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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
 بهداشتی درمانی تهران

  ):Target(هدف
هدف از تدوین این روش اجرایی تشریح نحوه تامین و توزیع آمبوالنس ها به مراکز بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم 
پزشکی تهران،   شماره گذاري آمبوالنسهاي توزیع شده بین واحدها، اسقاط خودروهاي مستعمل و مازاد و جایگزین 

به عالوه تشریح کننده . طرح ترافیک و توزیع بین واحدها می باشدآن با خودروي سالم و جدید،  گرفتن مجوز 
  .چهارچوب و محتواي نحوه شناسایی، کنترل و بایگانی سوابق ایجاد شده ناشی از فعالیت هاي جاري می باشد

 
  ):Scope(دامنه کاربرد  -2

ی تهران می باشد و در اداره این روش اجرایی در برگیرنده کلیه واحدهاي بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشک
  . خدمات کاربرد دارد

  
  : )Definition(تعاریف  -3

برگه اي است که در آن شماره موتور و شاسی آمبوالنس و مشخصات شرکت وارد : برگ گارانتی آمبوالنس -
در صورت خرابی قطعه اي از خودرو که شامل گارانتی می . کننده و یا شرکت سازنده در آن قید شده است 

  . باشد ، نسبت به رفع مشکل یا تعویض قطعه اقدام خواهد شد
شرکتی است که آمبوالنسها توسط آنها ساخته و یا پس از گذشتن : شرکت سازنده و یا وارد کننده خودرو -

  . از مراحل گمرکی وارد کشور می شوند
از  مایه اولیههاي جدید و برگشت سر صرف نگهداري راه، تاسیس راهکه شهرداري جهت مبلغی : عوارض -

  .مالکان خودرو دریافت می کند 
مالکان ت بر مبناي اصل همکاري ملی و بر حسب قانون از که دول مالیات عبارت است از سهمی:  مالیات -

تا بتواند مخارج کشور را که نفع عمومی در آن است تامین کرده یا دیون خود را دریافت می کند  خودرو 
 .بپردازد

  .برگه اي که مشخصات مالک و ماشین در آن قید شده است: روشناسنامه مالکیت خود -
 . برگه اي که در آن وزن خودرو اسقاط شده درج شده است: گواهی توزیع  -
جهت اسقاط خودروها به واحدهاي درخواست  13شرکت هایی که از طرف ستاد تبصره : مراکز اسقاط  -

 .کننده معرفی می شود
  . درو جهت تردد در شهر تایید شده استبرگه اي که سالمت خو: معاینه فنی  -
یک برگ از مدارك خودرو می باشد که هنگام تحویل خودرو از شرکت سازنده به نماینده : سند فروش -

 .در برخی موارد سند از شرکت ارسال نمی گردد. دانشگاه داده می شود
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خودروهاي فرسوده فعالیت ستاد حمل و نقل و سوخت کشور است که در راستاي طرح نوسازي  :13ستاد تبصره 
.می کند  

  ) :Reference( :مراجع و مدارك مرتبط -4
:براي تدوین این روش اجرایی مدارك ذیل به عنوان مبنا مورد استفاده قرار گرفته است  

 بخشنامه ارسالی از معاونت پشتیبانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص توزیع آمبوالنس -
 و توسعه امور عمومی به مدیران واحدها جهت ارسال آمار آمبوالنسهاي فاقد شماره بخشنامه مدیر نظارت -
مجوز هیئت امناء دانشگاه و مجوز وزارت دارائی و قبوض پرداخت عوارض وگواهی عدم خالف که براي  -

  هرخودرو صادر می شود جهت اسقاط خودروها
علوم پزشکی تهران و مجوز سازمان طرح  بخشنامه معاون توسعه وزارت بهداشت به معاون توسعه دانشگاه -

 ترافیک جهت اخذ مجوز طرح ترافیک
  
  ):Method(روش کار  -5

بعالوه ارتباط این فرایند با سایر . در سطح این واحد فعالیتهاي قابل انجام در قالب فلوچارتهاي زیر انجام می گردد
  :هایی که مبناي شروع کار می باشد عبارتند ازفرایندها در متن نمودار ها قید گردیده و همچنین ورودی/واحدها 

 آمار آمبوالنسهاي نو و مازاد واحدهاي دانشگاه علوم پزشکی تهران  -
  ... مشخصات آمبوالنسها فاقد پالك شامل شماره موتور و شاسی و  -
 کنترل سند فروش هر آمبوالنس -
 مشخصات خوروهاي آماده اسقاط  -
  آمار خودروهاي فاقد طرح ترافیک دانشگاه -
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 فلوچارت تامین و توزیع آمبوالنس ها و شماره گذاري آنها به مراکز
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

تهیه معرفی نامه از اداره خدمات با امضاي مدیر نظارت و معرفی نماینده به سازمان امور مالیاتی کشور جهت 
 ض، مالیات و هزینه نصب پالكاخذ نرخهاي جدید ساالنه عوار

ارسال نامه اي به مدیر بودجه دانشگاه از طرف مدیر نظارت مبنی بر اختصاص بودجه تعیین شده توسط مدیریت 
 )بر اساس نرخهاي اعالم شده توسط امور مالیاتی کشور(براي شماره گذاري آمبوالنسها ) اداره خدمات(نظارت 

واحد بهداشتی درمانی  که (ارسال نامه اي از طرف مدیر نظارت و توسعه امور عمومی به مدیر واحد 
مبنی بر معرفی یک نماینده رسمی جهت تحویل گرفتن آمبوالنس) در نامه وزارتخانه معرفی شده  

 ده واحد با در دست داشتن معرفی نامه با امضاي مدیر واحدمراجعه نماین

 تحویل آمبوالنس به نماینده واحد به همراه بیمه نامه و برگ گارانتی آمبوالنس

 ارجاع نامه از مدیر نظارت و توسعه امور عمومی به اداره خدمات

معرفی یک نفر نیروي رسمی به عنوان نماینده از واحد نقلیه اداره خدمات به شرکت سازنده 
شده، جهت تحویل گرفتن آمبوالنس و  آمبوالنس که در نامه ارسالی از طرف وزارتخانه معرفی

 آوردن آمبوالنسها به پارگینگ دانشگاه

ع دانشگاه به مدیر نظارت و توسعه امور ارجاع نامه از معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزي مناب
 عمومی

 ارجاع نامه از ریاست دانشگاه به معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزي منابع دانشگاه 

و منابع وزارت بهداشت به ریاست دانشگاه علوم پزشکی   ارسال نامه از معاون توسعه مدیریت
 تهران مبنی بر اختصاص تعدادي مشخص آمبوالنس با ذکر نام شرکت وارد کننده و محل تحویل

 شروع

A 
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ارسال نامه اي از اداره خدمات با امضاي مدیریت نظارت به 
وزارت دارایی به همراه یک فهرست از آمبوالنسها ي فاقد شماره 

)یثبت جزء اموال دولت(جهت اخذ مجوز شماره گذاري  

از واحدها خواسته می شود در روز تعیین شده آمبوالنسها ي فاقد شماره )اداره خدمات(طی نامه اي از طرف مدیر نظارت 
با راننده به اداره شماره گذاري مشخص شده توسط راهنمایی و رانندگی اعزام کنندا قبال ارسال کرده اند، که لیست آن ر  

 

همزمان با مراجعه ( یین شده به پارکینگ اداره راهنمایی و رانندگی در روز تع) اداره خدمات(مراجعه و معرفی نماینده دانشگاه 
با در دست داشتن مجوز هاي اخذ شده از وزارت دارایی، مدیریت حوادث معاونت سالمت، اصل فیش هاي واریزي) راننده واحد  

 عملیات شماره گذاري و صدور پالك خودرو در پارکینگ انجام می شود

خودرو به همراه پالك جدید تحویل نماینده واحد که در پارکینگ حضور دارد 
 می شود

 می شود) اداره خدمات(نشگاه اصل شناسنامه مالکیت خودرو در پارکینگ صادر و تحویل نماینده دا

طی نامه اي اصل شناسنامه مالکیت خودروهایی که شماره گذاري شده اند تحویل اداره 
دانشگاه می شوند) امور مالی(اموال  

 پایان

A 

به مدیریت  ارسال نامه اي از اداره خدمات با امضاي مدیریت نظارت
حوادث معاونت سالمت جهت اخذ مجوز آالینده نبودن خودرو 

)سالمت(  
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  : واحدها ریسا با ارتباط -6
 با متناسب یاصالح اقدامات و آمده بعمل يزیمم میت با الزم يها يهمکار یداخل يها يزیمم نیح در -

 تیریمد ندهینما به و ثبت) NC( انطباق عدم فرم در جینتا و انجام ها انطباق عدم آورنده جودبو لیدال
 . شودیم اعالم

 ها يریگ اندازه و شیپا به مربوط سوابق ندها،یفرآ يریگ اندازه يبرا شده نییتع يها شاخص به توجه با- -
 . دگرد یم ارسال تیریمد ندهینما يبرا و درج شده نییتع يها زمان در

 می داده اطالع اداري اتوماسیون/تلفنی کامپیوتر، واحد به کامپیوتري سیستم در اشکال بروز صورت در -
  .شود

 درخواست فرم طی موضوع واحد در استفاده مورد تجهیزات ویا تلفن خرابی ازقبیل بروزمشکالتی صورت در -
  .گردد اقدام تکنسین اعزام جهت گرفته، صورت هماهنگی تأسیسات واحد با تلفنی/تعمیرات

 مطابق مربوطه هاي ارزیابی و ایشان عملکرد بر نظارت گردد استفاده پیمانکار از فرآیندها انجام در چنانچه -
  .گرفت خواهد صورت کنندگانتامین ارزیابی دستورالعمل و سپاري برون اجرایی روش

  
:ضمائم و سوابق  -7  

سابقه/ عنوان فرم  ردیف نحوه  محل نگهداري مدت نگهداري کد سابقه 
 دستیابی

کپی اسناد فروش و مالکیت مربوط به هر  1
 آمبوالنس 

 شماره پالك زونکن دائم 

 
  
  :شاخص فرایند. 8

 

میزان/معیار عنوان شاخص ردیف دوره اندازه  
 گیري

دوره گزارش 
 دهی

 مالحظات

متوسط زمان شماره گذاري آمبوالنسها از زمان در  1
يخواست تا زمان شماره گذار  

 20پس از دریافت اسناد 
 روز

ماهه 6 ماهه 6    

متوسط زمان توزیع آمبوالنسها از زمان ارسال نامه  2
ماهه 1  تخصیص از وزارتخانه ماهه 1  ماهه 1    


