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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
 بهداشتی درمانی تهران

  ):Target(هدف
  هدف از تدوین این روش اجرایی تشریح نحوه اهداي وسایل اداري اسقاط به مراکز خیریه

 
  ):Scope( دامنه کاربرد -2

این روش اجرایی در بر گیرنده برخی از وسایل اداري اسقاط دانشگاه می باشد که توسط مدیریت امور عمومی مجوز 
  .اخذ شود اهداي آن به مرکز خیریه از معاونت توسعه

  : )Definition(تعاریف  -3
 .مانیتور و   که قابلیت تعمیر و استفاده مجدد ندارند/ صندلی/ وسایل اداري اسقاط شامل وسایلی مانند میز -
مراکز خیریه مراکز دولتی که مانند کهریزك که از محل فروش وسایل اسقاط جهت تامین برخی از هزینه  -

  .هاي خود استفاده می نمایند
 

  : )Reference( مراجع و مدارك مرتبط -4
اعالم فهرست وسایل اسقاط لوازم اداري از سوي واحدها و / استناد به بخشنامه ارسال شده از استانداري تهران 

  مدیریتها و اخذ مجوز از معاونت توسعه جهت اهداء به مراکز خیریه 
  
 ): Method(روش کار  -5

  . ت ذیل تشریح خواهد شدانجام مراحل این فرآیند به شرح فلوچار
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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
 بهداشتی درمانی تهران

 فلوچارت جمع آوري تجهیزات و وسایل اداري اسقاط و اهداء به موسسات خیریه
  

واحد هاي ستادي دانشگاه به مدیریت  ارسال نامه در خصوص جمع آوري لوازم اسقاط موجود توسط
 نظارت و توسعه امور عمومی

 ارجاع نامه به رئیس اداره خدمات توسط مدیر نظارت و توسعه امور عمومی

 هماهنگی جهت جمع آوري اموال اسقاط از واحد متقاضی توسط رئیس اداره خدمات

ئیس اداره خدمات جهت اخذ مجوز از تهیه نامه با امضاء مدیریت نظارت و توسعه امور عمومی توسط ر
 معاونت توسعه براي اهداء اموال اسقاط جمع آوري شده

 هماهنگی با اداره، حراست و موسسات خیریه جهت انتقال اموال

عزام خودرو از مراکز خیریه جهت حمل اموال اسقاطا  

 پایان

 شروع
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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 جیتان و انجام ها انطباق عدم آورنده بوجود لیدال

 . شودیم اعالم
 ها يریگ اندازه و شیپا به مربوط سوابق ندها،یفرآ يریگ اندازه يبرا شده نییتع يها شاخص به توجه با- -

 . گردد یم ارسال تیریمد ندهینما يبرا و درج شده نییتع يها زمان در
 می داده اطالع اداري اتوماسیون/تلفنی کامپیوتر، واحد به مپیوتريکا 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 آیندهافر انجام در چنانچه -

 .گرفت خواهد صورت کنندگانتامین ارزیابی دستورالعمل و سپاري برون اجرایی روش
 

 :سوابق ضمائم و -7
سابقه/ عنوان فرم  ردیف   مدت نگهداري کد سابقه 

  جاري
  نحوه دستیابی  محل نگهداري

      
 

  
  : شاخص فرایند -8 

 

میزان/معیار عنوان شاخص ردیف دوره اندازه  
 گیري

دوره گزارش 
 دهی

 مالحظات

نسبت تجهیزات و وسایل اسقاط شده یا اهداء شده   1
    ساله1  ساله1  %20  به کل تجهیزات قابل اهداء 

    ماهه 6  ماهه 6  روزه 3  متوسط زمان اسقاط یا اهداء تجهیزات و وسایل  2


