکان اقدام گر مذکور

 ستاد ارسال گردد. واحد دارويي و تیهي ا  پ شکي تعمير به

دستگاه با توجه به اينکه اكثرا نياز بهه تعهويض   در صور  اتمام گارانتي دستگاه فشارسنجدر خصو   -66

اقهدام گهرددا اولويهت بها تعهويض قطعهه       مین و تعویض قطعهنسبت به تأ مستقیماًقطعه)كاف،گژ و ...( دارد 

 درصورتيکه تامين قطعا  بيش از قيمت يك فشارسهن  ه ينهه بهر باشهد    مي باشد. با برند يکسان معيوب

تاييد اسقاط فشارسن  موجود در  درخواست قلم م كور در فرم تیهي ا  پ شکي پالك دار به انضمام برگه

 ارسال گرددواحد دارويي  ستاد بهتیهي ا  پ شکي  مرك  توسط كارشناس

های جدول شرکتبا  24/8/78مور   64420/606پيرو نامه شماره شارژ کپسول اکسیژنر خصو د -62

 پیوست هماهنگ گردد. 3شماره 

ضمناً پيرو مصوبا  جلسا  سرپرستان مراك  در صور  نياز به مانومتر اكسيژن، چراغ قوه، گوشواره،  -64

، مشمع پاراوان و ...( از تنخواه اقهدام و فهاكتور   viewpackتمامي منسوجا  )مل فه يکبارمصرف، شان، 

 ارسالي آن كمافي السابق به امور مالي ت ويل نماييد.

ال كر در بازديدهاي كارشناسان مرك  مورد پايش قرار خواهند گرفت و بهه عنهوان   بديهي است موارد فوق 

 معيار امتيازدهي موضوع تیهي ا  پ شکي مرك  در ن ر گرفته خواهند شد.

 ضمناً شماره تلفن تماس زير جهت ارتباط با كارشناس تیهي ا  پ شکي اين مرك  به شر  ذيل اعالم مي گردد:  

 

 

 

با کارشناس تجهیزات پزشکی مرکزشماره تلفن تماس   

11711222شماره تلفن مستقیم:    

11727221(4و 3)             132داخلی    

 سرکار خانم مهندس طاهری

بدلیل بازدید با واحد دارویی تماس گرفته شود ایشان درصورت عدم پاسخگویی  

 

 


