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  ارتقاي تجهیزات گروه ارتوپدي فنیفرآیند 

  دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

I. خرید تجهیزات 

a. تجهیزات داخلی: 

 با امضاي مدیر گروه فرد درخواست کنندهتوسط  ي موجود در سیستم اتوماسیونتکمیل فرم درخواست کاال.   
 فرم درخواست توسط رئیس امور مالی و اداري دانشکده تأیید.  
  دي انباردر صورت داشتن موجوتحویل وسیله.  
  توسط کارشناس مسؤول در گروهو تهیه پیش فاکتور صدور فرم خرید در صورت نداشتن موجودي انبار و برآورد هزینه.  
 تحویل فرم خرید و فرم درخواست به مسؤول انبار جهت اقدام به خرید. 

 خرید کاال توسط اداره تدارکات و تحویل کاالي خریداري شده به انبار مرکزي.   
 دانشکدهانبار و الصاق شماره اموال برروي اموال غیر مصرفی با توجه به آئین نامه اموال توسط جمعدار اموال  صدور قبض. 

 

b. تجهیزات خارجی: 

  نیازسنجی از اعضاي هیأت علمی، دانشجویان، کارشناسان و پرسنل گروه در مورد تجهیزات سخت افزاري یا نرم افزاري مورد
 .نیاز

 رد نیاز با توجه به نیازهاي آموزشی، پژوهشی، اداري و بودجه موجودبندي تجهیزات مو اولویت. 

 امکان یا عدم امکان تعمیر یا ارتقاي کیفیت تجهیزات مشابه موجود در کلینیک انجام بررسیهاي الزم در مورد. 

 انجام بررسیهاي الزم در مورد عدم ساخت تجهیزات در داخل کشور. 

 از و تهیه پیش فاکتورتعیین مدل و مشخصات دستگاه مورد نی. 

  گروه با امضاي مدیر گروهتکمیل فرم درخواست کاال توسط.   
 تأئید فرم درخواست توسط رئیس امور مالی و اداري دانشکده. 

 انجام مراحل خرید توسط واحد کارپردازي. 

 تحویل به انبار مرکزي و اخذ رسید توسط کارپرداز. 

 الصاق شماره اموال بر روي اموال غیرمصرفی. 

  توسط مسؤول مربوطهوسیله سفارش داده شده بازدید نوع وسیله و ملحقات آن و تطبیق مشخصات باجزئیات مد نظر. 

 گارانتی و آموزش کاربري دستگاه توسط کارشناس شرکت فروشندهکالیبراسیون، اندازي،  نصب و راه. 

 گارانتی و آموزش کاربري توسط مسؤول مربوطه در گروهکالیبراسیون، ، اندازي نظارت بر نصب، راه. 

 در گروه ههاي دستگاه توسط کارشناس مربوط ها و کاتالوگ تحویل دستورالعمل. 

  
  
  
  



  
II. تعمیر تجهیزات: 

  گزارش خرابی و اعالم مشکل دستگاه با امضاي مدیر گروهتکمیل فرم درخواست کاال و. 

 اداري دانشکده ید فرم درخواست توسط رئیس امور مالی ویتأ.  
 چنانچه دستگاه داراي گارانتی یا قرارداد سرویس باشد تماس با شرکت مربوط جهت تعمیر. 

 چنانچه امکان تعمیر در داخل دانشکده وجود دارد هماهنگی واحد تجهیزات جهت اعزام کارشناس. 

   دانشکده و نگهبانی جهت ارسال دستگاهچنانچه امکان تعمیر در داخل دانشکده وجود ندارد هماهنگی با مسؤول امین اموال. 

 لینیکاهنگی الزم با امین اموال دانشکده و نگهبانی جهت عودت به کمکه تعمیر با موفقیت انجام شود انجام ه در صورتی. 

 که تعمیر با موفقیت انجام نشود انجام هماهنگی الزم جهت اقدام به خرید جایگزین در صورتی . 

  
  

  :نکات

توسط  آوري و بایگانی منظم آنها همراه با یک نسخه کپی از هر دستورالعمل ها، جمع ن دستور کار دستگاهصورت موجود بود در .1
 .انجام شودمسؤول مربوطه 

توسط  ها، جستجو و استفاده از اطالعات افراد صاحب نظر و تهیه دستورالعمل مناسب صورت موجود نبودن دستور کار دستگاه در .2
 .انجام شود مسؤول مربوطه

هاي گارانتی، اطالعات شرکت فروشنده یا تعمیر کننده  ها، کارت ها، دستورالعمل ها شامل کاتالوگ ایگانی مدارك مربوط به دستگاهب .3
 . انجام گیرد توسط مسؤول مربوطه... و 

  


