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 رئیس محترم دانشکده

 رئیس محترم مرکز تحقیقات 

 رئیس محترم شبکه بهداشت

  رئیس/ مدیر محترم بیمارستان

 

 با سالم و احترام

تامین کیفیت و ایمنی با هدف  و تعمیرات تجهیزات پزشکی کارشناسی انجامسن حدر راستای نظارت بر     

مطابق ضوابط تجهیزات پزشکی؛ امور مربوط به تعمیرات  تمامیضرورت اعمال کارشناسی دقیق در ها و دستگاه

های تجهیزات پزشکی به )ضوابط خدمات پس از فروش شرکت ابالغی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت متبوع

 محترم دانشگاه، از ئیسر 31/30/01مورخ  01/ص/708و به استناد نامه شماره  (MA-WI-08شماره سند 

 باشد. الزامی می پزشکیتعمیرات تجهیزات ، رعایت موارد ذیل جهت تایید اسناد 30/03/01تاریخ 

، داغی قطعه تعویضی تحویل مرکز گردد، در غیر این صورت هزینه ات اصلی دستگاهدر صورت تعویض قطع .8

 شرکت محاسبه شده و از مبلغ نهایی فاکتور کسر گردد. داغی توسط

با توجه به ضوابط خدمات پس از فروش اداره تجهیزات پزشکی، شرکت موظف است پس از هر بار تعمیرات و  .2

ستگاه طبق مستندات های ایمنی و تنظیمات الزم دتعویض قطعات یدکی نسبت به انجام کالیبراسیون و تست

 نماید.اقدام کمپانی سازنده، 

های پرسنل فنی، توسط واحد نامهو با رویت گواهی یاد شدهمزد پرسنل فنی با استناد به ضوابط  نرخ ساعت .0

 پس خدمات آخرین به روز رسانی تعرفهالزم به ذکر است  تجهیزات پزشکی آن مرکز بررسی و محاسبه گردد.

فروش در سایت اداره کل  از پس خدمات های تعرفه سالیانه افزایش ها و میزان برخی دستگاه فروش از

 تجهیزات پزشکی موجود می باشد )پیوست(. 

 باشد. 8حداقل مشخصات مورد نیاز صورتحساب انجام خدمات پس از فروش به شرح جدول پیوست  .0

مطابقت  2، جزئیات مندرج در آن با جدول پیوست از شرکت( Time Sheetضمن اخذ برگه گزارش کار ) .1

 .داده شود

مراحل درخواست و انجام تعمیرات و تعویض قطعات تا حصول نتیجه در نرم افزار مدیریت تجهیزات تمامی  .3

 ثبت گردد. (pmq)پزشکی
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( proforma invoice( و پیش فاکتور ارزی )invoiceفاکتور ارزی ) ، حتی االمکاندر صورت لزوم .7

 دریافت گردد.، نمایندگی شرکتیا ممهور به مهر کمپانی و  ؛قطعات مندرج در پیش فاکتور فوق الذکر

کننده و یا تولید هایتوسط شرکت بایدمی خدمات مربوط به تعمیرات و نگهداشت تجهیزات پزشکی تمامی .1

کل ثبت شده در سایت اداره های ثالث ارائه دهنده خدمات پس از فروشکننده دستگاه و یا شرکتوارد

 .شود، انجام تجهیزات پزشکی

آن  ل تجهیزات پزشکیئوتوسط مس ، می بایدتعمیرات و خدمات مربوط به نگهداشتفاکتور و فاکتور پیش  .0

 تایید شده باشد.بررسی و  مرکز، 

مسئولیت بررسی و نظارت بر حسن انجام تعمیرات مطابق با موارد فوق الذکر به عهده مسئول  بدیهی است   

 تجهیزات پزشکی آن مرکز می باشد.

تائیدیه گروه تجهیزات پزشکی معاونت توسعه  ،متوسطدر اسناد باالتر از سقف معامالت الزم به ذکر است    

 مدیریت و برنامه ریزی منابع الزامی است. 

 

 

 

 


