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  پيشگفتار :
با پيشرفت تكنولوژي و  ،سالمت جامعه بر كسي پوشيده نيست امروزه اهميت تجهيزات و اقالم پزشكي در نظام

شود. سرمايه و هزينه زيادي از بخش بهداشت و درمان در اين بخش صرف مي ،هيزات پزشكي جديدساخت تج
وري، ازدياد نكات ايمني، سهولت تواند با هدف افزايش بهرهاستفاده از تجهيزات پزشكي عالوه بر اهداف پزشكي مي

، مراكز بهداشتي انجام امور و يا هدف كاهش بار كاري پرسنل و نيز كاهش خطرهاي احتمالي براي پرسنل، بيماران
هاي پزشكي و همچنين صحّت و درماني و تجهيزات بكار رود. بنابراين اطمينان از كاركرد صحيح و مؤثر دستگاه

اي برخوردار است كه هاي باليني انجام شده، استاندارد بودن اين تجهيزات و وسايل، از اهميت ويژهسالمت آزمايش
مدوّن و كالن  ،ين تجهيزات، توجه بيش از پيش و لزوم يك برنامه دقيق اين امر با توجه به نقش حساس و حياتي ا
  طلبد .را در عرصه مديريت تجهيزات پزشكي مي

كاهش  ،توان گفت مديريت تجهيزات پزشكي اي بسيار وسيع است. ميمديريت اثربخش در تجهيزات پزشكي مقوله
با هدف هاي مديريتي ارائه شيوه به كتاباست. در اين وري از تجهيزات پزشكي ها، نگهداري و افزايش بهرههزينه

مديريت و نظارت بر خريد ، نگهداري،تعميرات،اموزش و اسقاط تجهيزات پزشكي واحدهاي بهداشتي درماني  
  شود .پرداخته مي

بر اين اساس شرح وظايف در دو سطح ،يكي در واحد تجهيزات پزشكي شهرستان (واحد توسعه شبكه  شهرستان) و 
  يريت شبكه استان) تعيين مي گردد.ديگري در واحد تجهيزات پزشكي استان(واحد مد

شامل حضور فعال در فرآيند نيازسنجي و خريد تجهيزات  شهرستان تجهيزات پزشكي مركز بهداشت وظيفه واحد 
د و نگهداري پزشكي، ارائه برنامه جهت خريدهاي تجهيزات پزشكي و تائيد فني تجهيزات پيشنهادي ، آموزش كاركر

از تجهيزات پزشكي ، برنامه دستگاههاي پزشكي به كاربران جهت افزايش عمر مفيد دستگاهها و بهره برداري صحيح 
كاليبراسيون دستگاهها و اجراي تعميرات الزم جهت  ،اجراي عمليات نگهداري پيشگيرانه نظارت و يا  ،ريزي 

اي بازگشت دستگاههاي معيوب به فرآيندهاي درماني مراكز و بررسي و اعالم نظر فني در خصوص اسقاط دستگاهه
 . مي باشد و ورود اطالعات به صورت مستمر و مستند به سامانه شناسنامه تجهيزات پزشكي معيوب غير قابل تعمير

دهاي تجهيزات پزشكي نظارت بر اجراي صحيح وظايف فوق در واح استان واحد تجهيزات پزشكي اسوظيفه كارشن
در صورت لزوم پيگيري فرآيندهاي خريد، تعميرات، كاليبراسيون و آموزش تجهيزات و  شهرستان مراكز بهداشت

  مي باشد. استان پزشكي در واحد تجهيزات پزشكي

، شركت فروشنده موظف به نصب و آموزش كاركرد شهرستان مركز بهداشتاري شده به پس از ورود تجهيزات خريد
در اين فرآيند بايد حضور فعال داشته  شهرستان دستگاه به كاربران است كه بدين منظور مسئول تجهيزات پزشكي

بران آموزش تا در صورت نياز كاربران به آموزش مجدد يا تغيير كاربرد دستگاه ، نحوه عملكرد دستگاه را به كار باشد
در جهت افزايش عمر مفيد دستگاه و عدم بروز خطرات ناشي از كاربرد نامناسب دستگاه  مطلوب دهد و توصيه هاي
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. فرايند اموزش به طور كلي با تعيين سطوح اموزش و ي گردد را به كاربران ارائه دهد كه متوجه كاربر يا بيمار م
  اول امده است.روش اجرا با برنامه زمانبندي مشخص در فصل 

مستند سازي و براي اتخاذ تصميمات صحيح مديريتي در حوزه خريد،نگهداري و تعميرات تجهيزات پزشكي نياز به 
نگهداري اطالعات تجهيزات پزشكي جهت حفظ سوابق و طبقه بندي آنها در قالب يك شناسنامه مدون مطابق 

الزم به  اورده شده است. شناسنامه تجهيزات پزشكي يتمي باشد كه در فصل دوم لزوم  و اهماستانداردهاي جهاني 
ثبت اطالعات و تهيه شناسنامه تجهيزات پزشكي اولين و مهمترين بخش مديريت تجهيزات پزشكي به ذكر است 
  .رودشمار مي

در بيشتر موارد انجام اقدامات بسيار ساده تحت عنوان تعميرات پيشگيرانه قبل از معيوب شدن دستگاه موجب 
جام تعميرات پيشگيرانه مي بايست راهكاري مناسب جهت ان هايش عمر مفيد دستگاه مي گردد،كه در اين رابطافز

. گاهي اوقات نگهداشتن تجهيزات پزشكي با عمر طوالني و معيوب هزينه نامعقولي را جهت انجام مداوم ودارائه نم
سال خدمات پس از فروش دستگاه تامين  10تن تعميرات به مجموعه بهداشتي و درماني وارد مي نمايد. پس از گذش

قطعات و لوازم مصرفي دستگاه از نظر اقتصادي توجيه ناپذير مي گردد، در اين موارد مسئول تجهيزات موظف به 
 pm)Preventativeتحت عنوان برنامه اين مطالب اسقاط دستگاه و جايگزين كردن تجهيزات جديد است.

(Maintenance  (نگهداري و تعميرات پيشگيرانه تجهيزات پزشكي)با عناوين اهميت برنامه،روش اجرايي و
  مشكالت و فرايند نگهداري در فصل سوم امده است.

 اولين مرحله در سيكل گردش كار اين واحد نيازسنجي و خريد تجهيزات پزشكي است كه با توجه به نيازهاي
انتخاب مناسب تجهيزات با پارامترهاي فني مناسب توسط مسئول  شهرستان و درماني مركز بهداشت واحدهاي
انجام مي پذيرد و نيز با توجه به رعايت استانداردهاي الزم در توليد تجهيزات مورد نظر اعم از  پزشكي تجهيزات

و ... ) و استانداردهاي ملي ( تائيديه اداره كل تجهيزات پزشكي )  FDA,TUV , CEاستانداردهاي بين المللي ( 
مسئول تجهيزات مركز  ،ايمني بيمار و كاربر دستگاه در هنگام استفاده از تجهيزات تامين مي گردد . در انجام خريد

در صورت به معتبر بودن شركت فروشنده و خدمات پس از فروش مناسب نيز توجه مي نمايد تا  شهرستان بهداشت
بعد از انجام تعميرات يا  و بروز مشكالت در آينده از پشتيباني فني مناسب برخوردار گرديده و تجهيزات به سرعت

در فصل چهارم روش اجرايي و . ه شودانددرماني باز گرد بهداشتي تامين قطعات الزم به كاركرد عادي خود در فرآيند
  زات پزشكي در هر دو سطح شهرستان و استان اورده شده است.فرم ها و ضوابط و دستورالعمل هاي خريد تجهي

هاي الزم به منظور تنظيم تجهيزات با هدف نيل به دقت و صحت مورد نظر و انجام وظيفه كليه اقدامات و فعاليت
ون و را كاليبراسيون مي نامند كه با روش اجرا، فنهاي بين المللي اطمينان از كاركرد اين تجهيزات بر اساس برسنج

  تعيين فواصل زماني در فصل پنجم اورده شده است.
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در فصل ششم تعميرات تجهيزات پزشكي در واحدهاي بهداشتي بر اساس برنامه اي مدون و منظم طبق فرمهايي با 
از اين رو تعمير تجهيزات و سوابق اين تعميرات كه به رويه فعاليت اينده دستگاه  .شماره هاي معين تعيين شده است

  منجر مي گردد مربوط مي شود. هدر واحد مربوط

اميد است مطالب اين كتاب كه براي اولين بار با اين محتوا اورده شده است مورد استفاده مسئولين مراكز بهداشتي 
گسترش ارجمند و تمامي اپراتورهاي تجهيزات پزشكي عزيز كه مخاطبان  درماني گرامي و مسئولين و كارشناسان

اصلي نگارنده هستند قرار گيرد. از همه خوانندگان محترم و استادان بزرگوار تقاضا مي شود انتقادها و راهنمايي هاي 
هر  دريغ نورزند تا موجبات غناي يناز مولف zerehpoushomid@yahoo.comخود را با ارسال به ادرس 

عاون دكتر مقدمي رئيس مركز بهداشت استان ، دكتر محمدي م از چه بيشتر اثر حاضر فراهم ايد.در پايان الزم است
اداره تجهيزات پزشكي و كارشناسان ستاد گسترش استان و اداره دكتر هاشمي رئيس اجرايي مركز بهداشت استان، 
  يم. ئتشكر و قدرداني نما كمال همكاري را داشته اند تدوين و گسترش مطالب كتاب تجهيزات پزشكي كه در تهيه ،

                                 

  مولفين                                                                                                                     
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  :1مقدمه
موفقيت آميز فرآيندهاي بهداشتي با وجود سه ركن اصلي كه عبارت از فضاي فيزيكي مناسب ، نيروي انساني انجام 

در چند دهه گذشته كه مصادف با شروع استفاده از  متخصص و تجهيزات پزشكي كارآمد مي باشد ، ميسر مي گردد.
افزايش كمي و كيفي نقش تجهيزات پزشكي  با .پيشرفته در انجام فرآيندهاي بهداشتي درماني بوده است تكنولوژي

بخش در مجموعه اين  در فرآيندهاي بهداشتي درماني و نيز پيشرفت تكنولوژي در سراسر دنيا نياز به مديريت موثر
هاي درماني و بهداشتي توسط گروهي شامل افراد متخصص و مطلع از مسائل فني من جمله متخصصان و پزشكان و 

 .دهاي باليني دستگاه ها احساس گرديدبهياران آگاه از كاربر

هاي بهداشتي و از هزينه %30والن امر تجهيزات پزشكي همه ساله بيش از ئاز ديدگاه بسياري از صاحبنظران و مس
شود. از دهد كه اين رقم سهم بسزايي از بودجه بهداشت و درمان كشور را شامل ميدرماني را به خود اختصاص مي

سيستم ماند كه يك ودن اقالم و لوازم مذكور در نظام سالمت جامعه، جاي شك باقي نميبُعد ديدگاه حياتي ب
اري و راهبري، هماهنگي و نظارت بر امور تجهيزات پزشكي مورد نياز است. مناسب و شايسته جهت سياستگز

، درمان و مراقبت بنابراين اطمينان و اعتماد كاربران به اين تجهيزات و وابستگي روزافزون مراحل مختلف تشخيص
  كند .برداري مناسب را بيش از پيش روشن ميضرورت توجه به نگهداري و بهره ،بيماران به تجهيزات پزشكي

عدم  واحد در سطح استان فارس به ارايه خدمات بهداشتي درماني مي پردازد وبه دليل 1400در حال حاضر بيش از 
بايگاني اطالعات اساسي از قبيل سوابق  ، نبودهمچون كمبودهاييتجهيزات پزشكي  در حوزه وجود متولي خاص

اسقاط و خريد تجهيزات ديده ميشود. بديهي است با مديريت مؤثر و كارآمد  ,كاليبراسيون ,شناسنامه ,تعميرات
 فرايندهاي واحد تجهيزات پزشكي ضمن استفاده بهينه از سرمايه، افزايش كارايي دستگاه ها، ارائه خدمات حائز
كيفيت بهداشتي درماني و ميزان هزينه هاي جاري و صدمات ناشي از كاركرد تجهيزات براي بيمار به حداقل مي 

  رسد.

ويژه واحدهاي بهداشتي درماني تحت پوشش حوزه  تجهيزات پزشكي تعميرنگهداري وتامين ، كتاب حاضر با عنوان 
 استراتژيها، با عناوين روش كار، است كه در فصل اول آموزش كاركنان امدهفصل  هفتدر  معاونت بهداشتي

فلوچارت و برنامه زمانبندي فعاليتها و چك ليستهاي پايش فرايند  تعريفهايي از گروه هاي هدف، سطوح اموزش،
شامل  شناسنامه تجهيزات پزشكي كه در فصل دوم به بررسي. هاي استاني و شهرستاني مورد برسي قرار گرفته است

در فصل سوم نگهداري و تعميرات پيشگيرانه تجهيزات پزشكي كه با  .مي پردازد باشدلزوم ، مزايا و طريقه اجرا مي
شود كه ابتدا اهميت نگهداري توأم با پيشگيري و سپس روش اجرايي و مشكالت و از آن ياد مي PMعنوان برنامه 

ربخش در بخش تجهيزات پزشكي در درجه اول مستلزم انتخاب از آنجا كه مديريت اث .چگونگي انجام آن آمده است
و روش اجرايي اورده  انتخاب و خريد مناسب تجهيزات پزشكي در فصل چهارم  .باشدصحيح تجهيزات پزشكي مي

با از طرف دانشگاه است و اين ضوابط به صورت فايل جداگانه اي  متغير شده است و از انجا كه خريد پيرو ضوابط
در فصل پنجم به مبحث كاليبراسيون كه همان صحت و دقت  .ان در سايت دانشگاه آورده شده استهمين عنو

كاركرد دستگاه مي باشدپرداخته شده است اين فصل با روش اجرايي شروع و با فنون كاليبراسيون خاتمه مي 
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يابد.قبل از اينكه دستگاهي دچار نقص فني شود الزم است در هنگام خريد توجه ويژه به كاربري ان در واحد مربوطه 
گردد و بعد از ان دستگاه نگهداري شود و چنانچه دستگاه دچار نقص فني گرديد مسئول تجهيزات پزشكي براساس 

حد توان به تعمير دستگاه مي پردازد و در صورتي كه از اموزشهاي فراگرفته و با توجه به ابزار و وسايل موجود در 
بر اساس روش اجرايي كه در اين فصل امده  هاي مجازشركت بهعهده ايشان خارج بود پيگيري تعمير اين دستگاه 

انجام مي دهد.براي مديريت تجهيزات پزشكي به طور يكسان و منظم در استان نيازمند اجراي عناوين اين كتاب 
  وش اجرايي امده و فرمهاي معين با شمارههاي مشخص مي باشيم كه در فصل هفتم امده است.صرفا با ر

  مهندس اميد زره پوش                                                                                                     

  كارشناس تجهيزات معاونت بهداشت                                                                                              
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 بسمه تعالی                                            

انديشه كن آنگاه سخن گوي تا از لغزش بركنار                        
            باشي 

 حضرت علي (ع)                    

  
عنوان  يك مجموعه منسجم جهت نهادينه نمودن و ساماندهي امور تجهيزات پزشكي به كمبود سالهاست

 احساس مي گرديد تا در كنار ساماندهي هر چه بيشتر امور يكي از اضالع مثلث ساختار ارايه خدمات سالمت
 مثمر ثمر واقع شود. كيفيت خدماتانساني و منابع فيزيكي بتواند در ارتقاء  نيروي

نگاه اول در مجموعه حاضر جلب توجه مي نمايد موضوع بكر ، مهم و جديدي مي باشد كه در آنچه در 
صورت رعايت و استفاده از نتايج آن مي توان عالوه بر خدمات دهي هر چه بهتر، به ميزان بسيار زيادي 

اجرائي الزم موثر باشد كه از ضمانت “ صرفه جويي ارزي و ريالي را حاصل نمود طرح وقتي مي تواند كامال
برخوردار بوده و در عرصه عمل به اجرا در آيد تا ان شاء ا... پيرو هماهنگي هاي به عمل آمده با معاونت 

  محترم بهداشتي بتواند به عنوان بخشنامه اي الزم االجرا در ايد.

اين چنين  در همين جا الزم مي دانم از تمامي عزيزاني كه در اين طرح بزرگ ما را ياري نمودند و نتايجي
جناب آقاي دكتر وجدانيان و جناب  دكتر همتي، جناب آقاي گرانبها را به دانشگاه عرضه نمودند ، باالخص

سي متون و تاليف اين مجموعه زحمات زيادي را متقبل گرديدند تشكر به رآقاي مهندس زره پوش كه در بر
  و سربلند باشند .  عمل آورم، اميد است كه همواره در پرتو استعانت حق تعالي پيروز

  

  دكتر محسن مقدمي                                                                                               

  معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي                                                                                     
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  اول :فصل 

  
  آموزش كاركنان  
  

   بهداشتي و درماني يتجهيزات پزشكي واحد ها كاربرانهدف كلي : ارتقاء سطح دانش و مهارت 
  
  

  مقدمه:
اهميت آموزش بر كسي پوشيده نيست و مي توان آن را به چراغي تشبيه كرد كه با انوار خود تاريكي ها را روشن و 

تكامل اطالعات و كسب تجربه هاي دهد . از آنجا كه تمايل به يادگيري ، راه رسيدن به اهداف را به انسان نشان مي
علمي كه از آن به عنوان توسعه نيروي انساني ياد مي شود از مهمترين خواسته ها و نيازهاي انساني مي باشد لذا 

كه آموخته ها و  تنها راه عملي ساختن اين امر مهم آموزش مي باشد و اين كار موقعي لذت بخش و پويا خواهد بود
  دانش ها منجر به عمل گردند .

  
  سطوح اموزش :

  آموزش را مي توان در سه سطح به شرح زير مورد بررسي قرار داد:
  

فرد آموزش گيرنده قبل از وارد شدن به محيط كار در رابطه با شغل خويش آموزشهاي  آموزش پايه : -1
مي بيند كه بر اساس يك طرح آموزش كلي ، برنامه ريزي  مطابق رشته تحصيلي در دانشگاهمدوني را 

گرديده است اين برنامه ها طوالني مدت بوده و چون كمتر بر اساس نيازهاي جامعه و اولويت بندي خاصي 
صورت گرفته و از الگوي خاصي پيروي مي كنند لذا با گذشت زمان تغييرات زيادي در محتوي و طول دوره 

ان كمتري برخوردار مي باشند و در نهايت بيشتر به طي دوره و انباشته شدن محفوظ داده نشده و از راندم
	مي گردد ولي اين آموزش از جايگاه ويژه اي در تعليم وتربيت برخورد است.

	
	 آموزش بدو خدمت : -2

اين آموزش پس از اتمام آموزش پايه و همزمان با مشخص شدن رشته شغلي هر فرد صورت مي گيرد 
ش بدو خدمت در اين نكته نهفته است كه تا اين مرحله شخص هيچ نوع فعاليت با اقدمامي در اهميت آموز

رابطه با شغل خويش انجام نداده و تجربه اي نيز در اين زمينه نياندوخته است . از آموزش بدو خدمت به 
  عنوان آموزش توجيهي و آموزش حين خدمت نيز ياد كرده اند .

  : آموزش بدو خدمتاهداف اختصاصي در        
	هاي مربوطهآشنايي كاركنان جديدالورود با مسائل اداري و مالي در محدوده فعاليت .1

	آشنايي كاركنان جديدالورود با شرح وظايف مربوطه  .2

	آشنايي كاركنان جديدالورود با ساختار سيستم ارائه خدمات بهداشتي درماني  .3

	كسب دانش در مورد فرآيندهاي حيطه كاري توسط كاركنان جديدالورود  .4
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	كسب مهارت علمي در اجراي فرآيند حيطه كاري توسط كاركنان جديدالورود .5
	

فرد پس از طي دوره آموزش بدو خدمت و همزمان با انجام وظايف محوله  آموزش مداوم ( يا باز آموزي): -3
و ضرورت آموزش هاي الزم را مي بيند كه بهتر است بيشتر جنبه در فواصل مختلف زماني و بر اساس نياز 

كاربردي داشته و موجب افزايش مهارت عملي فردگردد. از اين آموزش به عناويني مانند آموزش ضمن 
خدمت و يا باز اموزي ياد مي شود ولي چون لغت باز آموزي بيشتر تجديد آموزش اندوخته ها را تداعي مي 

عنوان آموزش مداوم جامع تر بوده و حالت پويا دارد لذا بهتر است از عبارت آموزش  كند و از طرفي چون
مداوم استفاده گردد كه در اين عالوه بر مفهوم فوق ، تداوم و پيوستگي آموزش را شامل خواهد شد. آموزش 

بهداشتي مداوم بايد از يك سو به عنوان بخشي از سيستم بهداشتي محسوب گشته و براي تمامي كاركنان 
آموزش متناسب با شغل آنها و در ارتباط با نيازهاي بهداشتي صورت گيرد و از طرف ديگر آموزش مداوم 
بايد جامع و بر مبناي تجزيه و تحليل نيازها باشد .نيازهايي كه در بررسي عملكرد فراينده ها مشخص شده 

	و منجر به بهبود آنها خواهد شد.

  ش مداوم :اهداف اختصاصي در آموز        
	تربيت كاركنان داراي مهارت شغلي  .1

	افزايش رضايت كاركنان از آموزش داده شده  .2

	كسب مهارت و دانش الزم در به كار گيري مطالب ارائه شده در محيط كار .3

	كسب رضايت گيرندگان خدمت .4

  
  استراتژيها :

  
  اجراي مفاد توافقنامه شهرستانها متشكل بر :-1

  شهرستاني)و  چارت استانياستاندارد سازي( ترسيم فلو	

 ( جدول گانت ) تدوين برنامه اجرايي ساالنه	

 پايش و ارزشيابي بر اساس چك ليست فلو چارتها	

  انجام تعهدات به عمل آمده	

  تدوين تقويم ساالنه	

  بكارگيري شيوه هاي موثر و مقرون به صرفه آموزشي از جمله آموزش مكاتبه اي ، خود آموزي ، از راه
	رسانه اي و ...دور و چند 

  تشويق شهرستانها بر اساس عملكرد هر شهرستان	

 طراحي برنامه مداخله اي بر اساس نتايج عملكرد فرايند	
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  روش كار:

  
ليست دوره هاي آموزشي به تفكيك پستهاي سازماني(گروه هدف) جهت تدوين تقويمهاي آموزشي ساالنه  -1

	.گرددبر اساس نياز سنجي انجام گرفته در سال قبل به شهرستانها اعالم 
يه و تقويم آموزشي گروههاي كارشناسي مركز بهداشت استان حداقل يك هفته قبل از شروع سال جديد ته -2

	. ارسال گردد به شهرستانها
اولويت طراحي دوره هاي آموزشي بر اساس پيشنهادات گروه هاي كارشناسي و تاييد مركز كشوري مديريت  -3

	سالمت خواهد بود .

هزينه هاي پذيرايي دوره ها بر اساس تقويم آموزشي ساالنه شهرستانها و نفر روز آموزش تخصيص خواهد  -4
	يافت.

ستي منطبق با افرادي باشد كه به عنوان گروههاي هدف ذكر دعوت گروههاي هدف و شركت كنندگان باي -5
	گرديده اند و دوره آموزشي مورد نظر در رابطه با پست سازماني آنان طراحي گرديده است .

	دليل بر عدم برگزاري دوره هاي ضروري و پيش بيني نشده نمي باشد .نداشتن كد برگزاري ، -6

	اري گردد .از برگزاري دوره هاي تكراري و مشابه خودد -7

آزمون )  پس (post‐testو ( پيش آزمون )  –test	preاي انجام ردر تنظيم برنامه اجرايي زمان خاصي ب -8
	در نظر گرفته شود .

	طبق مقررات و بخشنامه ها صادره صورت گيرد .، حضور و غياب افراد در جلسات برگزارشده  -9

شهرستانها توسط گروههاي كارشناسي مركز بهداشت آزمون دوره هاي برگزار شده براي كارشناسان ستادي -10
  استان برگزار خواهد شد .

  سواالت آزمون دوره هاي مشترك توسط گروههاي كارشناسي مركز بهداشت استان تهيه خواهد شد . -11
سواالت آزمون دوره هاي اختصاصي شهرستانها توسط واحد كارشناسي شهرستان با هماهنگي مركز -12

  تهيه خواهد شد .بهداشت استان 
  تهيه و تحويل محتواي آموزشي به شركت كنندگان توسط مجري دوره و واحد برگزار كننده ضروري است .-13
( واحد  هماهنگي آموزش بدو خدمت كليه كاركنان جديد الورود شهرستانها با كارشناس آموزش شهرستان -14

واحد كارشناسي شهرستان خواهد بود ، لذا ضروري و مسئوليت آموزش به عهده  ) توسئه شبكه و ارتقاء سالمت 
  است كاركنان جديد الورود در اولين فرصت به كارشناس آموزش شهرستان معرفي گردند .

تي به آدرخواست مجوز برگزاري دوره هاي مشترك با اداره تجهيزات پزشكي معاونت درمان در سالهاي  -17
  خواهد بود .عهده گروه هاي كارشناسي  مركز بهداشت استان 

  درخواست مجوز برگزاري دوره هاي اختصاصي شهرستانها به عهده شهرستانها خواهد بود. -18
، آمادگي سالن و پذيرايي دوره هاي مونها، تداركاتانجام امور مربوط به تكثير محتواي آموزش  و سواالت آز -19

  آموزشي به عهده امور اداري شبكه ها خواهد بود .
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  آموزش مداوم به داليل زير الزم است :ايجاد سيستم 
 .تعداد روز افزون كاركنان بهداشتي كه آموزشهاي آنها قديمي مي باشد	

 نياز به كسب آگاهي و مهارت مربوط به برنامه هاي بهداشتي جديد	

 آموزشهاي اوليه نامناسب و تغيير نقش هاي كاركنان بهداشتي	

 ورود تجهيزات پزشكي جديد با روش كار متفاوت	

ها ي ذكر شده مرزبندي و دادن اولويت به يكي از آنها كار مشكل و غير با توجه به اهميت و جايگاه انواع آموزش
اوم تنها آموزشي است كه بايستي هميشه حالت پويا و كارا داشته باشد ، اما چنانكه اشاره شد آموزش مدعلمي مي

  باشد .زم ميباشد تنها اموزشي است كه در طول دوران اشتغال فرد ال
كاركنان به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارت و عملكرد كاركنان جهت ارتقاء كمي و كيفي خدمات  اموزش فرآيند

ارائه شده مبتني بر نيازهاي شغلي و جامعه طراحي گرديده است و شامل دو فرآيند آموزش بدو خدمت و آموزش 
  باشد .مداوم مي
تدوين شده است كه ابتدا  فلوچارت ،  مرتبط با تجهيزات پزشكي فرآيند آموزش كاركنان ايجاددر راستاي  اين فصل

و چك ليست فرآيند استاني توضيح داده شده و سپس فلوچارت  هايبندي فعاليتچك ليست و برنامه زمان
نه با توضيحات ها و تهيه گزارش ساالآوري دادهجمع نيازهاي مورد كليه فرم همين فصل شهرستاني و در پايان

 مربوطه آورده شده است . 
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  استاني اموزش يندهاي پايش فرآها و چك ليستبرنامه زمان بندي فعاليت
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  ها فرآيند استاني اموزش كاركنان در سالبندي فعاليتجدول زمان

يف
رد

  

  هاعناوين ريز فعاليت  هافعاليتعناوين 

بل
ل ق

سا
  

  نتيجه  سال جاري

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
انجام 
  شد

انجام 
  نشد

1 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2

1  
هايدريافت نظرات و سياست

مدير شبكه و از ي اجراي
  كارشناسان مربوطه

                                                      بهمن  

2  
دريافت نظرات ،پيشنهادات و 

كارهاي ابتكاري از بندي راهجمع
  ها شهرستان

ارسال فرم دريافت نظرات به-1
  هاي كارشناسيگروه

جمع بندي نتايج پايش  -2
هاي ها و نظرات گروهشهرستان
  كارشناسي

                                                      بهمن

                                                      اسفند    يهاتنظيم اهداف و استراتژ  3

 تاريخ تكميل :
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4  
ها به اعالم هدف و استراتژي

هاي ها و گروهشهرستان
  كارشناسي 

دعوت از كارشناسان آموزش-1
  ها شهرستان

  برگزاري جلسه توجيهي -2
ها  به ارسال اهداف واستراتژي-3

  كارشناسيهاي گروه

     
    

ين
ورد

فر
  

                                                    

تشكيل جلسات مشترك با   ها انعقاد توافق نامه با شهرستان  5
هش  هاشهرستان

ديب
ار                                                       ت

تهيه گزارش و تحليل عملكرد   6
  استاني سال قبل

هابندي عملكرد شهرستانجمع-1
  و استان

  تحليل نتايج  -2

داد
خر

                                                      

تعيين برآورد الزامات مورد نياز   7
  در برنامه سال جاري 

بندي توافقات به عمل آمده با جمع
داد  نامه ها در قالب توافقشهرستان

خر
                                                      

شده بندي تدوين برنامه ساالنه زمان  تدوين برنامه اجرايي ساالنه  8
داد  فلوچارت استانيبر اساس 

خر
                                                      

ها تدوين برنامه ماموريت شهرستان  تدوين برنامه پايش  9
 تا   به صورت ماهانه

تير من
به

                                                      

ها بر اساس بازديد از شهرستان  اجراي برنامه پايش تدوين شده  10
 تا   برنامه تنظيمي ماهانه

تير من
به
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ارسال پسخوراند و نتايج تحليل   11
 تا     هاها به شهرستانپايش

تير من
به

                                                      

گزارش و پيگيري نحوه تامين   12
 تا     الزامات تعهد شده

تير من
به

                                                      

بندي اقدامات و نتايج جمع  13
ند    هاپايش در شهرستان

سف
ا

                                                      

    

  

  امضاء :                                         تكميل كننده :                                          خانوادگي نام و نام                          
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  : تاريخ تكميل                                                                                                                                
  : شهرستان                                                                                                                                                 

  : واحد                                                                                                                                                 
  :نام و نام خانوادگي                                                                                                                                                

  توسط كارشناس استاني* هاي محيطيدچك ليست پايش آموزش كاركنان از واح               
                                                                                              

ها  ، جهت پايش عملكرد واحدهاي محيطي تكميل مراجعه به شهرستان*اين چك ليست توسط كارشناس استاني در موقع 
  گردد كارشناس  شهرستاني نيز جهت پايش عملكرد واحدهاي محيطي از آن استفاده نمايند خواهد شد . در ضمن تاكيد مي

  ده خواهند بود .آخرين دوره آموزشي برگزار شده براي فرد آموزش گيرن 3-9يادآوري مهم : مالك عمل در مورد سواالت 
  
  سمت :            نام و نام خانوادگي تكميل كننده  چك ليست :  
  
امضاء :                                                                                                                             

  امتياز 
مورد 
  كسب شده  انتظار

هاي آموزشي ساالنه در محل خدمت شما موجودآيا برنامه  1
    5  است ؟

بنديشده ساالنه طبق زمانتدوينآيا در برنامه آموزشي  2
    10  ايد ؟نمودهشركت 

    5 شود ؟هاي آموزشي از شما پذيرايي ميآيا در برگزاري دوره 3

آموزشي دادهpackageآيا دوره آموزش برگزار شده به شما  4
    10  شد ؟

pretestوpost testآيا در دوره آموزش برگزار شده از شما  5

    10  ؟ است به عمل آمده

  كم  متوسط زياد      
15 10  5  

منطبقبرنامه آموزشي اجرا شده چقدر با نيازهاي شغلي شما  6
        15  بوده است ؟

        15 از برنامه آموزشي اجرا شده چقدر رضايت داريد ؟ 7

بودهموثرآموزش اجرا شده چقدر در تحكيم اطالعات شما  8
        15  است ؟

هاي اجرا شده چقدر در بهبود ارائه داده شده توسطآموزش  9
        15  بوده است ؟شما مؤثر 

    100  جمع امتيازات 10
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  چك ليست پايش فرآيند استاني آموزش كاركنان                          

  *ارائه گزارش سال قبل كافي است
   

  نام ونام خانوادگي پايش كننده :                                                          نام و نام خانوادگي پايش كننده :   
  سمت :                                                                                          سمت :     
  

  

  

يف
رد

  

  مورد سنجش

زمان رعايت 
  امتياز  بندي

مورد   خير  بلي
 انتظار

كسب 
  شده

    3     دريافت شده است ؟مدير شبكههاي اجرايي ازآيا نظرات و سياست 1
    3      هاي كارشناسي موجود است ؟بندي پيشنهادات و اصول توافق با گروهآيا جمع 2
    3     تنظيم شده است ؟يها آيا اهداف و استراتژ 3
    2     ، برنامه توجيهي برگزار شده است ؟يهااهداف و استراتژ آيا براي اعالم 4
    8     اي ارائه شود)ها موجود است ؟ (نمونهآيا توافق عقد شده با شهرستان 5
    3     آيا الزامات فرآيند تعيين شده است ؟ 6
    10     آيا گزارش و تحليل عملكرد ساالنه فرآيند موجود است ؟ * 7
    3     موجود است ؟مدير شبكهآيا نامه گزارش تدوين شده به  8
    4     ها موجود است ؟آيا نامه ارسال گزارش  تدوين شده به شهرستان 9
    5     ها موجود است ؟آيا برنامه پايش ماهانه شهرستان 10
    5     ؟ها تدوين شده استبندي فعاليتآيا برنامه اجرايي زمان 11
    13     شود ؟ (با ملحوظ داشتن زمان پايش)اجرايي تدوين شده اجرا ميآيا برنامه 12
    10     ها) اجرا شده است ؟آيا برنامه پايش تدوين شده در ماه قبل (يا به طور تصادفي در يكي از ماه 13
    10     ها موجود است ؟هاي انجام گرفته به شهرستانآيا نامه ارسالي پسخوراند و تحليل نتايج پايش 14
    6      گيري شده است ؟ها پيآيا نحوه تامين الزامات تعهد شده برنامه از شهرستان 15
    5     گزارش شده است ؟مدير شبكهآيا نحوه تامين الزامات تعهد شده برنامه به 16
    7     بندي شده است ؟ها جمعآيا نتايج پايش شهرستان 17
    100    جمع امتيازات 
     درصد تحقق 

 تاريخ تكميل :
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 هاي پايش فرآيند شهرستانيفلوچارت و چك ليست
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  راهنماي فلوچارت شهرستاني آموزش كاركنان (مداوم و بدو خدمت)
  

نامه بوده و قسمت دوم مربوط به اجراي فرآيند پس از با تدوين توافق اول باشد كهقسمت مي اين فلوچارت شامل دو

، با اجراي آن در طول سال ي (جدول گانت اجراي فرآيند) شروعباشد كه با تدوين برنامه اجراينامه ميتدوين توافق

، بر اساس گزارش ندكارشناس استاني فرآي. يابدكارشناس شهرستاني خاتمه مي ادامه و با تهيه گزارش ساالنه توسط

به هاي مربوط ، اهداف و استراتژيشهرستان سال قبل و پس از توافق با رئيس گروه توسعه شبكه ارتقاء سالمت

، رئيس مركز بهداشت استان و معاون اجرايي نسبت هاي كارشناسيده و بر اساس توافق با گروهوفرآيند را تنظيم نم

شهرستاني فرآيند نيز پس از دريافت  نمايد . كارشناساقدام مي  "نامهتوافق "شهرستان در قالب قرارداد با به عقد 

ها از مركز بهداشت استان اعالم آنها به واحدهاي كارشناسي شهرستان نسبت به عقد قرارداد با اهداف و استراتژي

. پس از انعقاد توافق نامه ،  نمايداقدام مي "نامهتوافق"بط در قالب زيراستان در حضور رئيس شبكه و ساير مسؤلين 

سبت طول سال نمه اجرايي ساالنه فرآيند مربوطه را در قالب جدول گانت ترسيم نموده و دركارشناس شهرستاني برنا

 يستاد واحدهاي ، پايشنه بايستي به پايش واحدهاي محيطي. در اجراي برنامه ساالبه اجراي آن اقدام خواهد كرد

ند خوراخوراند از كارشناس شهرستاني و استاني و نيز ارائه پسدريافت پسرستاني) و نيز چك ليست شه(بر اساس 

، خوراندهاي دريافتيتايج پايش پس، پس از تحليل نبندي موجودبه استان دقت الزم مبذول گردد. بر اساس زمان

ري به معاون بهداشتي يا رئيس شبكه نظرات ابتكا گزارش مربوطه در بهمن ماه تهيه و به همراه پيشنهادات و

هاي الزم با ، فرمشد جهت انجام پايش و مستند سازي شهرستان و مركز بهداشت استان در اسفند ماه ارسال خواهد

  آمده است . فصلضيحات كامل در قسمت مربوطه در همين تو
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  شهرستاني با زمانبندي فلوچارت فرآيندهاي كارشناس آموزش                            
  

    

  

  

    

  

    

  

      

    

      

    

  

  

  

  

    

  

          

  مسئول اجراي فرآيند كارشناس گسترش شهرستان خواهد بود .

مديريت هاي گروه دريافت اهداف و استراتژي
 شبكه

 ها به كارشناس مسؤل واحدهااعالم اهداف و استراتژي

 نامه ساالنه  هاي توافقها جهت تكميل فرمجمع آوري داده

 هاي تكميل شدهبازبيني و كنترل فرم

 شبكههاي تكميل شده توسط رئيس و معاون بهداشت تأييد فرم

 ارائه گزارش عملكرد ساالنه شهرستان به استان

 انعقاد توافق نامه با استان

 واحدهانامه به كارشناس مسؤل توجيح مفاد توافق

 نامهتدوين برنامه اجرايي (ساالنه) بر اساس توافق

 اجراي برنامه تدوين شده

 پايش نحوه اجراي فرآيند در شهرستان

 جمع بندي نتايج عملكرد فرآيند

  هفته سوم فروردين

  فروردين هفته چهارم

  فروردين هفته چهارم

  ارديبهشت

  خرداد

  خرداد تا بهمن

  اسفند
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  چك ليست پايش فرآيند شهرستاني آموزش كاركنان*                               

يف
رد

  

  مورد سنجش
  امتياز

مورد 
  انتظار

كسب 
  شده

    2  )سال ....ش كاركنان در شهرستان موجود است ؟ (ويرايش زآيا پكيج آمو 1

2  
باشد ؟ شهرستاني در مورد پكيج آموزش رضايت بخش ميآيا اطالعات كارشناس

و  هاي اطالعاتي و آماري(اشاره به فلوچارت و چك ليست استاني و شهرستاني ، فرم
  چك ليست محيطي)

2  
  

    2 كز بهداشت دريافت شده است ؟ها از مرآيا اهداف و استراتژي 3
    2  كارشناسي ابالغ شده است ؟حدهايهاي استاني به واآيا اهداف و استراتژي 4
    5 آيا تقويم ساالنه آموزشي شهرستان تدوين شده است ؟ 5
    2  آيا تقوين ساالنه آموزشي به مركز بهداشت استان ارسال شده است ؟ 6

آيا تقويم ساالنه آموزشي به واحدهاي شهرستان و مراكز بهداشتي و درماني ارسال   7
    2  شده است ؟ 

آموزش بدو خدمت شهرستان بر اساس دستوالعمل استاني تدوين شدهآيا برنامه   8
    7  است ؟

    5 آيا ليست افراد جديدالورود در سال جاري موجود است ؟ 9

هاي بررسي وضعيت آموزش بدوآيا مستد سازي انجام شده است ؟ (تكميل فرم  10
    9  خدمت كاركنان و پزشكان)

    10  آيا گزارش  عملكرد سال قبل به مركز بهداشت استان ارسال شده است ؟**  11
    5 آيا توافق نامه شهرستان موجود است ؟ 12
    12 آيا برنامه اجرايي ساالنه تدوين شده است ؟ 13

هاي شماره آيا مستند سازي دوره آموزشي برگزار شده انجام شده است ؟(تكميل فرم  14
    10  ) 3و  2

    3 خوراند به واحدهاي شهرستاني ارسال شده است ؟آيا پس 15

آيا وضعيت شهرستان در مقايسه با ساير شهرستان (بر اساس گزارش استاني) تحليل   16
    8  شده است ؟

    8  اند ؟ **نامه تكميل شدههاي آماري جهت تدوين توافقآيا فرم 17

18  
دستوالعمل (دوبار در سال) تشكيل شده آيا جلسات كميته آموزش كاركنان بر اساس

است ؟ اختصاص دستور جلسه هماهنگي شبكه به موضوع آموزش كاركنان نيز مورد 
  باشد ؟قبول مي

2  
  

    4 گير شهرستانفعاليت چشم 19
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    100 جمع امتياز 21
   درصد تحقق 22

  باشد .*ارائه مدرك قابل استناد براي تمام موارد الزم مي
نامه پس از بررسي مستندات و مدارك الزم شهرستان در ابتداي سال و در موقع عقد توافق 18و  11بندهاي ** امتيازات 

  داده شد .
  خانوادگي پايش كننده:نام و نام            پايش كننده :خانوادگي نام و نام
  سمت :                                                          سمت :

  :امضاء   امضاء : 
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 هاي آماري و اطالعاتيجداول ، فرم
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  مشخصات فرمهاي فرايند اموزش كاركنان*                                            
  

  فرمهايي كه تكميل و ارائه آنها جهت تدوين توافق نامه شهرستانها در اول هر سال ضروري است:*
  تقويم آموزشي ساالنه-1

  )3شماره فرم جمع بندي اطالعات دوره هاي آموزشي برگزار شده سال قبل (فرم -2

  )1/4و 4پرسشنامه بررسي وضعيت آموزش بدو خدمت كاركنان (فرم هاي شماره -3

  )5فرم خالصه اطالعات دوره هاي آموزشي برگزار شده (فرم شماره -4

  )6فرم گزارش عملكرد ساالنه فرآيند آموزش كاركنان (فرم شماره -5
    

شماره 
 فرم

  مسئول تكميل  زمان تكميل  نام فرم

  شهرستان كارشناس آموزش  هفته قبل از تدوين تقويم ساالنه4-3 فرم پيش بيني دوره هاي آموزشي 1

كارشناس آموزش كاركنان   هفته دوم يا سوم فروردين  تقويم آموزشي ساالنه   -

  شهرستان

  كارشناس مسئول برگزاري دوره  در هر دوره آموزشي برگزار شده چك ليست ارزيابي دوره هاي آموزشي 2

فرم جمع بندي اطالعات دوره هاي آموزشي برگزار   3

 شده

كارشناس آموزش كاركنان   پايان هر سالدر طول و 

  شهرستان

پرسشنامه بررسي وضعيت آموزش بدو خدمت   4

 كاركنان

كارشناس آموزش كاركنان   در هر دوره آموزشي برگزار شده 

  شهرستان و فرد آموزش دهنده

پرسشنامه بررسي وضعيت آموزش بدو خدمت   1/4

  كاركنان بهداشتي

كارشناس آموزش كاركنان   در هر دوره آموزشي برگزار شده 

  شهرستان و فرد آموزش ديده

كارشناس آموزش كاركنان   پايان هر سال  فرم خالصه اطالعات دوره هاي آموزشي برگزار شده  5

  شهرستان

كارشناس آموزش كاركنان   پايان هر سال   فرم گزارش عملكرد ساالنه فرآيند آموزش كاركنان  6

  شهرستان
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  آماري فرآيند آموزش كاركنان هايراهنماي تكميل جدول و فرم  

هاي انجام ها به منظور پايش و تحليل عملكرد فرآيند آموزش كاركنان و مستند سازي فعاليتجهت جمع آوري داده
  : پردازيمهايي طراحي گرديده است كه به طور خالصه به شرح ميگرفته فرم

بيني شده براي هاي آموزشي پيشنامهچون كليه بر) : 1هاي آموزشي (فرم شماره بيني دورهم پيشفر -1
هاي تقويم كاركنان واحدهاي تابعه هر شهرستان ، با هماهنگي واحدهاي شهرستاني و با ملحوض داشتن برنامه

ساالنه  زي كشوري مديريت سالمت ، در تقويم هايمورد تأييد و مصوب مركساالنه استان و ليست برنامه 
بيني ها  فرم مخصوص پيشها منعكس خواهد شد ، لذا الزم است قبل از تدوين تقويم ساالنه شهرستانشهرستان

توسط واحدهاي تابعه هر شهرستان تكميل شده و سپس بر اساس نتايج آنها توسط كارشناس هاي آموزشي دوره
ني در بندي فلوچارت شهرستااين فرم بر اساس زمانآموزش كاركنان ، تقويم اموزشي ساالنه شهرستان تهيه گردد . 

  شود .هفته اول اسفند هر سال در اختيار واحدهاي كارشناسي شهرستان قرار داده مي
اين فرم در طول اجراي هر دوره آموزشي توسط  ) :2هاي آموزشي (فرم شماره چك ليست ارزيابي دوره -2

ي تكميل خواهد شد . بديهي است  در هر شهرستان تعداد كارشناسان آموزش شهرستان يا مجري دوره آموزش
هاي آموزشي برگزار شده خواهد بود و وجود آنها براي صدور تكميل شده ، به تعداد دوره 2هاي شماره فرم

  جمع بندي خواهد شد) 3(خالصه نتايج اين فرم در قسمتي ازفرم شماره باشد .هاي آموزشي ضروري ميگواهي
اين فرم ساالنه يك بار و بر ) : 3هاي آموزشي برگزار شده (فرم شماره اطالعات دورهفرم جمع بندي -3

  توسط كارشناس آموزش كاركنان شهرستان تكميل خواهد شد . 2هاي شماره بندي نتايج فرماساس جمع
اين فرم توسط كليه افراد ): 4آموزش بدو خدمت كاركنان (فرم شماره نامه بررسي وضعيت پرسش -4

اند ، تكميل خواهد شد و دالورود كه از اول فروردين لغايت آخر اسفند هر سال در شهرستان شروع به كار نمودهجدي
نيز كه هاي تكميل شده به مركز بهداشت استان ارسال خواهد شد . دقت شود پشت فرم در آخر هر سال كليه فرم

ماه توسط فرد آموزش دهنده در محيط كار دهد به فاصله يك نتيجه آموزش بدو خدمت داده شده را نشان مي
تكميل خواهد شد . با توجه به ضرورت شناخت رابط تجهيزات پزشكي از واحدهاي مختلف مركز بهداشت شهرستان 

  براي آشنايي واحدها تدوين شده است . 1/4فرم شماره 
جدول 2فرم شامل اين ) : 5هاي آموزشي برگزار شده (فرم شماره فرم خالصه اطالعات ساالنه دوره- 5

باشد هاي آموزشي برگزار شده بر اساس تقويم ساالنه ميكه حاوي اطالعات مربوط به دوره 1باشد : جدول شماره مي
دهد ، اين فرم در آخر هر سال تكميل خواهد شد و جهت در طول سال  نشان مياعتبار اموزشي را  2. جدول شماره 

  هميت خاصي دارد . ها ابيني و تخصيص اعتبار شهرستانپيش
جدول به شرح زير  2اين فرم شامل ) : 6فرم گزارش ساالنه عملكرد فرآيند آموزش كاركنان (فرم شماره -6

  باشد : مي
هاي مربوط به فرآيندهاي آموزش مداوم و بدو خدمت را به كه شاخص ها)(وضعيت شاخص 1جدول شماره 
باشد . در قسمت آموزش مداوم ، اولين شاخص ، درصد دهد . اين جدول شامل دو قسمت ميتفكيك نشان مي

باشد كه براي محاسبه آن كافي است از جدول بيني شده ميهاي پيشهاي آموزشي اجرا شده به كل برنامهدوره
بيني شده تقسيم نموده و هاي پيشهاي آموزش اجرا شده را به كل دوره، جمع ستون دوره 5فرم شماره  1شماره 
  كنيم .ضرب مي 100به عدد 



٢۶  
  

ن تعداد كل نفر ساعات آموزش باشد كه براي محاسبه آمي متوسط ساعت اموزش برگزار شدهدومين شاخص ، 
كنيم به فرض اگر در شهرستاني م مييرا به تعداد كل افراد واجد شرايط آموزش تقس 3برگزار شده در فرم شماره 

نفر باشد ، متوسط نفر  100فراد افراد واجد ، آموزش ساعت و تعداد كل ا 3500برگزار شده كل ساعات آموزش 
  ساعت خواهد بود . 35ساعت آموزش برگزار شده براي هر فرد آموزش ديده در شهرستان ذكر شده 

باشد به فرض هاي برگزار شده با استاندار) مي(يا درصد تطبيق آموزشدرصد پوشش آموزش سومين شاخص ،  
 70شده براي هر فرد واجد شرايط آموزش از طرف مركز كشوري مديريت سالمت اگر حداكثر ساعت در نظر گرفته 

آموزش ديده باشد ، لذا كافي است متوسط آموزش برگزار شده براي هر كارمند ساعت آموزش اختصاصي در سال مي
ر ضرب نماييم . اين پوشش د 100و در تقسيم  70در شهرستان را (كه در شاخص باال محاسبه شده) به عدد 

  )35÷70×(100=%50خواهد بود :    ( %50شهرستان ذكر شده 
باشد كه از نتايج ستون هاي آموزشي ميدر دورهدرصد وجود پيش آزمون و پس آزمون  چهارمين شاخص ، 

  باشد . قابل استخراج مي 3مربوطه در فرم شماره 
 2كه از جدول شماره باشد يمدرقسمت آموزش بدو خدمت اولين شاخص درصد افراد آموزش ديده بدو خدمت 

  باشد .)  قابل استخراج مي6همين فرم (فرم 
قابل استخراج  4باشد كه از جدول بندي فرم شماره دومين شاخص ، درصد وجود بسته آموزشي بدو خدمت مي 

  باشد . مي
كه آن نيز از باشد هاي آموزشي از نظر ايجاد رضايت در شركت كنندگان ميسومين شاخص ، درصد مؤثر بودن دوره

  باشد .  قابل استخراج مي 4فرم شماره 
) و باشدقبل ميهاي ذكر شده را در ابتداي هر سال (كه مربوط به نتايج سال باشد كه شاخصالزم به يادآوري مي

حاصل از عملكرد را در ستون شاخص  ه را در قسمت مربوطه نوشته و در پايان هر سال نيز نتايجبيني شدمقدار پيش
  نماييم . را در ستون شاخص تحقق يافته درج مي

كه اين جدول مربوط به اطالعات شغلي افرادي است ( تعداد افراد آموزش ديده بدو خدمت )  2جدول شماره 
         اند .ي كردهكه آموزش بدو خدمت را در شهرستان ط
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  *.................سال......................شهرستان .......................هاي آموزشي واحدبيني دورهفرم پيش           
  

هفته قبل از تدوين تقويم ساالنه به واحدهاي ستادي شهرستان ارسال خواهد شد و پس از تكميل به كارشناس آموزش  4-3اين فرم *
  ت داده خواهد شد . دمداوم شهرستان عو

، واحدهاي ستادي و محيطي شهرستان ارسال خواهد به مركز بهداشت استان تقويم ساالنه شهرستانيها در قالب **جمع بندي اين فرم
   .شد

  نام و نام خانوادگي تكميل كننده :
  تكميل :تاريخ                                                                                                                    امضاء :

  مدت  هاي هدفگروه پيشنهادات  آموزشي عناوين  رديف
 (ساعت)

تعداد 
تقريبي 
شركت 
  كننده

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

  1 : فرم شماره   
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  هاي اموزشيچك ليست ارزيابي دوره

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني فارس
  تاريخ آزمون  برنامه زمان بندي  نام واحد :

  عنوان دوره :
  از تاريخ                   تا تاريخ  ميزان ساعت  محل برگزاري

  از ساعت                  تا ساعت    
  نوع آزمون

  از تاريخ                  تا تاريخ  گروه هدف :  تعداد شركت كنندگان :
  ازساعت                 تا تاريخ

  اسامي مدرسين
  

خيلي   ضعيف  متوسط  خوب  عالي  هاي ارزيابيشاخص  رديف
  ضعيف

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10	برگزار شده است ؟آيا دوره در ساعت و تاريخ تعيين شده   1

آيا مجري برنامه جهت انجام نظارت به كارشناسان آموزش اطالع رساني كرده   2
                       ؟است

                      قبل از دوره) به عمل آمده است ؟ تست (ارزشيابي per يشزآيا از دوره آمو  3

                      به عمل آمده است؟پايان دوره)  تست (ارزشيابي posآيا از دوره آموزشي   4

                      بندي شده در طول فرآيندتدريس شده است ؟آيا برنامه زمان  5

                      به طور كامل توسط مدرس تدريس شده است ؟هاي دوره آيا سر فصل  6

                      آيا ليست حضور غياب به طور كامل تكميل شده است ؟  7

                      فضاي آموزش مناسب بوده است ؟آيا امكانات و   8

                      نمايند ؟هاي تدريس شده را كاربردي و مفيد ارزيابي ميتا چه حد سر فصل  9

                      يابي از كل برنامه توسط فراگيران در پايان دوره به عمل آمده است ؟آيا ارزش  10
     خير    بله  هاي هدف رعايت شده است     گروه             خير    بلهبسته آموزشي ارائه شده ا ست          

    جمع امتياز : 
  نام و نام خانوادگي ناظر دانشگاه :              نام و نام خانوادگي مجري برنامه : 

اعالم نظر رئيس گروه كارشناسان 
  بندي مشاغل و آموزشطبقه 

مديريت تشكيالت  اعالم نظر  
  ايآموزش و بودجه برنامه

  

  

  

  پيشنهادهاي الزم براي بهبود برنامه : 

     pere‐testمتوسط نمره (پيش آزمون) 
  	post‐test 	متوسط نمره (پس آزمون)

 2  فرم شماره :
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  *..................در شهرستان 13موزشي برگزار شده در سال  ....... هاي آبندي اطالعات دورهفرم جمع

  
هاي برگزار شده) تكميل شده و هر رديف آن اختصاص به يك دوره آموزشي خواهد (فرم اطالعات دوره 2هاي شماره نتايج فرم *اين فرم بر اساس

  داشت.
  **اين ستون از حاصل ضرب دو ستون قبلي (مدت و تعداد شركت كننده به دست خواهد آمد)

  نمايند نبايستي به عنوان شركت كننده دوره محاسبه شوند.آموزشي شركت ميهاي تذكر : افرادي كه به عنوان مدرس و اموزش دهنده در دوره
  تاريخ تكميل :           امضاء :                                      نام ونام خانوادگي تكميل كننده :

  مدت  نوع دوره  دوره آموزشي  رديف
  (ساعت)

تعداد 
شركت 
  كننده

  **نفر
  ساعت

  برگزار كنند

وجود پيش آزمون و   وجود بسته آموزشي
  پس آزمون در دوره

  خير  بلي  خير  بلي بدون كد كددار
1                   
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   
9                   
10                   
11                   
12                   
13                   
14                   
15                   
16                   
17                   
18                   
19                   
20                   
21                   
22                   
23                   
24                   
25                   

                  جمع 

 3فرم شماره : 
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  نامه بررسي وضعيت آموزش بدو خدمت كاركنانپرسش
  همكار محترم :

هاي آموزشي بدو خدمت در اختيار شما قرار داده شده است ، نامه براي آگاهي از وضعيت دورهبا سالم اين پرسش
نماييد . قبال از  هاي صادقانه و دقيق ما را در ارتقاي فرآيند آموزش كاركنان ياريخواهشمند است با ارائه پاسخ

  گردد .همكاري شما قدراني مي
    شهرستان :محل خدمت :                      سازماني : عنوان پست           نام و نام خانوادگي :

           تاريخ شروع به كار :           مدرك تحصيلي : 
	ما برگزار شد؟شآيا قبل از شروع كار ، دوره آموزش بدو خدمت براي  -1

  خير           بلي    
  در صورت بلي:
  مدت آموزش

  محل آموزش  (روز)

    

    

    

 
	آيا براي دوره برگزار شده ، بسته آموزشي داده شد ؟  -2

 خير            بلي           

	لطفا نظرات خويش را در مورد آموزشي بدو خدمت برگزار شده براي شما در جدول زير مشخص نماييد . -3

  موارد  رديف
  نظرات

خيلي 
  كم  متوسط  زياد  زياد

شما مؤثر آموزش داده شده چقدر در تحكيم اطالعات قبل  1
          بود ؟

         ؟آموزش داده شده چقدر با نيازهاي شغلي شما منطبق بود  2

          آموزش داده شده تا چه مقدار در شما ايجاد رضايت كرد ؟  3

	نظرات و پيشنهادات خودتان را در راستاي بهبود وضعيت آموزش بدو خدمت كاركنان ذكر نماييد :  -4

  . . . . . . . . . .	

  . . . . .. . . . .	

  

 4فرم شماره :
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  فرم گزارش نتيجه آموزش بدو خدمت برگزار شده
  

اين فرم پس از يك ماه از آموزش فرد مورد نظر ، توسط فرد آموزش دهنده در شهرستان تكميل و به كارشناس 
  آموزش بدو خدمت همان شهرستان تحويل خواهد شد .

از بازديد به عمل آمده و          از محل خدمت آقاي/ خانم      در تاريخ 
  يابي به عمل آمد .هاي بدو خدمت داده شده ، ارزشآموزش

  يابي رضايت بخش بود .  نتيجه ارزش
  هاي بدو خدمت داده شده براي نامبرده (در محل خدمت) تكرار شود .  شود كه اموزشپيشنهاد مي

  
 ذكر نماييد :نامبرده در راستاي بهبود وضعيت آموزش بدو خدمت  آموزش دهنده نظرات و پيشنهادات 

  . . . . . . . . . .	

 . . . . . . . . . .	

  . . . . . . . . . .	

 . . . . . . . . . .	

  
  

    نام و نام خانوادگي آموزش دهنده :            
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  پزشكيفرم آشنايي بدو ورود رابط تجهيزات                                              
  همكار محترم 

گردد ، با سالم و ابراز خوشحالي از حضورتان در جمع كاركنان اين شبكه ، برنامه آموزش بدو خدمت شما به شرح زير اعالم مي
پرودگار متعال ، آموزش داده شده در بهبود ارائه خدمات مفيد و مؤثر واقع شود . مستدعي است ضمن اميد است با استعانت از 

  هاي آموزشي به جدول زير ، نظرات خود را در پشت برگه اعالم نماييد .در دورهحضور فعال 
	مشخصات آموزش گيرنده : -1

  تاريخ آموزش    شهرستان :    تاريخ شروع به خدمت:      نام و نام خانوادگي: 
	قراردادي            پيماني                    	طرحي                        رسمي   

	بندي آموزش *جدول زمان  -2

  عناوين آموزشي

 زمان آموزش
نام و نام   زمان آموزش  

خانوادگي و 
امضاء آموزش 

  پايان  شروع  4روز  3روز  2روز  1روز  دهنده

آشنايي با ساختار و مديريت 
خدمات بهداشتي و طرح بيمه 

روستايي و پزشك خانواده و 
چك ليست پايش گروه 

  گسترش

30/10-30/8        

      

ها و دستورالعملفرآيندها ، 
چك ليست پايش بهداشت 

  خانواده
45/12-30/10       

      

ها و فرآيندها ،  دستوالعمل
             45/12-45/12  چك ليست امور دارويي

ها و چك فرآيند ، دستوالعمل
ليست پايش پيشگيري و مبارزه 

  هابا بيماري
  00/11-30/8      

      

ها و فرآيندها ، دستورالعمل
چك ليست پايش آموزش 

  بهداشت 
  00/12-00/11     

      

ها و فرآيندها ، دستورالعمل
چك ليست پايش بهداشت 

  ايحرفه
  00/13-00/12     

      

ها و فرآيندها ، دستورالعمل
          00/9-00/10      چك ليست پايش بهبود تغذيه

ها و فرآيندها ، دستورالعمل
چك ليست پايش بهداشت 

  مدارس
    00/11-00/10   

      

         00/11-30/12    ها و چك فرآيندها ، دستورالعمل

 ١/۴فرم شماره:
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  ليست پايش بهداشت محيط
  

ها و فرآيندها ، دستورالعمل
چك ليست بهداشت دهان و 

  دندان

      
00/13-30/12   

      

كارورزي در مركز بهداشتي 
        8-13        درماني نمونه شهرستان

ارزشيابي دوره در مركز بهداشت 
        13-14        شهرستان

  دقيقه به پرسش و پاسخ اختصاص يابد  5-10از مدت در نظر گرفته شده براي هر واحد	
  
 

لطفا نظرات خود را در مورد آموزش داده شده به تفكيك واحدها در جدول زير مشخص  نظر سنجي از آموزش گيرنده :  -3
	نماييد .

  واحد

تحويل بسته 
  عناوين نظر سنجي  آموزشي

  نظرات

خيلي   خير  بلي
  كم  متوسط  زياد  زياد

          آموزش داده شده چقدر در تحكيم اطالعات قبلي شما مؤثر بود ؟      گسترش شبكه 
          آموزش داده شده چقدر با نيازهاي شغلي شما منطبق بود؟
          آموزش داده شده تا چه مقدار در شما ايجاد رضايت كرد ؟

          آموزش داده شده چقدر در تحكم اطالعات قبلي شما مؤثر بو د؟      ايبهداشت محيط حرفه
          آموزش داده شده چقدر با نيازهاي شغلي منطبق بود ؟

          آموزش داده شده تا چه مقدار در شما ايجاد رضايت كرد ؟
آموزش داده شده چقدر در تحكم اطالعات قبلي شما مؤثر بوده       بهبود تغذيه

  است؟
        

          آموزش داده شده چقدر با نيازهاي شغلي شما منطبق بود ؟
          ؟آموزش داده شده تا چه مقدار در شما ايجاد رضايت كرد 

          آموزش داده شده چقدر در تحكم اطالعات قبلي شما مؤثر بود ؟      آموزش بهداشت 
          آموزش داده شده چقدر با نيازهاي شغلي شما منطبق بود ؟ 

          آموزش داده شده چقدر در شما ايجاد رضايت كرد ؟
          آموزش داده شده چقدر در تحكم اطالعات قبلي شما مؤثر بود؟      بهداشت مدارس

          آموزش داده شده چقدر با نيازهاي شغلي شما منطبق بود ؟
          آموزش داده شده چقدر در شما ايجاد رضايت كرد ؟

          آموزش داده شده چقدر در تحكم اطالعات قبلي شما مؤثر بود؟      خانوادهبهداشت 
          آموزش داده شده چقدر با نيازهاي شغلي شما منطبق بود ؟

          آموزش داده شده چقدر در شما ايجاد رضايت كرد ؟



٣۴  
  

          شما مؤثر بود؟ آموزش داده شده چقدر در تحكم اطالعات قبلي      هاپيشگيري و مبارزه  با بيماري
          آموزش داده شده چقدر با نيازهاي شغلي شما منطبق بود ؟

          آموزش داده شده چقدر در شما ايجاد رضايت كرد ؟
  

  دهان و دندان
  
  

  
  

  
  آموزش داده شده چقدر در تحكم اطالعات قبلي شما مؤثر بود؟

        

          منطبق بود ؟آموزش داده شده چقدر با نيازهاي شغلي شما 
          آموزش داده شده چقدر در شما ايجاد رضايت كرد ؟

  
  دارو و آزمايشگاه

  
  

  
  

  
  آموزش داده شده چقدر در تحكم اطالعات قبلي شما مؤثر بود؟

        

          آموزش داده شده چقدر با نيازهاي شغلي شما منطبق بود ؟
          كرد ؟آموزش داده شده چقدر در شما ايجاد رضايت 

  
  

  
هاي بدو بازديد به عمل آمده و از آموزش      از محل خدمت آقاي / خانم        در تاريخ          

  خدمت داده شده ، ارزشيابي به عمل آمد .
    نتيجه ارزشيابي رضايت بخش بود .  

   آموزش بدو خدمت داده شده براي نامبرده (در محل خدمت) تكرار شود .  
  

  نام و نام خانوادگي : 
  

  

  

  

  

  

  

  

  امضاء آموزش گيرنده  ارائه هر نوع نظر ، پيشنهاد توسط آموزش گيرنده
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  ...........سال ................هاي آموزشي برگزار شده در شهرستانفرم خالصه اطالعات دوره           

  بيني شده در تقويم ساالنهبرگزار شده بر اساس برنامه پيشهاي : اطالعات دوره 1جدول                 

  واحد كارشناسي رديف
  دوره آموزشي

بينيپيش  هاي هدفگروه
  شده

اجرا 
  شده

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         
       جمع 

آوري كارشناسي با يكديگر نبوده و جمعهاي آموزشي واحدهاي توجه : هدف از تهيه جدول ، مقايسه فعاليت
  باشد .هاي آموزشي مد نظر مياطالعات براي تحليل دوره

  : اعتبار آموزشي 2جدول 
هاي آموزشي كاركنان آن شهرستان (عالوه بر بهورزان) اعتباري براي اجراي برنامه .......آيا در سال 

  اختصاص يافته بود ؟
  خير بلي

    مبلغ هزينه شده (ريال) (ريال)مبلغ اختصاص يافته 
  

   
  تاريخ تكميل :        امضاء :    نام و نام خانوادگي تكميل كننده : 

  
  
  
  
     

 5فرم شماره : 
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        .............................سال ........فرم گزارش عملكرد ساالنه فرآيند آموزش كاركنان شهرستان   
  وضعيت شاخصها -1

  عناوين شاخصهاي  عملكردي  نام فرآيند

  نتايج شاخصهاي عملكردي
ابتداي 
  سال

پيش بيني 
شده در 
  پايان سال

تحقق 
يافته 

 پايان سال

  

  

  

  اموزش مداوم

درصد دوره هاي آموزشي اجرا شده به كل برنامه 

 هاي پيش بيني شده

      

 متوسط نفر ساعت آموزش برگزار شده
       كد دار

 بدون كد

  آموزش درصد پوشش
       كد دار

 بدون كد

درصد وجود پيش آزمون و پس آزمون در دوره هاي 

 آموزشي

      

آموزش بدو 

  خدمت

       درصد آموزش ديدگان بدو خدمت
       درصد وجود بسته آموزش بدو خدمت
       درصد رضايت از آموزشهاي داده شده

  
  تعداد افراد آموزش ديده بدو خدمت به تفكيك رده هاي شغلي (اپراتور تجهيزات پزشكي): -2
  

  جمع كل كاردان كارشناس پزشك 
تعداد افراد جديد 

 الورود

        

تعداد افراد آموزش 

 ديده

        

  

  تاريخ تكميل :      امضاء :       نام و نام خانوادگي تكميل كننده: 

 ۶فرم شماره:
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  فصل دوم:

  تجهيزات پزشكي  شناسنامه 

مستند سازي و نگهداري اطالعات تجهيزات پزشكي جهت حفظ سوابق و طبقه بندي آنها در قالب يك شناسنامه 
ها خواهيم پرداخت، براي مراكز بهداشتي درماني مدون مطابق استانداردهاي جهاني به داليل بسياري كه به ذكر آن

.                                                           .           رسدنظرمي به واجب امري
 اي معتبر است كه همه اطالعات مربوط به هر تجهيزداركردن تجهيزات پزشكي، تدوين شناسنامهمنظور از شناسنامه

  گيري صحيح دست پيدا كند.پزشكي در آن به طور كامل درج شود و مديريت با استفاده از آن بتواند به تصميم
  كند:ذيل را دنبال مي اهداف وجود يك شناسنامه معتبر دسترسي به

  ساماندهي مديريت تجهيزات پزشكي -1

     ساماندهي و منطقي ساختن خريد تجهيزات پزشكي در مراكز-2

  داردسازي تجهيزات پزشكي مراكزاستان-3

  اختصاص كد شناسايي به هر دستگاه مطابق استاندارد-4

  كنندحفظ سوابق آموزشي پرسنلي كه با وسيله پزشكي كار مي -5

  دهي تعميرات تجهيزاتسامان -6

  تجهيزات كاليبراسيون و نگهداري پيشگيرانه) PM (Preventative Maintenance ) (حفظ سوابق -7

  مشخص كردن هزينه هاي واقعي تعميرات تجهيزاتي مراكز -8

   هاساماندهي لوازم اسقاطي مراكز و برگشت به كار بعضي از آن -9

                                     پزشكي هايافزايش طول عمر دستگاه -10

  هابا توجه به نياز واقعي آن استانعادالنه شدن توزيع تجهيزات پزشكي در مراكز بهداشتي درماني سراسر  -11  
  افزايش ايمني بيماران  -12 

  از مزاياي تهيه شناسنامه تجهيزات پزشكي مي توان : و همچنين

 بندي شده از تعداد و انواع تجهيزات پزشكي موجودوجود اطالعات كامل و دسته 

 اطالع از عمر مفيد تجهيزات موجود 
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 ساز به يافتن معايب سيستماتيك كه عموماً پنهان و بسيار هزينهتوان بررسي تعميرات انجام شده كه مي
 .هاي مرتبط با آن دست پيدا كرد هستند، جلوگيري از تعميرات تكراري و هزينه

 با .هاي مديريتي از آن استفاده كرد گيريهاي نمايندگي را ارزيابي كرده و در تصميمنحوه خدمات شركت
ها و هاي آتي با عقد قراردادهاي ساليانه با شركتسبت به برآورد هزينه سالتـوان نارزيابي اين اطالعات مي

 .گيري نمود با قاطعيت و سنديّت بيشتري تصميم. . . 

   :يك شناسنامه كامل بايد شامل دو قسمت اصلي 

  شناسنامه اطالعاتي  -1

  شناسنامه عملياتي -2

  :منظور گردد عبارتست از  شناسنامه اطالعاتيحداقل مواردي كه بايد در 

  اطالعات كامل در خصوص مشخصات اوليه دستگاه از جمله نام، مارك، مدل، شماره سريال، كشور و
 . . .شركت سازنده و 

 اندازي، شروع و اطالعات كامل در خصوص خريد دستگاه از جمله قيمت، تاريخ خريد، تاريخ نصب و راه
 خاتمه گارانتي

  اي و كاليبراسيون دورهاطالعات كامل در موردPM  ) نگهداري پيشگيرانه( 

  منظور گردد عبارت است از :  شناسنامه عملياتيبايد توجه كرد حداقل مواردي كه بايد در  

  اطالعات كامل در خصوص سوابق نگهداري ساالنه از جمله تاريخ شروع و خاتمه، مبلغ قرارداد، شركت
 . . .مربوطه و 

  جزئيات كامل تعميرات از زمان بروز عيب تا زمان تحويل مجدد دستگاه به بخش 

  اطالعات كامل در خصوص خدمات كاليبراسيون از جمله فاصله زماني كاليبراسيون، مقادير قابل قبول
 . . .ها و تاريخ انجام و تست

  اطالعات كامل در خصوصPM يد و زمان انجام آنها هاي با ذكر كليه موارد بازدو بازديدهاي دوره 

كند تا در خريد يك وسيله پزشكي براي مركز درماني از تجارب پيشين مركز استفاده شناسنامه به مديريت كمك مي
كند؛ به عنوان مثال آنچه در خريد يك وسيله پزشكي اهميت فراواني دارد، خدمات پس از فروش آن است، مسلماً 

تري داشته باشد، توصيه ت پس از فروش خوبي ندارد، گرچه قيمت پايينكند اما خدمادستگاهي كه خوب كار مي
ها قابل بررسي هستند و مقايسه با ساير شناسنامهها و شود. مسايلي از اين قبيل با مراجعه به شناسنامه دستگاهنمي

خريد و تسريع عمليات  واحدهاي بهداشتيهاي جويي در هزينهمسلم است كه چنين ساماندهي در امر خريد، صرفه
                               .دارد دنبال رابه
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هزار نوع تجهيزات پزشكي تعريف و كد گذاري شده است، در ايران نيز كدگذاري و تعريف  4بر اساس الگوي اروپايي، 
بر اساس كد  شودوسيله انجام شده است و اكنون هر وسيله پزشكي كه وارد كشور مي 2700تجهيزات پزشكي براي 

است، المللي كه توسط متخصصين اداره كل تجهيزات پزشكي تأييد شدهشود. اين كد شناسايي بينآن شناسايي مي
 شود و با مراجعه به راهنماي كدينگ، هر وسيله بيمارستاني، كلينيكي،در شناسنامه هر تجهيز پزشكي ثبت مي

رود، قابل رهايي كه براي تست و كاليبراسيون آن به كار ميلوازم جانبي آن و ابزا دندان پزشكي ، آزمايشگاهي،
  .                                      شناسايي خواهد بود

به پرسنلي كه مسئول كار با دستگاه هستند داده » كاربردي«هاي الزم و كند تا آموزششناسنامه دستگاه كمك مي
شود زيرا پرسنل از اده اما خطرساز در استفاده از دستگاه حذف ميشود، به اين طريق بسياري از خطاهاي به ظاهر س

بينند و از خطاها و اشتباهات احتمالي در حين استفاده از هاي صحيح را ميمتخصص تجهيزات پزشكي آموزش
  .شونددستگاه آگاه مي

همواره مديريت «ت. هاي تجهيزات اسمزيت مهم ديگر وجود يك شناسنامه نظارت صحيح بر تعميرات و رفع خرابي
ثبت سوابق خرابي، سرويس و بازديد تجهيزات توسط ». تر استتعميرات تجهيزات پزشكي از خود تعميرات مهم

ها و در نتيجه كاهش تواند سهم بسزايي در حمايت فني دستگاهكننده، ميپزشكي يا شركت ضمانت تجهيزاتواحد 
  ..                        ه باشدها داشتهاي تعميرات و ارتقا طول عمر آنهزينه

ماند؛ شايد بدانيد كه گاهي ميلياردها تومان كاال و تجهيزات پزشكي تحت عنوان وسايل اسقاطي در انبارها مي
كننده زمان واقعي غير قابل استفاده تواند تعيينپزشكي، مي تجهيزاتاي توسط متخصصين دهي شناسنامهسازمان

ها ها توسط فرد(گروه) متخصص با استفاده از سوابق خرابي آنتعيين سطح خرابي دستگاهبودن اين تجهيزات باشد. 
انجامد كه دستگاهي كه به عنوان اسقاطي در انبار است، با پيمودن يك روند تعمير يا سرويس جا ميگاهي به آن

  .                    .        رسد دوباره قابل استفاده شوداي كمتر از آنچه به نظر ميصحيح با هزينه
توضيحات باال و با توجه به پيشرفت تكنولوژي پرواضح است كه علمي نمودن اطالعات و سوابق تجهيزات پزشكي كه 

باشد، امري حياتي و الزم   هاها در امر مهم تشخيص و درمان بيماريتواند منكر اهميت وجود آنهيچكس نمي
رسد چنين سازماندهي در مورد تجهيزات پزشكي مراكز بهداشتي درماني كه همواره بخش اعظم باشد. به نظر ميمي

  ي استان گردد.براي هر يك از تجهيزات واحدهاي تابعه مراكز بهداشتشوند، تأثير چشمگيري ها را شامل ميهزينه

هاي تابعه به كه در آن كليه تجهيزات مستقر در واحد MEE-FO-12ماره در ضمن ليست تجهيزات واحد به ش
قابل دستيابي است كه در زونكن واحد مربوطه بايگاني  ، مارك و كد شناسايي ثبت شده استهمراه شماره سريال 

  مي شود.
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  فصل سوم:

 Preventative Maintenance )(تجهيزات پزشكي) انهپيشگيرات (نگهداري و تعميرPMبرنامه 

  

  اهميت نگهداري توأم با پيشگيري تجهيزات پزشكي 

، زيرا هدف واحد پزشكي، اهميت فراواني دارد تجهيزات، در موفقيت برنامه نگهداري توأم با پيشگيري و تعمير
 ، جهت ارايه بهترين مراقبت بهداشتي و درماني است وجود تجهيزات پزشكي مؤثر و ايمن يزات پزشكيهنگهداري تج

  كند.نگهداري تؤام با پيشگيري اولين فعاليتي است كه عمل كرد صحيح دستگاه پزشكي را تضمين مي

دهد و از عمل كرد نامناسب و نادرست  تجهيزات برنامه نگهداري تؤام با پيشگيري ، تعميرات عمده را كاهش مي
يري در بسياري از صنايع وجود دارد و كند . برنامه نگهداري تؤام با پيشگپزشكي و اسقاط شدن آنها جلوگيري مي

شد ، ولي اخيرا اين برنامه براي فقط براي سيستمهاي گرمايي و تهويه استفاده مي مراكز بهداشتي درمانيقبال در 
ترين فعاليت نگهداري گيرد و تعمير و نگهداري تؤام با پيشگيري ، مهمتجهيزات پزشكي نيز مورد استفاده قرار مي

انتخاب تجهيزات  "و  "برنامه كنترل تجهيزات پزشكي  "پزشكي است و عوامل ديگري مانند  مؤثر دستگاهاي
كند به پياده سازي برنامه نگهداري بهينه كمك خواهد كرد . نگهداري تؤام با پيشگيري كمك مي "پزشكي مناسب 

هايي فع شود . برخي از آسيبهاي پزشكي قبل از اين پيشرفت كند يا جدي شوند ، رهاي وارده به دستگاهكه آسيب
بيني است و حتي به وسيله فرآيند كه بطور ناگهاني در زمان كار تجهيزات پزشكي به وجود آيد غير قابل پيش

توان آنها را از قبل مشخص يا از آنها جلوگيري كرد ، ولي در هر صورت استفاده از فرآيند نگهداري نگهداري هم نمي
كند و طول عمر ها يا از عمل كرد نادرست تجهيزات پزشكي جلوگيري ميتهالك دستگاهبا پيشگيري ، از زوال و اس

ها ) هاي از كار افتاده و تميز كردن مناسب قطعات دستگاهتجهيزات پزشكي را ( به وسيله روغنكاري ، تعمير قسمت
سريعا دچار زوال  هاي پزشكي در وضعيت مطلوب نگهداري خواهند شد و در نتيجهدهد و دستگاهافزايش مي

  شوند .نمي

كند و براي كساني كه با انجام برنامه نگهداري تؤام با پيشگيري كارايي و اثر بخشي تجهيزات پزشكي را زياد مي
كرد دستگاههاي  پزشكي با اشكال كمتري آورد . از طرف ديگر عمله بار ميكنند ، اطمينان خاطر بدستگاه كار مي

هادستگاه دقيق ها و سنجششود . در نگهداري پيشگيرانه اندازه گيريتري غير فعال ميروبرو خواهد شد و مدت كم
هاي درماني نتيجه بهتري گرفت . درحالي توان از مراقبتبوده و با توجه به قابل اعتماد بودن دستگاهاي پزشكي مي

كرد مطلوب و ن مزيت آن عملاست ، شايد بزرگترينگهداري با پيشگيري متصور  يتكه مزاياي بسياري براي فعال
  دقيق بودن تجهيزات پزشكي باشد.
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  روش اجرايي

تنظيم و جهت انجام بازديد و  MEE-FO-07با شماره PMبازديد دوره اي طي فرم برنامه ريزي نگهداري 
نوع و مدل دستگاه مورد نظر را مورد بررسي قرارداده و عملكرد  ,سرويس دوره اي مطابق اين فرم و براساس تجربه 

دستگاه و متعلقات آن چك شده و براساس نوع كارايي و بخش مورد نظر بازديد انجام مي گيرد و در نهايت اطالعات 
شهرستان  بايگاني  ثبت و در واحد تجهيزات پزشكي MEE-FO-08در فرم انجام نگهداري پيشگيرانه به شماره 

  ميشود.

اگر انجام سرويس دوره اي به عهده نمايندگي خدمات پس از فروش باشد نظارت برانجام سرويس دستگاه طبق 
از فرم خدمات  شهرستان مي باشد و يك نسخه قرارداد سرويس و نگهداري در محل به عهده واحد تجهيزات پزشكي

  مي شود. شهرستان بايگاني وطه در واحد تجهيزات پزشكيشركت در زونكن مرب

ماه) به 6ارزيابي دوره اي شركت هاي خدماتي كه قرارداد سرويس و نگهداري دارند طي گزارشي بصورت دوره اي (
ارسال ميگردد.جهت استفاده صحيح و انجام بعضي از تنظيم ها توسط  استان تجهيزات پزشكي معاونت بهداشت واحد

توسط واحد تجهيزات پزشكي تنظيم گرديده كه در  MEE-FO-10اپراتور تجهيزات ، فرم اپراتوري با شماره  
  محل هر دستگاه نصب مي شود .

  

  مشكالت استفاده از برنامه نگهداري تؤام با پيشگيري  

اري و حمايت همه جانبه كاركنان شبكه بهداشت دارد . درك كبرنامه مطلوب نگهداري تؤام با پيشگيري نياز به هم
  . بسيار مهم است،  به عنوان نياز اساسي براي سازمانكاركنان شبكه بهداشت از نگهداري 

شود كه كاركنان شبكه فاقد اين نگرش در زمينه پزشكي هستند . كاركنان متأسفانه در بسياري از موارد مشاهده مي
كند و تعداد شبكه بايد واقعيت را بپذيرد كه نگهداري ، از عمل كرد نادرست تجهيزات پزشكي جلوگيري مي

دهد . وقتي كاركنان شبكه و اپراتورهاي تجهيزات پزشكي از اهميت پزشكي غير فعال را كاهش مي دستگاهاي
نگهداري آگاه شدند ، بايستي فرآيند برنامه براي آنها توضيح داده شود به طوري كه اپراتورهاي تجهيزات پزشكي اين 

  برنامه را جزئي از كارهاي روزمره خود بدانند.

استفاده از برنامه نگهداري تؤام با پيشگيري ، تعيين انواع تجهيزات پزشكي كه نيازمند فرآيند يكي ديگر از مشكالت 
ما براي معالجه و درمان حاد و اورژانس ئهايي كه دانگهداري براي دستگاه نگهداري هستند است . استفاده از برنامه

ه در حين فرآيند نگهداري ممكن است ل وقفه در امر مراقبتهاي پزشكي ككشود، ضروري است . مشاستفاده مي
  توان با در نظر گرفتن يك دستگاه جانشين اضافي با همان عمل كرد و كارايي ، حل نمود .ايجاد شود را مي
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. تغيير ديگر است (واحد) مركزبه  (واحد) مركزمشكل ديگر فرآيند نگهداري پيشگيرانه جابجايي تجهيزات از يك 
افتد باعث سردرگمي در پيدا كردن تجهيزات پزشكي به ضرورت به كرات اتفاق مي محل دستگاههاي پزشكي كه بنا

شده و انجام بازرسي (طبق جدول تنظيم شده) را امري مشكل و طاقت فرسا خواهد نمود ، براي حل اين مشكل بايد 
توان به پيشگيرانه مي از برنامه كنترل تجهيزات پزشكي استفاده كرد . مشكل ديگري كه در رابطه با فرآيند نگهداري

  هاي بعدي است .آن اشاره كرد ، تعيين زمان انجام بازرسي

  

  جدول بازرسي  

ها ني بازرسيابراي مشخص كردن دوره زم .با پيشگيري است نگهداري توام جدول بارسي مهمترين بخش برنامه
استفاده كرد در ابتدا  MEE-F0-07) به شماره PMريزي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه (توان از فرم برنامهمي

آيد ، تغيير شود كه اين فرم ممكن است به واسطه تجربياتي كه در حين اجراي برنامه به دست ميفرم فوق تهيه مي
كند بايد توجه كرد در صورتي كه فاصله زماني بازرسي تجهيزات پزشكي خيلي طوالني شود ، برنامه مؤثر نخواهد بود 

  خواهد ماند .نتيجه و تالشها بي

فرم برنامه ريزي نگهداري و تعميرات  اقدام به تهيه برخي از توليد كنندگان تجهيزات پزشكي براي دستگاه خود ،
ماهه  3ها معموال ها تناوب بازرسيدر اين فرم ،د ، تا نگهداري از دستگاه مؤثر واقع شود نكن) ميPMپيشگيرانه (

ت يفهاي پزشكي بيش از ظرر از دستگاهشود و اگيان هر سال مرور مياست جدولهاي نگهداري تنظيم شده در پا
كند ، شود ،  بايد فاصله زماني بازرسي ها را كاهش و اگر كمتر از ظرفيت مجاز كار ميمجاز روزانه آنها استفاده مي

  ها را افزايش داد . بايد فاصله زماني بازرسي

  

  فرآيند نگهداري تؤام با پيشگيري  

اگر كليه مراحل فرايند اجرا نشود ، برنامه اثر بخشي را از دست ميدهد . تمام مراحل فرآيند نگهداري از تجهيزات  
تر شدن با در نظر گرفتن تجربه متخصصان فن طراحي شود . توجه بيش از حد به جزئيات باعث طوالنيبايد  پزشكي

رآيند نگهداري مطلوب و كافي انجام نخواهد شد . نگهداري شود . هم چنين فبرنامه و صرف هزينه و زمان اضافه مي
  تؤام با پيشگيري دو سطح دارد و اين دو سطح عبارتند از : فرآيند كلي و فرآيند جزيي .

به نوع تجهيزات پزشكي دارد و در واقع يك بازرسي كلي است كه ساليانه يا هر شش ماه يكبار  بستگي فرآيند كلي
تواند به صورت شود و براي برخي از تجهيزات ميجزيي معموال بصورت فصلي برنامه ريزي مي شود . فرآيندانجام مي

  ماهيانه يا هفتگي نيز باشد . به طور كلي فرآيند نگهداري تؤام با پيشگيري (كلي و جزيي) چهار مرحله دارد :

  ايالف) بازرسي مشاهده
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  ب) تميز كردن 

  ج) آزمون عملكرد 

  د) آزمون ايمني

  يك از اين مراحل به نوبه خود اهميت دارند و بايد در هر بازرسي مورد توجه قرار گيرد .هر 

  ايبازرسي مشاهده

شود.در اين هاي پزشكي از روش مشاهده مستقيم استفاده مين مشكالت موجود در دستگاهييدر اين بازرسي براي تع
شود . در هنگام بازرسي هاي پزشكي انجام ميهاي داخلي و خارجي دستگاهامر با ديدن و معاينه ظاهري قسمت

  اي بايد به موارد زير توجه كرد :مشاهده

هاي شكسته ، هاي فرسوده ،پالكهاي كاهش جريان الكتريكي ، نشت مايع ، سيمها ، عالمتها ، برآمدگيفرو رفتگي
  شود.  رد بد دستگاه مينصب نادرست تجهيزات پزشكي ، فيلتر هاي كثيف و كليه اشكاالتي كه موجب عمل ك

  تميز كردن

هاي تجهيزات پزشكي تميز شود كه براي انجام اين مراحل بايد كليه اي بايد بعضي از قسمتبعد از بازرسي مشاهده 
توان براي انجام اين كار استفاده كرد كه هايي ميهاي تميز كردن قطعات رعايت شود و تنها از محلولدستورالعمل

هاي مصرفي انباشته شده در است . روغن يا محلول ده دستگاه استفاده از آنها را مجاز دانستهشركت  توليد كنن
هاي پزشكي به هاي داخلي دستگاهقسمتهاي خارجي دستگاه بايد تميز و خشك شود . براي تميز كردن قسمت

شود . فيلتر ها بايد تميز يا ه ميهاي مكنده استفادخصوص اجزاي الكتريكي و الكترونيكي ، از هواي فشرده يا دستگاه
هاي د و اگر خون ، نمك يا ديگر بقاياي خارجي يا داخلي دستگاه پزشكي وجود دارد ، بايد برداشته و لولهتعويض شو

  رابط تميز شود .  

  آزمون عمل كرد

رد بايد كهاي عملنكند . آزموهاي پزشكي را تضمن ميها ، موثر و منظم بودن و دقت عمل دستگاهانجام اين آزمون
  رد تجهيزات مطلوب است . لكاي انجام شود تا مطمئن شويم كه عمبصورت دوره
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  آزمون ايمني

كنند) ها كار ميدستگاه با قبل از هرگونه استفاده بايد از ايمني آن هم براي بيمار و هم براي اپراتورها (افرادي كه
هاي الكترونيكي دستگاه است و اطمينان حاصل شود . آزمون ايمني تجهيزات پزشكي ، معموال مربوط به قسمت

  .كند بودن كف زمين را امتحان ميهاي نشتي دستگاه و ميزان عايق جريان

ه طور منظم كنترل شود و به هاي پزشكي بايد بهاي موجود در دستگاهتمام تمهيدات ايمني و هشدار دهنده
  اپراتورهاي دستگاه درباره لزوم توجه به مسائل توضيحات كافي داده شود .

  بحث و نتيجه گيري

نگهداري تؤام با پيشگيري نقش بسيار مهمي در كاهش تعميرات اساسي تجهيزات پزشكي دارد و از اسقاط شدن آنها 
هاي پزشكي قبل از پيشرفت يا جدي ي وارد شده به دستگاههاكند . هم چنين باعث شناسايي آسيبجلوگيري مي
  شود .شدن آنها مي

 ي درمانيهاي گرمايي و تهويه بيمارستاني به ساير تجهيزات شبكه بهداشتامروزه استفاده از اين برنامه از سيستم
همين دليل بايد براي گسترش يافته است . پياده سازي صحيح اين برنامه  نياز به همكاري كليه پرسنل دارد و به 

تغيير نگرش كاركنان اقدامات موثري انجام گيرد ، به طوري كه كاركنان شبكه اين واقعيت را بپذيرد كه نگهداري 
كند و در نهايت نگهداري تؤام با پيشگيري را به عنوان يك مؤثر ، از عملكرد نادرست تجهيزات پزشكي جلوگيري مي

  فلسفه سازماني بپذيرند .     
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  فصل چهارم:

  خريد تجهيزات پزشكي

  اصول خريد و انتخاب تجهيزات پزشكي بصورت كلي:

ح تجهيزات پزشكي از آنجا كه مديريت اثربخش در بخش تجهيزات پزشكي در درجه اول مستلزم انتخاب صحي 
   شود :به برخي از اصول خريد و انتخاب تجهيزات اشاره مي باشد، در زيرمي

 : براي اين كار بايد. اي در مورد نياز يك دستگاه صورت گيردگرايانهابتدا بايد تحليل واقع :ارزشيابي نياز  -1

اي متشكل از پزشكان و كادر درماني، مديران، سرپرستان و نياز يك دستگاه بايد به وسيله كميته) الف
  .پزشكي و حسابداري تأييد شود  تجهيزاتمسووالن واحدهاي 

اگر اين ضريب كمتر     . سنجيد)  use coefficient(  "ضريب استفاده"توان با ت خريد را ميضرور) ب
  .درصد باشد، خريد و نصب دستگاه از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نيست  50از 

ضريب استفاده حداكثر تعداد ساعاتي كه  شود ميانگين تعداد ساعاتي كه دستگاه در روز به كار گرفته مي
  .توان در روز به كار گرفت دستگاه را مي

يعني نقطه سر به سر . بايد با محاسبات، مشخص شود چه مدت بعد از خريد سود دهي خواهد داشت) ج
 البته بايد متذكر شد خدمات بهداشتي درماني هزينه بر است و مبحث صرفه اقتصادي در.بايد تعيين گردد 

  ارزيابي نياز تنها يك پارامتر مي باشد.
بايد پس از بررسي  انتخاب نهايي مكان يك دستگاه در مراكز بهداشتي :انتخاب مكان نصب دستگاه  -2

و با توجه به نظرات توليدكننده دستگاه، . . . ) اندازه، دماي نگهداري، رطوبت و ( شرايط نگهداري دستگاه 
 .صورت گيرد ) در صورت دسترسي (  هاي بهداشتي واحدتجهيزات پزشكي و معمار  واحد

در اين صورت فروشنده دستگاه . باشد "آماده به كار"بهتر است قرارداد خريد به صورت  :نصب دستگاه  -3
 .باشد اندازي آن ميمسوول نصب دستگاه و راه

در صورتي كه عرضه كننده، يك شركت خارجي باشد، بايد تحليل  :انتخاب عرضه كننده مناسب  -4
اي، روش پرداخت اعتبار توليدكننده و نمايندگي آن، مالحظات هزينه. مناسبي در اين زمينه صورت گيرد

 .بها و خدمات پس از فروش، برخي از عواملي هستند كه بايد از جانب خريدار مورد توجه قرار گيرند 

 : برخي از نكاتي كه در تنظيم قرارداد بايد به آنها توجه شود عبارتند از  :تنظيم قرارداد  -5
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نامه به عالوه تأميـن قطعات ضمانت. نامه و قطعات يدكـي اشاره نمـوددر قرارداد بايـد به ضمانت) الف
 نامـه ضميمه بدون تعهد به تأمين قطعات يدكي معموالً از جانبسال و يك ضمانت 2يدكـي براي مدت 

  .شود كنندگان مورد قبول واقع ميعرضه
  .بايد عرضه مستمر ملزومات دستگاه تضمين شود ) ب
وقفه داراي اهميت است و در اين زمينه بايد براي خدمات پس از فروش و تضمين كاركرد مستمر و بي) ج

  .بيني الزم در قرارداد صورت گيرد نگهداري، پيش
  .كننده باشد بر عهده عرضهالمقدور بايد آموزش كاركنان حتي) د

	

  : فرايند خريد تجهيزات پزشكي مراكز بهداشتي درماني استان فارس

كليه خريدهاي تجهيزات پزشكي مراكز بهداشتي طبق آيين نامه اجرايي خريد دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 
و آموزش پزشكي به آدرس  بهداشتي درماني استان فارس و نيز اداره كل تجهيزات پزشكي وزارت بهداشت ، درمان

www.imed.ir  مبني بر ثبت نام شركت هاي مورد نظر در سايت مذكور و دريافت رتبه و سطح شركت ، در قالب
  فرايند شامل چهار مرحله مي باشد كه عبارتند از: معامالت كوچك ، متوسط و عمده انجام مي گيرد.

در دو نسخه توسط مسئول واحد تابعه و ارائه به  MEE-FO-03تنظيم فرم درخواست خريد با شماره  -1
 واحد تجهيزات پزشكي

 بررسي درخواست از لحاظ نياز  يا عدم نياز توسط مسئول واحد تجهيزات پزشكي -2

 طرح درخواست در كميته خريد تجهيزات پزشكي جهت تامين اعتبار -3

 ت پزشكي مي تواند شامل اعضاي زير باشد : رياست ، مديريت شبكه ، مسئولكميته خريــــد تجهيزا   
  ، مسئول حسابداري كه بصورت ماهيانه تشكيل مي شود .سئول تداركاتم تجهيزات پزشكي ( دبير كميته )،

 اداره كل تجهيزات وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ). imedانجام خريد ( استفاده از سايت  -4

  

 سرويس و نگهداري تجهيزات پزشكي,همكاري در عقد قرارداد خريدو همچنين 

در اختيار امور قرارداهاي  )..... يه هاي الزم وگرفتن تاييد,اخذ استعالمهاي مورد نياز (اطالعات مربوطه در اين زمينه
  .ساختمان مركزي علوم پزشكي ميباشد
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نمودار  تجهيزات پزشكي و روند اجرائي خريدهاي دانشگاه وفايل هاي مربوط به ضوابط فاكتور و پيش فاكتور اخرين 
در سايت واحد تجهيزات پزشكي معاونت بهداشت استان گذاشته شده  مراكز يپزشك زاتيتجه ديخر نديفرآ انيجر

  .است

  
  نتيجه گيري:

  توان به سه مرحله كلي زير تقسيم نمود :در نگاه جامع فرايند خريد را مي    
  در اين مرحله داليل و مستندات نياز كاال و يا درخواست خريد مورد بررسي قرار  :مرحله تعيين نياز كاال

 .شود گرفته و پس از آن ميزان اولويت و اهميت كاال تعيين مي

  در ايـن مرحله پس از تعيين اولويت خريـد انواع كاالهاي موجـود در بازار بررسي  :مرحله تعيين نوع كاال
ه و از ميان آنها اقالم واجد شرايطي كه بيشترين تطبيق را با نياز و شرايط موجود دارنـد، انتخاب شـد
 .گـردد مي

  در اين مرحله پس از تعيين و انتخاب كاالي مورد نظر اقدام به خريد، نصب  :مرحله خريد و بهره برداري
  .شود برداري از كاال مياندازي و بهرهو راه
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  پنجم: فصل

  راسيون تجهيزات پزشكييبكال
  يف :رتع

هاي الزم به منظور تنظيم تجهيزات با هدف نيل به دقت و صحت يبراسيون : انجام وظيفه كليه اقدامات و فعاليتلكا
  هاي بين المللي است .مورد نظر و اطمينان از كاركرد اين تجهيزات بر اساس برسنج

  

  يبراسيونلروش اجرايي كا

 .اي دارند طبق ليست مجزايي مشخص شده است نيازي به كاليبراسيون دوره تجهيزاتي كه -1

تجهيزاتي كه روزانه   NO NEED CAL تجهيزاتي كه نياز به كاليبراسيون ندارد يا برچسب  : 1يادآوري    
 ا برچسب بدهد تجهيزاتي كه سيستم اتوماتيك كاليبراسيون انجام مي DAYS CAL شوند يا برچسب كاليبره مي

AUTO CAL  ها در فرم شماره مشخص شده است . وضعيت كاليبراسيون دستگاهMEE-FO-09   مشخص
  گردد .مي

تجهيزاتي كه نياز به كاليبراسيون دارند ولي كاليبراسيون آنها به تعويق افتاده است با برچسب در  : 2يادآوري 
  دست اقدام مشخص شده است .

در دو   MEE-FO-09 زشكي طبق  فرم وضعيت كاليبراسيون به شمارهوضعيت كاليبراسيون تجهيزات پ -2
در زونكن  شهرستان نسخه تنظيم و يك نسخه در واحد مربوط و نسخه ديگر در واحد تجهيزات پزشكي

 .شود مربوطه بايگاني مي

شود هاي خصوصي ديگر انجام ميكاليبراسيون كليه تجهيزاتي كه توسط نمايندگي انحصاري آنها يا شركت -3
شود و سوابق با برچسب كاليبرسيون و با مشخصات تاريخ كاليبراسيون و كد كاليبره مشخص مي

 .شود كاليبراسيون توسط شركت مربوطه صادر مي

شركت خصوصي جهت تمديد دوره كاليبراسيون اطالع / در صورت اتمام دوره كاليبراسيون به نمايندگي  -4
 .شود داده مي

هايي كه مورد تاييد اداره كل استاندارد و نند ترمومتر و وزنه از طريق شركتكاليبراسيون تجهيزاتي ما -5
 .شود پزشكي بايگاني مي تجهيزاتگردد و فرم مربوطه در واحد باشد انجام ميتحقيقات صنعتي مي

 .شود اندازي تعيين ميدر صورت خريد دستگاه جديد مدت كاليبراسيون يك سال پس از نصب و راه -6

تجهيزاتي كه نياز به كاليبراسيون داشته ولي نمايندگي آنها مشخص نيست و از طرفي امكان  : 3ري يادآو     
ل واحد تجهيزات پزشكي ئوكاليبراسيون آنها در ايران وجود ندارد صحت عملكرد اين گونه تجهيزات با اظهار نظر مس

  شود .مشخص مي MEE – FO-09 و از طريق فرم وضعيت كاليبراسيون به شماره 
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هايي كه به هر دليل توسط نمايندگي مربوطه از رده خارج اعالم شوند با برچسب از رده خارج دستگاه : 4يادآوري 
  ثبت ميگردد .  MEE-FO-09مشخص و در ستون آخر فرم 

  

  فنون كاليبراسيون 

ي به دست اوردن خطا و ثبت نتايج به طور كلي كاليبراسيون  به سه روش قابل اجرا ست . روش اول كاليبراسيون برا
حاصله است . روش دوم كاليبراسيون روش اول را در برگرفته و عالوه برآن نتايج حاصله با استاندارد و دستورالعمل 

شود . روش سوم كاليبراسيون روش دوم را در مقايسه شده و وضعيت وسيله نيز از جهت قبول يا رد آن مشخص مي
  ر يا حذف خطاي ايجاد شده را نيز در برميگيرد .برگرفته و تنظيم ، تعمي

  :تعيين فواصل زماني كاليبراسيون مجدد 

گيري يكي از عناصر مؤثر در يك نظام كاليبراسيون هاي اندازههاي دستگاهتعيين زمان فواصل كاليبراسيون دوره
  : است . عوامل زيادي در تعيين اين زمان مؤثرند كه مهمترين آنها موارد زير است

 ) دستگاه(نوع وسيله  -1

 پيشنهاد و توصيه كارخانه سازنده -2

 هاي به دست آمده از روي سوابق كاليبراسيون قبلي روند داده -3

 سوابق تعمير و نگهداري دستگاه  -4

 طول زمان استفاده تعداد دفعات استفاده و چگونگي استفاده از دستگاه  -5

 مترولوژيكي با گذشت زمانهاي ميزان گرايش به فرسودگي و تغيير تدريجي ويژگي -6

 تعداد دفعات و كيفيت بازرسي تجهيزات در داخل ساختمان -7

 گيري هاي ديگر به ويژه در مورد استاندارهاي اندازهتعداد دفعات تست ضربدري دستگاه با دستگاه -8

 )دما ، رطوبت ، ارتعاش ، و غيره(شرايط محيطي  -9

 گيري مورد نظردقت اندازه -10

در تعيين فواصل كاليبراسيون ناديده گرفت كه اين خود ممكن است توان عموال نميهزينه كاليبراسيون را م
عامل  محدود كننده  به شمار آيد . بنابراين با توجه به عوامل فوق آشكار است كه جدول فواصل كاليبراسيون 

هاي خاص در عيتتوان تهيه كرد . بهتر است كه ابتدا جدولي تهيه شود و سپس با توجه به موقيكنواختي نمي
گيري ، دو معيار اساسي و آن تغييراتي داده شود . و به هنگام تعيين فواصل كاليبراسيون مجدد هر وسيله اندازه

  ناقض وجود دارد كه الزم است موازنه شوند :تم

آن كه بايد تا حد امكان  مجازخطر احتمالي ناشي از بكارگيري يك وسيله اندازه گيري در خارج از حدود  -1
 .اهش يابد ك

 .هزينه كاليبراسيون ساليانه كه بايد در حداقل مقدار نگه داشته شود   -2

 



۵٠  
  

  را با روشهاي زير اندازه گيري كرد: تعيين فواصل زماني كاليبراسيون مجددمي توان 

  ي :له االف ) تنظيم اتوماتيك يا پ

شود اگر وسيله قبل از پايان زمان بين دو تأييديه به خارج از مي هاي به صورت روتين تأييده وسيلههر زمان ك
بين دو شود و اگر وسيله قبل از پايان زمان تلرانس خطا برود ، فاصله زماني بين دو تأييديه كاهش داده مي

اي ممكن است به سرعت  شود . روش پلهرانس خطا باشد ، زمان افزايش داده ميتأييده هنوز در محدوده تل
  اعث حصول پريود بهينه شود بدون آنكه كارهاي نوشتاري زيادي صورت پذيرد .ب

  ب ) چارت كنترل 

شود از هاي تست شده در هر مرحله تأييده يادداشت شده و منحني تغييرات آنها نسبت به زمان رسم ميكميته
  گردد .ها پراكندگي حول ميانگين  انباشته محاسبه مياين منحني

  ج) زمان تقويمي يا سپري شده 

گيري  به گروهايي براساس مشابهت ساختاري آنها با يكديگر ، قابليت اطمينان و پايداري ابتدا وسايل اندازه
شوند . طول زمان تأييديه مشخصي به هر گروه بر اساس درك و تجارب مهندسي اختصاص يكساني تقسيم مي

شوند . اما كه در زمان تعيين شده جهت تأييد مجدد برگردانده مي شود . در هر گروه تعداد وسايليداده مي
، يادداشت شده و به صورت نسبتي از كل شوند اي تأييد نميشود يا به گونهخطاي زيادي در آنها مشاهده مي
اند دهبه طور واضح آسيب دي كه قابل تأييد آن تعدادشود . در تعيين اقالم غيرتعداد وسايل در آن گروه بيان مي

براي شوند چون اين وسايل اند گنجانده نمييا توسط مصرف كننده به عنوان مشكوك يا معيوب بازگردانده شده
كنند. اگر نسبت وسايل مانند ساير اعضاي گروه رفتار ، در نتيجه توليد خطا نميروند گيري به كار نمياندازه

. اگر وسايل پريود بين دو تأييد متفاوتي باشدد كه داراي ننمايند ، اين زير گروه بايد به گروه ديگري منتقل شو
غير قابل تأييد در يك گروه خيلي كم باشد ممكن است از نظر اقتصادي افزايش پريود بين دو تأييده قابل 

  توجيه باشد. 

  د ) زمان مصرف شدن وسيله :

بين دو تأييديه به جاي زمان سپري . اساس روش ثابت است ، اما پريود روش برگرفته از روشهاي قبلي است اين
گيري مجهز به سيستم اندازه گيري شود . وسيله اندازهشده بر حسب ماه ، برحسب ساعات مصرف تعريف مي

زمان مصرف است و هرگاه زمان مصرف نشان داده شده به حد مشخصي رسيد وسيله تست ، تنظيم و تأييد 
است كه دفعات تأييد و در نتيجه هزينه تأييد مستقيما بر  شود . امتياز تئوريك مهم اين روش آنمجدد مي

  اساس زمان مصرف است .

  و ) تست در حال سرويس يا جعبه سياه :



۵١  
  

اين روش مكمل تست تأييد كامل سيستم است . در اين صورت در فاصله زماني بين دو تأييد كامل ، از وضعيت 
ت كفايت يا عدم كفايت طول زمان بين دو تأييد كامل را شود و اين اطالعاگيري اطالع گرفته ميوسيله اندازه

گيري پيچيده هاي اندازهروشن مينمايد . اين روش مشابهي با روشهاي اول و دوم دارد و براي وسايل و سيستم
شوند و اين كار بار يا هر روز چند بار چك ميكمناسب است پارامترهاي بحراني و مهم بطور مكرر مثال هر روز ي

شود . اگر در ) انجام ميBlack boxكند (گيري ميكاليبراتوري كه تنها پارامترهاي مشخصي را اندازهتوسط 
  شوند .گيري تأييد نشود جهت بررسي ، تست و تأييد كامل ارسال مياين تستها وسيله اندازه

م مياورد . اين روش مهمترين مزيت اين روش آن است كه اطمينان الزم براي استفاده كننده از وسيله را فراه
براي وسايلي كه از نظر جغرافيايي دور از واحد تجهيزات هستند مناسب است . زيرا تست و تأييد كامل زماني 

شود كه نياز به آن وجود داشته باشد و از طرفي فاصله زماني بين دو تأييديه افزايش يابد . مشكل انجام مي
  گيري جعبه سياه و طراحي جعبه سياه است .دازهاساسي در اين روش پارامترهاي مهم وسيله ان

                   در مراكز بهداشتي روش تنظيم اتوماتيك يا پله اي توصيه مي شود. با توجه به شرايط موجود
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     فصل ششم:

    تعميرات تجهيزات پزشكي

  روش اجرا:

اعالم تلفني توسط منشي يا مسئول واحدهاي تابعه ، عيب اعالم شده توسط جهت انجام تعميرات موردي پس از -1
  رابط تجهيزات پزشكي بررسي مي شود:

الف) در صورت امكان به واحد مربوطه مراجعه و اقدام درجهت رفع عيب مي گردد و فرم درخواست خدمات 
د مربوطه و نسخه دوم جهت در دو نسخه تكميل ، يك نسخه در واح MEE-FO-01تجهيزات پزشكي به شماره 

  بايگاني در پرونده واحد تجهيزات پزشكي منتقل مي شود.

ب)اگر مشخص گردد كه عيب اعالم شده در واحد مربوطه رفع نمي شود پس از هماهنگي با منشي يا مسئول واحد، 
           دستگاه مورد نظر به همراه دو نسخه فرم تكميل شده درخواست خدمات تجهيزات پزشكي به شماره

MEE-FO-01  به واحد تجهيزات پزشكي مركز بهداشت شهرستان منتقل كه يك نسخه از فرم مذكور توسط
  داده مي شود . تحويلواحد تجهيزات پزشكي امضاء و به عنوان رسيد به واحد مربوطه 

باشد اقدامات الزم  شهرستان پس از انتقال دستگاه در صورتي كه امكان رفع عيب در واحد تجهيزات پزشكي-2
جهت تعميرات توسط رابط تجهيزات پزشكي مركز بهداشت شهرستان انجام مي پذيرد. چنانچه جهت تعمير نيازبه 

توسط واحد تجهيزات پزشكي موجودي قطعه مورد نظراستعالم مي  مزبور شهرستان قطعه باشد از انبار مركز بهداشت
اخذ مي شود و چنانچه  MEE-FO-02ويل كاال به شماره شود. در صورت موجود بودن طي فرم درخواست تح

توسط واحد  MEE-FO-03موجود نباشد درخواست خريد با شماره  شهرستان قطعه در انبار مركز بهداشت
تجهيزات صادر و پس از اخذ امضاهاي مجاز به تداركات ارائه تا خريد از فروشگاه هاي مجاز توسط كار پرداز انجام 

  شود.

تعميرات انجام سپس دستگاه تست و طي تماس  شهرستان افت قطعه توسط واحد تجهيزات پزشكيپس از دري-3
واحد مربوطه اطالع داده مي شود. سپس واحد مربوطه با ارائه نسخه اول فرم درخواست خدمات تجهيزات  هتلفني ب

درخواست خدمات  نسبت به تحويل دستگاه اقدام مي كند و اين نسخه از فرم MEE-FO-01پزشكي به شماره 
جهت بايگاني در واحد مربوطه به همراه دستگاه عودت داده مي  شهرستان پس ازامضاء توسط رابط تجهيزات پزشكي

شود . شرح اقدامات و عمليات صورت گرفته در نسخه دوم فرم درخواست خدمات تجهيزات پزشكي با شمارة 
MEE-FO-01 واحد تجهيزات پزشكي مركز بهداشت در هدرج و درپروندة تجهيزات پزشكي واحد مذكور ك 

  نگهداري مي شود بايگاني مي گردد. شهرستان
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موضوع طي  نبود در صورتي كه امكان تعمير يا سرويس توسط رابط تجهيزات پزشكي مركز بهداشت شهرستان-4
  نمايندگي مورد نظر اعالم و هماهنگي الزم صورت مي گيرد. هيك نامه يا تماس تلفني  ب

باشد پس از درخواست رابط  شهرستاني ت نياز به انتقال دستگاه جهت تعمير به خارج از مركز بهداشتدر صور-5
و تأييد توسط مسئول تجهيزات  MEE-FO-03طي فرم درخواست خريد با شماره  مزبور تجهيزات پزشكي

داركات دستگاه جهت و اخذ امضاهاي مجاز و صدور پروانه خروج توسط حسابداري اموال ازطريق ت شهرستان پزشكي
  تعمير به شركت يا نمايندگي ارسال مي گردد.

 شهرستان بعد از حصول نتيجه از تعميرات انجام شده نمايندگي خدمات پس از فروش توسط رابط تجهيزات پزشكي
  با هماهنگي شركت مربوطه نسبت به عودت دستگاه يا دستگاههاي مورد نظر اقدام شود.

توسط نمايندگي ، دستگاه پس از عودت وارد انبار واحد تجهيزات پزشكي مركز بهداشت پس از انجام تعميرات -6
ارسال مي شود. اگر پس از تست دستگاه عيب آن  شهرستان شهرستان و جهت تست به واحد تجهيزات پزشكي

نصورت برطرف نشده باشد پي گيري جهت انجام تعمير مجدد توسط رابط تجهيزات پزشكي انجام شده و در غير اي
  جهت استفاده دستگاه به واحد مربوط منتقل مي شود .

           پس از صدور فاكتور توسط نمايندگي و ارسال از طريق تداركات به همراه درخواست خريد به شماره
MEE-FO-03پس از بررسي فاكتور مورد نظر را  شهرستان به واحد تجهيزات پزشكي ، مسئول تجهيزات پزشكي
قدامات بعدي به تداركات ارسال مي كند و يك نسخه از رونوشت فاكتور مورد نظر همراه فرم تأييد و جهت ا

تكميل و در واحد تجهيزات پزشكي بايگاني  MEE-FO-01درخواست خدمات تجهيزات پزشكي به شماره يك 
  مي شود.

   شكي شمارهكليه سوابق تعميرات تجهيزات طبق اطالعات مندرج در فرم درخواست خدمات تجهيزات پز-7
MEE-FO-01 ثبت مي گردد. شهرستان در فرم نرم افزار تجهيزات پزشكي توسط رابط تجهيزات پزشكي  

در نظر گرفته شده كه در اين فرم تمامي  MEE-FO-04براي هر دستگاه يك فرم سوابق تعميرات به شماره -8
  ثبت خواهد شد. شهرستان ات پزشكيتعميرات انجام شده در داخل يا خارج از مركز بهداشت توسط واحد تجهيز

در صورتي كه تشخيص داده شود دستگاهي اسقاطي است يا اسقاطي بودن دستگاه از طرف نمايندگي مجاز اعالم -9
رئيس مركز بهداشت  به شهرستان شود موضوع پس  از اعالم واحد طي يك نامه توسط مسئول تجهيزات پزشكي

طي يك  رئيس مركز بهداشت شهرستانواحد مورد نظر نگهداري مي شود .  اعالم و تصوير نامه در پرونده شهرستان
واحد تجهيزات پزشكي استان رسانده و پس از تاييد يا عدم تاييد فني و كارشناسي توسط  نامه موضوع را به اطالع

 هكارشناسان واحد فوق موضوع طي يك گزارش به رياست مركز بهداشت شهرستان مزبور اطالع و سپس نتيجه ب
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سپس دستگاه مذكور را از ليست واحد مربوطه كسر مي گردد.  اطالع داده مي شود استانمديريت خدمات پشتيباني 
 تكميل و در پرونده واحد توسط رابط تجهيزات پزشكي شهرستان MEE-FO-05در نهايت فرم اسقاطي به شماره 

  بايگاني مي شود. مربوطه

ز به تعميرات اساسي و جايگزيني داشته باشند اقدام به تجزيه وتحليل به منظور شناسايي دستگاه هايي كه نيا-10
سوابق تعميرات و نيز هزينه هاي نگهداري و تعميرات وتكرار مجدد يك نوع مشكل به روي آن دستگاه توسط واحد 

 خواهد شد . بر اين اساس گزارش مربوطه تهيه و تنظيم و به رئيس مركز بهداشت شهرستانتجهيزات پزشكي 
جهت تصميم گيري ارسال و يك نسخه از آن در پرونده مورد نظر بايگاني مي  رئيس مركز بهداشت شهرستان رياست

  شود.

بازديد از واحدهاي تابعه مركز بهداشت شهرستان بصورت راندهاي دوره اي (هفتگي) توسط رابط واحد تجهيزات 
  ثبت مي شود. MEE-FO-06ه پزشكي انجام وگزارش كار بصورت كلي در دفاتر شامل فرم شمار
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  فرم ها مورد نياز فرايند تعميرات ،كاليبراسيون، خريد و نگهداري پيشگيرانه
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  MEE_FO_01شماره فرم:                               بسمه تعالي                                                                 

  شهرستان........               شماره بازيابی : .............مركز بهداشت                                                    

           

  مركز بهداشتي درماني شهري/روستايي.............پايگاه/خانه بهداشت.........                                 

  فرم درخواست خدمات تجهيزات پزشكي                          :    تاريخ   

   تعميرات پيشگيرانهون              تعميرات                   نصب اموزش                 كاليبراسي

  :                کد دستگاه:                                                                                          نام دستگاه 
  
  :شرح خرابي دستگاه و علت بروز نقص 
  
  

  :امضاء مسئول واحد                                                                                                                         
  

  :شرح اقدامات انجام شده توسط واحد تجهيزات پزشكي
  
  
  
  
  
  
  

  زمان  تاريخ         تعمير كار  مشخصات قطعه مصرفي          رديف

  خاتمه  شروع

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

    

  دستگاه مذكور در تاريخ......................پس از .......................تحويل....................گرديد.

امضاء تحويل دهنده(واحد تجهيزات پزشكي):                     نده:                امضاء تحويل گير 
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     MEE_FO_02فرم شماره:                                                                            بسمه تعالي                                                                              شماره درخواست..................  
  ...مركز بهداشت شهرستان.........                                                       تاريخ درخواست...................

  ..................پايگاه/خانه بهداشت..........مركز بهداشتي درماني شهري/روستايي.......                                                                   

  فرم درخواست تحويل كاال از انبار                                                                            

  

  تحويل گيرنده شبكه                          مدير                          مسئول حسابداري                       تداركات واحد كننده                      درخواست 

                           .........................................................................................................                    وامضاء اسم

ف
ردي

  

  نام واحد  شرح  درخواست كاال
تعداد يا مقدار 

  درخواستي
تعداد يا مقدار 

  تصويبي
  مالحضات  شماره كارت

1  
  

  
  
  

          

2  
  

            

3  
  

            

4  
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  MEE_FO_03فرم شماره:                                                               بسمه تعالي                                            شماره درخواست..................                                    

                                               ................مركز بهداشت شهرستان.....                                           تاريخ درخواست...................    

    .........................پايگاه/خانه بهداشت.............مركز بهداشتي درماني شهري/روستايي......                                                

                               فرم درخواست خريد كاال                                                                                             

ف
ردي

  

  نام واحد  شرح كامل مشخصات اشياء مورد درخواست
تعداد يا مقدار 

  درخواستي
تعداد يا مقدار 

  تصويبي
  بهاي واحد

محل تامين 
  اعتبار

  بهاي كل تصويبي

1  
  

              

2  
  

              

3  
  

              

                  شبكهمسئول واحد مديريت             درخواست كننده                                                                                                                       

             امضاء               امضاء                                                                                                                                         

  موافقت ميشود لوازم مورد درخواست را به نازلترين بهاء ممكنه از محل اعتبار مربوطه خريداري و تحويل انبار شود      

  ......................... ...............تامين گرديد. .............لایر از محل تامين اعتبارمبلغ.................       

  رئيس شبكه                                رئيس امور مالي                                 رئيس تداركات                                                                 
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   MEE_FO_04فرم شماره :                                                                   مه تعاليبس                                                                                                                

                   مركز بهداشت شهرستان .........................                                                                                                                                                                                   

  بهداشت  شهري/روستايي........................ پايگاه/خانه  بهداشت ....................   مركز                                                                                    

                                                                                                           فرم سوابق تعميرات                                                                                                                  

                                             كد شناسايي: .......................                                                            نام دستگاه: .........................                                            
  شماره صفحه:.........

ف
ردي

  

  خالصه  تعميرات  تاريخ
شماره 

  درخواست
  مالحضات  نوع تعمير  تعميركاران  قطعات مصرفي
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  MEE_FO_05شماره فرم:                     ه تعالي                                                     بسم                                                                                                               

                  مركز بهداشت شهرستان .........................                                                                                                                                                                                    

  فرم سوابق تجهيزات اسقاطي                                                                                                 

ف
ردي

  

  داليل اسقاط  نام واحد  شماره سريال  اموالشماره   كد شناسايي  نام و نوع دستگاه
تاريخ اعالم 

  اسقاط

1  
  

              

2  
  

              

3  
  

              

4  
  

              

5  
  

              

6  
  

              

7  
  

              

8  
  

              

9  
  

              

10  
  

              

  

  ول امين اموال                                                 رئيس شبكهمسئول واحد                                                 مسئول مديريت شبكه                                              مسئ      



۶١  
  

 ME_FO_06شماره فرم:                                                                       بسمه تعالي                                                                                                                            
  مركز بهداشت شهرستان ...........................                                                                                                 

  فرم بازديد دوره اي واحدها                                                                             

  
  نام واحد

  
  ول واحدنام و امضاء مسئ  شرح مشكالت  زمان بازديد

  
  
  
  

    
  
  

  

  
  
  
  

    
  
  

  

  
  
  
  

    
  
  

  

  
  
  
  

    
  
  

  

      

  بازديد كننده                                                                                                                                                                                                       
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  MEE_FO_07شماره فرم:                                                                   بسمه تعالي                                                                                                                      

                               مركز بهداشت شهرستان ........................                                                                                                             

  PM)نگهداري و تعميرات پيشگيرانه(فرم برنامه ريزي                                                                                            

  
  واحدها 	PMجدول برنامه ريزي 

  
  اسفند  بهمن  دي  اذر  ابان  مهر  شهريور  مرداد  تير  خرداد  ارديبهشت  فروردين  

  نام واحد
  
  
  
  

  
  

                      

  
  

                      

  
  

                      

  
  

                      

  نام دستگاه
  

  نام دستگاه	PMدوره 
  

  PMدوره 
  نام دستگاه

  
  PMدوره 

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

  
  

          

   

  مسئول مديريت شبكه                      رابط تجهيزات پزشكي                                                                                       
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  MEE_FO_08فرم شماره:                                                            بسمه تعالي                                                                                                                                            

  مركز بهداشت شهرستان .................................                                                                                     

    ......................بهداشت.....  ....پايگاه/خانه..............شهري/روستايي.........  مركز بهداشتي درماني                                                                 

                                                                 فرم انجام نگهداري پيشگيرانه                                                                               
  صفحه: .........

  تست متعلقات  تست باتري  تاريخ  شماره تجهيزات  نام دستگاه  رديف

  
  عملكرد

  توضيحات  

  غير مطلوب  مطلوب

  
  
  
  

            
  
  

  
  

  
  
  

              

  
  

  
  
  

              

  
  

  
  
  

              

  
  

  
  
  

              

                                                                                                                                                                            

 رابط تجهيزات پزشكي                                                                                                                                                                      
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  MEE_FO_09شماره فرم:                                             بسمه تعالي                                                                                                      

  ..................مركز بهداشت شهرستان......                                                                         

  ..............مركز بهداشتي درماني شهري/روستايي................ پايگاه/خانه بهداشت                                                

  فرم وضعيت كاليبراسيون                                                                                

  كد شناسايي  نام دستگاه  رديف
  وضعيت كاليبراسيون

تاريخ انجام 
  كاليبراسيون

تاريخ انقضاء 
 call	Auto  كاليبراسيون

Days	
call 

No	need	call
  

 دوره اي
  

  
1  

  

                

  
2  

  

                

  
3  

  

                

  

  

رابط تجهيزات پزشكي                                                                                                                                             
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 MEE_FO_10 شماره فرم:                            بسمه تعالي                                                            

                                     مركز بهداشت شهرستان.................                                       

  شهري/ روستايي...............پايگاه/خانه  بهداشت............مركز بهداشتي درماني                    

  ................فرم اپراتوري دستگاه                                            

  واحد استفاده كننده: .......................   

  
  :اقدامات الزم قبل از روشن كردن دستگاه - الف

  
  
  
  
  
  

  :توري دستگاهمراحل انجام اپرا -ب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :اقدامات الزم جهت خاموش كردن دستگاه -ج
  
  
  
  
  
  
  
  :اقدامات الزم جهت رفع عيب دستگاه:د
  
  
  
  
متصدي واحد                                                                                             
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    MEE_FO_12 شماره فرم:                             بسمه تعالي                                                                                                                                                       

  ..مركز بهداشت درماني شهرستان............                                                                                         

  ..................پايگاه/خانه بهداشت..........مركز بهداشتي درماني شهري/روستايي.......                                                                           

                                                                       فرم شناسنامه تجهيزات پزشكي                                                                                                         
  صفحه:.......

  كشور ساخت  مدل        مارك       شماره سريال      نام واحد                        نام دستگاه               كددستگاه           رديف

1  
  
  
  

            

2  
  
  
  

            

3  
  
  
  

            

4  
  
  
  

            

5  
  
  
  

            

6  
  
  
  

            

  

تجهيزات پزشكي                                                                                                                                                   
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  منابع:

	
  اداره تجهيزات پزشكي معاونت درمان دانشگاه  –تدوين جايگاه سازماني اداره تجهيزات پزشكي دانشگاهها

	علوم پزشكي و خدمات بهداشتي فارس

  مركز كشوري اموزش مديريت سالمت –اهداف استاندارها و فرايند اموزش كاركنان	

   مركز اموزش درماني شهيد دكتر فقيهي –روش اجرايي مهندسي پزشكي	

  1389/بهمن ، 10، سال  118شماره  -هنامه مهندسي پزشكيما –اداب و روشهاي كاليبراسيون ‐		

  سميه نوري حكمت –پيشگيري در امر نگهداري و تعمير تجهيزات پزشكي مقاله	
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هارمچآدرس : شيراز ،بلوار زند ، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شيراز ، طبقه  

 واحد گسترش مديريت شبکه    

                       0711-2122336 :   تلفن
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