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  تجهيزات پزشكياداره 

  در مراكز درماني فلوچارت تعمير تجهيزات پزشكي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

    

    

  

  

    

    

    

    

  

  

      

    

    

گزارش خرابي دستگاه توسط بخش و ارسال فرم درخواست  اعالم

  به واحد تجهيزات پزشكيتعميرات 

  توسط كارشناس تجهيزات پزشكي مشكل دستگاهبررسي 

تعمير تجهيز با مراجعه كارشناس شركت و 

  نظارت واحد مهندسي پزشكي

 با شركت واحد مهندسي پزشكي مكاتبه

  كارشناس اعزام جهت نمايندگي

واحد تجهيزات پزشكي در بخش و تحويل دستگاه به 

با تداركات جهت ارسال دستگاه به  اين واحد هماهنگي

  شركت تعيين شده توسط واحد تجهيزات پزشكي

 بررسي فاكتور از نظر الزامات و قيمت

  تجهيزات پزشكي واحدتوسط 

د يفاكتور مورد تاي

 است؟

تكميل فرم درخواست تعمير ارسالي از بخش و 

  بايگاني اين فرم

  ����ن
عودت فاكتور به شركت 

  جهت اصالح

اصالح فاكتور و ارسال 

  مجدد
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  شروع

  201:كد فرم

          1/02/95 :تاريخ بازنگري          1/02/95:تاريخ اجرا

  :نكته

تعميرات جزئي كه به تنظيم  .معتبرصورت پذيرداز طريق شركت هاي ثالث معتبر  ، دستگاهدر صورت عمر باالي ده سال  كي و از طريق نمايندگي هاي وتاييد واحد مهندسي پزش يد بابا دستگاه  تعمير.1

   قابل انجام مي باشدتاسيسات مركز  احد مهندسي پزشكي و يا واحددستگاه خدشه وارد نمي كند از طريق خود و

ارگان /سازمان/اداره اموال و دانشگاه با هماهنگي  واحد مهندسي پزشكي و از طريق تصويب كميته تجهيزات پزشكيشركت خدمات دهنده يا اسقاط با تاييد روند دستگاه،در صورت عدم امكان تعمير .2

  .صورت مي پذيردمتبوع 

  .گرددامضا  مهر وپزشكي  ور مربوطه توسط مسئول تجهيزاتفاكتبايد حتماً  ، جهت پرداختواحد مالي  تحويل فاكتور به تداركات و هماهنگي تدارك باقبل از .3

  

تشخيص خرابي توسط كارشناسان واحد تجهيزات پزشكي در طي 

  و يا بازديدهاي دوره اي PMفرايند 

آيا مشكل دستگاه توسط 

كارشناسان واحد تجهيزات پزشكي 

  ؟ي باشدمو يا تاسيسات قابل حل 
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واحد تداركات با اموال مركز جهت صدوربرگه  هماهنگي

  خروج دستگاه از مركز

  به شركت مربوطه توسط واحد تداركات ارسال دستگاه

  تعمير دستگاه توسط شركت و تحويل آن به تداركات

  هماهنگي واحد تداركات با اموال جهت رسيد دستگاه

توسط  واحد تجهيزات پزشكيتحويل دستگاه به 

  تداركات

عملكرد دستگاه مورد آيا 

واحد تجهيزات پزشكي     تاييد

  مي باشد؟

تجهيزات مهر و امضاي فاكتور توسط مسئول 

   پزشكي و تحويل فاكتور به تداركات

تكميل فرم درخواست تعمير ارسالي از بخش و 

  بايگاني اين فرم
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  يا تاسيسات د مهندسي پزشكيتعمير تجهيز توسط واح

تعمير توسط بررسي صحت عملكرد دستگاه پس از 

  واحد تجهيزات پزشكي

تكميل چك ليست تعميرات تجهيزات پزشكي 

و فرم گزارش ماهيانه ارسالي از اداره 

  تجهيزات پزشكي دانشگاه

عميرات تجهيزات پزشكي توسط بخش تكميل فرم درخواست ت

  مربوطه

 واحدتوسط تحويل دستگاه به بخش 

  تجهيزات پزشكي


