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دستَرالعول هذیریت ًگْذاشت ٍسایل ٍ تجْیسات پسشکی
"هَضَع هادُ  38آییي ًاهِ تجْیسات پسشکی "
وگبرش 1

پیزي" ابالغ ضًابط ي دستًرالعمل وگهداشت يسبیل پششکی ادارٌ کل تجهیشات پششکی" ،دستًرالعمل بًمی سبسی شدٌ ایه داوشگبٌ تصًیب گزدید.
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تعریف ًگْذاشت :
ةاؾبؼ تقطیف ٍؾیلِ پعقىی  ،ولیِ ثطًبهِ ّب  ،فطآیٌسّب ٍ ضٍقْبی اجطایی وِ ثِ هٌؾَض اعویٌبى اظ ایوٌی ٍ فولىطز هٌَ
ض

حط ٍ

نحیح تجْیعات پعقىی اًجبم هی قَز ضا ً،گْساقت تجْیعات پعقىی گَیٌس .
ایي تقطیف قبهل فطآ یٌسّبی ًهت ٍ ضاُ اًساظی  ،آهَظـ ّبی اٍلیِ  ،آظهَى پصیطـ  ،وبلیجطاؾیَى ٍ تٌؾین ًگْساضی  ،تقویطات
جعئی  ،ولی ٍ اؾبؾی  ،ولیِ آظهَىّب ثطای حهَل اعویٌبى اظ ایوٌی ٍ فولىطز هَضز ًؾط  ،هؿتٌس ؾبظی اظ لجیل تْیِ ٍ ثِ ضٍظؾبًی
قٌبؾٌبهِ  ،چه لیؿت ّب  ،ثطًبهِ گعاضـ وبض  ،فطهْب ٍ هىبتجبت  ،اضتمبء ًطم افظاضی ٍ ؾرت افعاضی ٍ آهَظـّبی ازٍاضی ٍ هَضزی
هی ثبقس وِ هٌجط ثِ اؾتفبزُ ثْیٌِ اظ تجْیعات پعقىی هی گطزز .
الساهات اساسی ًگْذاشت تجْیسات پسشکی :
العاهبت اؾبؾی ًگْساقت تجْیعات پعقىی ثط پبیِ ایوٌی  ،فولىطز ٍ وبلیجطاؾیَى اؾتَاض هی ثبقس

ّ .ط یه اظ العاهبت ًمف

اؼاؾی زض اجطای هغلَة ثطًبهِ ًگْساقت تجْیعات پعقىی زاضز وِ ترغی اظ آًْب ثطٍظ هكىالت جسی زض اهط تكریم هطالجت ٍ
زضهبى ثیوبضی ّب ذَاّس قس .
ایوٌی  :فسم ٍجَز ذغطات غیط لبثل لجَل ٍ تجقبت ًبقی اظ آى ثطای ثیوبضاى  ،افطاز  ،هحیظ  ،تجْیعات پعقىی ٍ ؾبیط ٍؾبیل ٍ
اهىبًبت پیطاهًَی هی ثبقس .
عولکرد :
ثِ هٌؾَض ثطضؾی فولىطز تجْیعات پعقىی الظم اؾت آظم ٍى ّبی فٌی  ،وبضثطی  ،آظهبیكگبّی ٍ ولیٌیىی  ،جْت اضظیبثی ویفیت
عطاحی ٍ ثطضؾی هیعاى احط ثركی آى  ،ثط اؾبؼ هكرهبت ٍؾیلِ  ،اؾتبًساضّب  ،مفیبضّب ٍ همطضات هطثَعِ اًجبم قَز .


ثركی اظ آظهًَْبی هصوَض تحت فٌَاى تؿت ّبی فٌی فولىطز ثبیس تَؾظ قطوتْبی ًوبیٌسگی ٍ یب ذسهبت زٌّسگبى
فٌی هجبظ ٍ تحت ًؾبضت ٍاحس هٌْسؾی پعقىی هطوع زضهبًی اًجبم قَز .



اًجبم تؿت ّبی وبضثطی ثبیس تَؾظ وبضثطاى آهَظـ زیسُ نَضت پصیطز .

هجوَفِ تؿت ّبی فولىطزی فَق هوىي اؾت ثقٌَاى لؿوتی اظ ثطًبهِ ًگْساضی تجْیعات پعقىی ثِ قىل هٌؾن ٍ ثطًبهِ ضیعی
قسُ اًجبم قَز .
کالیثراسیَى :
ثِ هٌؾَض اجطای ثطًبهِ وبلیجطاؾیَى زض اثتسا ثبیس تجْیعات پعقىی اظ ًؾط اٍلَیت ًیبظ ثِ وبلیجطاؾیَى ٍ هیعاى ؾغح ذغط آًْب
عجمِ ثٌسی قًَس ثغَض ولی تجْیعاتی وِ همبزیط فسزی زض ٍضٍزی یب ذطٍجی آًْب ًوبیف زازُ قسُ ٍ یب لبثل اًتربة زض همساض
هكرهی هی ثبقٌس ٍ فسم تٌؾین آًْب تبٌحیط هؿتمیوی ثط تكریم یب زضهبى ثیوبض یْب زاضًس  ،ثبیؿتی ثِ عَض ازٍاضی تؿت ّبی
وبلیجطاؾیَى زضذهَل آًْب نَضت پصیطز ٍ زض نَضت لعٍم  ،تٌؾین گطزًس

( هبًٌس زؾتگبُ ّبی الىتطٍقَن  ،الىتطٍوَتط ،
2|Page

شماره... :

اترخی... :
ویپست... :

پوپ ّبی للت ٍ ضیِ ٍ ؾیؿتن ّبی تهَیطثطزاضی )  .ثطای اجطای وبلیجطا ؾیَى ٍجَز تجْیعات آظهًَگط  ،وبلیجطاتَض ٍ یب ؾیوَالتَض
زاضای تبٌییسیِ هقتجط وبلیجطاؾیَى ثب لبثلیت ضزیبثی ضطٍضی اؾت ٍ اًجبم تؿت ّبی وبلیتضاؾیَى ثبیؿتی تَؾظ هطاوع ٍ قطوتّبی
شیهالح هغبثك ثب ضَاثظ وٌتطل ویفی تجْیعات پعقىی

ههَة وویتِ تجْیعات پعقىی ( هَضَؿ هبزُ  7آییي ًبهِ تجْیعات

پعقىی ) نَضت پصیطز  .قسُ اًجبم قَز .
اجرای ًگْذاشت تجْیسات پسشکی :
اجطای ًگْساقت تجْیعات پعقىی ثب ّسف اؾتوطاض لبثلیت ّب ٍ نحت وبضوطز ٍ اعویٌبى اظ ایوٌی  ،فولىطز نحیح ٍ قبهل هَاضز
انلی ظیط اؾت :
 -1تْیِ شٌاسٌاهِ تِ رٍز از تجْیسات پسشکی
ثِ هٌؾَض هسیطیت نحیح ثط تجْیعات پعقىی ،قٌبؾٌبهِ تجْیعات پعقىی زض ؾبهبًِ ًطم افعاضی هسیطیت تجْیعات پعقىی ثِ
ًكبًی  http//med.iums.ac.irثِ ضٍظ ضؾبًی هی گطزز  .الظم اؾت هؿئَل ٍاحس هٌْسؾی پعقىی ثب ّوبٌّگی ؾبیط ٍاحسّب
ًؿجت ثِ تىویل قٌبؾٌبهِ ٍ ثطٍظ ضؾبًی آى زض ثبظُ ّبی ظهبًی ؾِ هبِّ السام ًوَزُ ٍ هتقبلجبً هتٌبؾت ثب تقساز تجْیعات ًؿجت ثِ
جصة ًیطٍی هترهم  ،اهىبًبت هَضز ًیبظ ٍ ثَزجِ الظم السام ًوبیس .
 -2تررسی ٍ تاٌهیي فضا  ،اهکاًات  ،تجْیسات ٍ تاٌسیسات هَرد ًیاز
لجل اظ ٍضٍز ٍ ًهت تجْیعات پعقىی الظم اؾت ثب اؾتفبزُ اظ ًمكِ ّبی پیكٌْبزی ؾبظًسُ زؾتگبُ

ٍ یب ًوبیٌسگی ٍ ثط اؾبؼ

ضَاثظ ٍ اؾتبًساضزّبی هطثَعِ ًؿجت ثِ فطاّن آٍضزى اهىبًبت  ،هىبى  ،اًطغی الظم ٍ هٌبؾت جْت فولىطز نحیح زؾتگبُ السام
قَز .زض نَضتی وِ زضذهَل هَاضز فَق  ،ووپبًی ؾبظًسُ یب قطوت ًوبیٌسگی تَنیِ فٌی زاقتِ ثبقس ( ثقٌَاى هخبل ًهت  UPSثب
اؾتبثالیعض ّوطاُ ثب تجْیعات پعقىی ) پؽ اظ افالم ایي هَضَؿ اظ عطف قطوت ًوبیٌسُ عی یه زؾتَضالقول وتجی  ،هطاوع زضهبًی
هی ثبیؿت ًؿجت ثِ ضفبیت آى السام ًوبیٌس .
 -3اجرای ترًاهِ ًگْذاری
ثِ هٌؾَض اجطای ثطًبمُ ًگْساضی الظم اؾت توْیسات الظم زض اضتجبط ثب ًیطٍی هترهم ٍ زٍضُ زیسُ  ،جْت هسیطیت ٍ ثطًبهِ ضیعی
زض ضاؾتبی ایوٌی ٍ وبلیجطاؾیَى  ،تقویطات تجْیعات پعقىی  ،هؿتٌس ؾبظی تْیِ ٍ اضائِ گعاضـ ( ثب حجت زض قٌبؾٌبهِ ) اضظیبثی
اجطای ثطًبهِ ٍ اضائِ گعاضقبت الظم  ،فطاّن گطزز .
 -4تاٌهیي هٌاتع
ضای تبٌهیي هٌبثـ الظم اؾت اثتسا ًَؿ ٍ تقساز هٌبثـ هَضز ًیبظ ثب تَجِ ثِ حجن فقبلیتْب ٍ اهىبًبت ثبلمَُ هطوع تقییي گطزز ایي هٌبثـ
ة
قبهل هَاضز شیل هی ثبقس :
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 -1-4تاٌهیي ًیرٍی اًساًی هتخصص

جصة ًیطٍی اًؿبًی هترهم ثب تَجِ ثِ اهىبًبت

هٌغمِ ٍ لعٍم گصضاًسى زٍضُ ّبی ترههی ثطای آقٌبیی ثب ًىبت ایوٌی ٍ

فولىطزی  ،اٍلیي هطحلِ زض قطٍؿ ثطًبهِ ًگْساضی هحؿَة هی قَز  .زض ایي ذهَل عجك ضَاثظ هسیطیت ًگْساقت ٍؾبیل ٍ
تجْیعات پعقىی ازاضُ ول ٍظاضتربًِ  ،هطاوع زضهبًی ثبیؿتی ثِ اظای ّط  100ترت ثؿتطی ً ،ؿجت ثِ ثىبضگیطی ٍ جصة یه ًفط
هٌْسؼ پعقه ( ثب گطایف ّبی هٌْسؾی پعقىی  ،ثیَالىتطیه ٍ ثبلیٌی )ٍ یه ًفط تىٌؿیي فٌی ( ثب گطایف ّبی تجْیعات
پعقىی  ،الىتطًٍیه ٍ یب هىبًیه ) السام ًوبییس .
 -2-4تاٌهیي فضا ٍ اهکاًات الزم جْت ٍاحذ هٌْذسی پسشکی

هطاوع زضهبًی ثبیؿتی فضب ٍ اهىبًبت الظم ثطای اجطای ثطًبهِ ًگْساقت ضا هتٌبؾت ثب ًیبظ ٍ تقساز ًیطٍی اًؿبًی جصة قسُ فطاّن
ًوبیٌس .زض ایي ذهَل ٍ ،جَز هىبًی ثب زؾتطؾی هٌبؾت ثِ ولیِ ثرف ّب

( جْت حول ٍ ًمل آؾبى تجْیعات پعقىی ثِ ٍاحس

هٌْسؾی پعقىی ٍ ثبلقىؽ ) ،هجْع ثِ ذظ تلفي  ،فىؽ ٍ ایٌتطًت  ،ثب فضبیی ثطای آضقیَ اطّالفبت ٍ ثبیگبًی هؿتٌسات ثب حسالل
اهىبًبت ازاضی الظم ( غیط اظ وبضگبُ ّب ٍ آظهبیكگبُ ّب ) هَضز ًیبظ هی ثبقس .
 -3-4تاٌهیي اتسار ٍ ٍسایل آزهَى ( تست ایوٌی  ،عولکرد  ،کالیثراسیَى )

هطاوع زضهبًی ثبیس اثعاض ٍ ٍؾبیل تؿت ٍ تقویطات همسهبتی تجْیعات پعقىی ضا هتٌبؾت ثب ًیبظ ٍ ًیطٍی اىؾبًی جصة قسُ تبٌهیي
ًوبیٌس.
 -5هستٌذ سازی ٍ تْیِ گسارشات الزم
الظهِ اؾتوطاض ثطًبهِ ًگْساضی  ،هؿتٌس ؾبظی فقبلیتْبی آى اظ لجیل ثِ ضٍظ ضؾبًی قٌبؾٌبهِ تجْیعات  ،حجت ذسهبت پؽ اظ فطٍـ
ٍ گعاضـ ؾطٍیؽ تجْیعات  ،حجت ّعیٌِ ّبی هطثَط ثِ تقویطات  ،حجت فقبلیتْبی ًهت ٍ ضاُ اًساظی ٍ آهَظـ ٍ حجت فقبلیتْبی
وٌتطل ویفی ٍ ثبظزیسّبی زٍضُ ای هی ثبقس ثهَضتی وِ هَاضزی اظ لجیل هَاضز شیل ثِ ضاحتی اظ ًطم افعاض جبهـ هسیطیت تجْیعات
پعقىی لبثل اؾترطاد هی ثبقس :
 آهبض تجْیعات پعقىی  :قبهل تقساز زؾتگبّْبی فقبل ٍ اظ وبض افتبزُ ثقلت ذطاثی ّعیٌِ ّبی اًجبم قسُ ثطای ّط زؾتگبُ ظهبى ذَاة ٍ ظهبى ثطپبیی ّط زؾتگبُ گعاضقْبی هطثَط ثِ آظهًَْبی وٌتطل ویفی ٍ ثبظزیسّبی زٍضُ ای اًجبم قسُ ثطای ّط زؾتگبُ -6اًجام آزهًَْای کٌترل کیفی
ایي آظهًَْب قبهل اًجبم تؿت ّبی ایوٌی  ،فولىطز ٍ وبلیجطاؾیَى هی ثبقس .
 -1-6تست ّا ایوٌی
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فوسُ تطیي آظهَى ّبی ایوٌی  ،تؿت ّبی ایوٌی الىتطیىی ّؿتٌس وِ ًیبظ ثِ آظهًَگطّب ٍیػُ زاضز ٍ فوستبً ثب تَجِ ثِ اّویتی

وِ

ایي تؿت ّب ثطای ؾالهتی ثیوبض ٍ پطؾٌل ز اضز ایي السام ثبیس تَؾظ قطوت ّبی شیهالح ٍ زاضای تبییسیِ نَضت پصیطز .
 -2-6تست ّا ی عولکرد

اًجبم آظهًَْبی فولىطز تجْیعات پعقىی ًیبظ ثِ تجْیعات ٍ آهَظـ ٍیػُ ای زاضز .
آظهًَْبی فولىطزی قبهل تؿت ّبی فٌی  ،وبضثطزی  ،آظهبیكگبّی ٍ ولیٌیىی هی ثبقس

 .آظهًَْبی فٌی وِ ًیبظ ثِ تجْیعات

اذتهبنی زاضىز ثبیؿتی تَؾظ قطوت ّبی ًوبیٌسگی ٍ ذسهبت زٌّسگبى هجبظ ٍ ثب ًؾبضت هطاوع زضهبًی نَضت پصیطز ٍ ؾبیط
آظهًَْب وِ تَؾظ وبضثط لبثل اًجبم اؾت هی ثبیؿت تَؾظ وبضثط آهَظـ زیسُ ٍ ثب ًؾبضت ٍاحس هٌْسؾی پعقىی اًجبم پصیطز .
 -3-6تست ّای کالیةراسیَى

اًجبم آظهًَْبی وبلیجطاؾیَى ًیبظ ةُ تجْیعات آظهًَگط ٍ ؾیوَالتَض زاضز  .زض نَضت تهوین هطوع زضهبًی ثِ ذطیس ذسهت  ،ایي
فطآیٌس ثبیس تَؾظ قطوتْبی هَضز تبٌییس ازاضُ ول تجْیعات پعقىی ثب زاضا ثَزى قطایظ ٍ العاهبت ضَاثظ وٌتطل ویفی تجْیعات
پعقىی ههَة وویتِ تجْیظات پعقىی ( هَضَؿ هبزُ  7آییي ًبهِ تجْیعات پعقىی ) نَضت پصیطز  .اًجبم فطآیٌس وبلیجطاؾیَى
تَؾظ قطوت ًوبیٌسگی ٍ یب ـ ضوتْبی زاضای هجَظ ثبیس تحت ًؾبضت

ٍاحس هٌْسؾی پعقىی ثب الهبق ثطچؿت وبلیجطاؾیَى ٍ

هؿتٌس ؾبظی هطثَعِ ٍ نسٍض گَاّی وبلیجطاؾیَى اًجبم گیطز  .زض نَضتی وِ هطوع زضهبًی ثرَاّس ضاؾبً آظهًَْبی وٌتطل ویفی ضا
اًجبم هی زّس هی ثبیؿت ىؾجت ثِ اذص هجَظّبی الظم ازاضُ ول تجْیعات پعقىی السام ًوبیس .
 -4-6پایش  ،اًذازُ گیری ٍ ارزیاتی اجرای صحیح ترًاهِ ًگْذاری

ثطای پبیف ٍ اضظیبثی زض ّط فطآیٌسی تسٍیي ثبظذَضز ،یىی اظ ضٍقْبی هٌَحط زض ثطضؾی هیعاى احط ثركی فطآیٌس هی ثبقس
نحیح ٍ زلیك هیعاى احط ثركی فطآیٌس ًگْساقت ٍ ًمف آى زض وبّف ّعیٌِ ّب ٍ جلَگیطی اظ ایجبز ذل

 .پبیف

ل ٍ ٍلفِ زض اهَض

تكریم ٍ زضهبى ثطای هسیطاى اضقس ٍ اجطایی ًؾبم ؾالهت وكَض ثؿیبض حبئع اّویت هی ثبقس  .ثسیي هٌؾَض الظم اؾت چه لیؿت
هطتجظ ثب فطآیٌسّبی ًگْساضی تَؾظ هطوع زضهبًی تْیِ ٍ الساهبت همتضی نَضت پصیطز .
 -5-6تازرسی

هٌؾَض اظ ثبظضؾی  ،ثطضؾی ٍ ًؾبضت ثط اًجبم ولیِ فولیبتی اؾت وِ قبهل اًَاؿ تؿت ّبی وٌتطل ویفی تجْیعات پعقىی  ،ثطضؾی
تبٌؾیؿبت ٍ اهىبًبت جبًجی هطتجظ ثب تجْیعات  ،ثبظزیسّبی هرتلف ثِ هٌؾَض ثطضؾی هحیظ پیطاهَى تجْیعات پعقىی  ،اضظیبثی
وبضثطی ٍؾیلِ تَؾظ وبضثط ٍ اضظیبثی فولىطز پطؾٌل فٌی هی ثبقس  .گعاضـ ثبظضؾی ثبیس ثِ هسیطیت هطوع ٍ ،احس هٌْسؾی پعقىی
ٍ زض نَضت ًیبظ ثِ ٍاحسّب ٍ ثركْبی هطتجظ ًؾیط ٍاحس آهَظـ ٍ ،احس تساضوبت ٍ ذطیس افالم ٍ پیگیطی گطزز .
 -1-5-6تازرسی ادٍاری
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ثبظضؾی ازٍاضی قبهل وٌتطل ٍ ًؾبضت ثط اًجبم تؿت ّبی وٌتطل ویفی

( ایوٌی  ،فولىطز ٍ وبلیجط اؾیَى ) ٍ ّوچٌیي ثبظضؾی

زاذلی هی ثبقس .
 -2-5-6تازرسی داخلی

ثبظضؾی زاذلی ثِ هٌؾَض ثطضؾی اًغجبق قطایظ هَجَز ثب ضَاثظ افتجبض ثركی ٍظاضت ثْساقت  ،اؾتبًساضزّبی هطوع زضهبًی

ٍ

ضَاثظ ازاضُ ول تجْیعات زض حَظُ هسیطیت تجْیعات پعقىی اًجبم هی پصیطز  .تسٍیي چه لیؿت اضظیبثی هَاضز فَق  ،اظ جولِ
ٍؽبیف ٍاحس هٌْسؾی پعقىی ثقٌَاى نبحت فطآیٌس هویعی زاذلی تجْیعات پعقىی زض هطوع زضهبًی هی ثبقس .
 -3-5-6تازرسی هَردی

اًجبم ّط وسام اظ هَاضز شوط

قسُ زض ثبظضؾی ّبی ازٍاضی ثسٍى ثطًبهِ ضیعی لجلی ٍ ثِ هٌؾَض اعویٌبى اظ ایوٌی  ،فولىطز ،

وبلیجطاؾیَى ٍ تٌؾین تجْیعات پعقىی  ،زض ثطًبهِ ثبظضؾی هَضزی لحبػ هی گطزز .
 -4-5-6تازرسی کارتردی

ثبظضؾی وبضثطزی قبهل ثطضؾی فضب ٍ هحیظ اؾتفبزُ  ،چگًَگی وبضثطی  ،ثطضؾی چگَىگی اًجبضـ  ،حول ٍ ًمل ٍ ؾبیط اهَض هطتجظ
ثب تجْیعات پعقىی اظ عطیك ثطضؾی هؿتٌسات  ،ثبظزیس ٍ اًجبم ههبحجِ ثب پطؾٌل هطتجظ ثب تجْیعات پعقىی هی ثبقس .
ررسی فضا ٍ هحیط استفادُ از ٍسیلِ پسشکی
 -5-5-6ب

اظ عطیق ثطضؾی هؿتٌسات  ،اًجبم ثبظزیسّب ٍ هغبثمت ثب ضَاثظ ٍ اؾتبًساضزّب نَضت هی پصیطز .
 -6-5-6تررسی چگًَگی کارتری ٍسیلِ پسشکی

اظ عطیك ثطضؾی هیعاى ذطاثی ّب ًبقی اظ فسم وبضثطی نحیح  ،اًجبم آظهَى وبضثطی ٍ ثبظزیسّبی هَضزی نَضت هی پصیطز .
 -7-5-6تررسی چگًَگی اًثارش ٍ حول ٍ ًقل ٍسایل ٍ تجْیسات پسشکی

اظ عطیك اًجبم ثبظز یسّب ٍ ًؾبضت ثط چگًَگی اجطای زؾتَضالقولْبی هطثَعِ نَضت هی پصیطز .
 -7تعویر
ٍاحس هٌْسؾی پعقىی هی ثبیؿت جْت اًجبم تقویطات تجْیعات پعقىی  ،فطآیٌس ٍ ضٍال هؿتٌسی هغبثك شیل زض هطوع زضهبًی
پیبزُ ؾبظی ٍ اجطا ًوبیس .
 -1اضایِ زضذَاؾت  :عجك ههَثِ قوبضُ ّ 26یبٌت ضئیؿِ هحتطم زاًكگبُ ٍ اثالك آى عی ًبهِ /115/1405ز 93/هَضخ 93/2/17
جْت اضائِ زضذَاؾت ثرف هطثَعِ هی ثبیؿت فطم زضذَاؾت تقویطات ضا زض ؾبهبًِ

ًطم افعاضی هسیطیت تجْیعات پعقىی

زاًكگبُ ثِ آزضؼ  http//med.iums.ac.irتىویل ٍ ثِ ٍاحس هٌْسؾی پعقىی اضؾبل ًوبیس .
 -2ثطضؾی ٍ تكریم فیت زؾتگبُ ٍ افالم ظهبى تمطیجی هَضز ًیبظ جْت تقویط
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 -3ثطضؾی اهىبى تقویط زض ٍاحس هٌْسؾی پعقىی
 -4اًجبم تقویط تَؾظ قطوت ًوبیٌسگی زض هطوع ٍ تحت ًؾبضت وبضقٌبؾی ٍاحس هٌْسؾی پعقىی  :زض نَضت اًجبم تقویطات زض
هطوع زضهبًی ٍ ،احس هٌْسؾی پعقىی ثبیؿتی ًؾبضت زلیمی ثط حؿي اًجبم آى ضا زض توبم هطاحل تقویط ضا زاقتِ ثبقس .
 -5اضؾبل زؾتگبُ ثِ قطوت ًوبیٌسگی  :چٌبًچِ اهىبى تقویط زؾتگبُ زض ٍاحس هٌْسؾی پعقىی هطوع تَؾظ قطوت ًوبیٌسگی
ٍجَز ًساقتِ ثبقس  ،هَضَؿ تَؾظ ٍاحس هٌْسؾی پعقىی ثطضؾی ٍ پؽ اظ تبٌییس ایي ٍاح ز  ،زؾتگبُ ثِ قطوت اضؾبل هی گطزز .
 -6گعاضـ ٍ هؿتٌس ؾبظی قطح ذسهبت اًجبم قسُ ثب شوط ًَؿ ذطاثی  ،هیعاى زؾتوعز  ،لغقبتی یسوی ٍ ههطفی

 /ؾطهبیِ ای ،

هست ظهبى تقویط ٍ ؾبیط اعّالفبت الظم ٍ حجت زض ؾبهبًِ ًطم افعاض هسیطیت تجْیعات پعقىی .
 -7اضائِ گعاضـ ثِ ؾبظًسُ ثب ًوبیٌسگی هجبظ زض نَضت لعٍم
 -1-7اصالح ٍ یا ارتقاء ٍسیلِ یا دستگاُ پسشکی تَسط ًوایٌذگی هجاز

زض نَضت احعاض ًیبظ ثِ اضتمبء ٍ انالح زؾتگبُ پعقىی زض هطوع زضهبًی  ،ایي فطآیٌس الظم اؾت تحت ًؾبضت ٍاحس هٌْسؾی
پعقىی اًجبم پصیطزّ .وچٌیي فطآیٌس هصوَض هی ثبیؿت تَؾظ ووپبًی ؾبظًسُ زؾتگبُ یب ًوبیٌسگی آى اًجبم پصیطز .
 -8گسارش اتفاقات ًاهطلَب ٍ سیستن فراخَاًی
 -1-8اتفاقات ًاهطلَب

زض نَضت ثطٍظ هطي یب ّطگًَِ آؾیت جسی ٍ جعئی ثطای ثیوبض  ،وبضثط ٍ ؾبیط افطاز الظم اؾت الساهبت شیل اًجبم پصیطز :
 -1افالم ثِ ؾبظًسُ ًوبیٌسگی ٍ هطاجـ شیهالح اظ عطیك فطم هرهَل ( لبثل زؾتطؾی اظ ؾبیت )
 -2تَلف ٍ ذطٍد ٍؾیلِ یب زؾتگبُ اظ ؾیىل اؾتفبزُ ٍ حجت زلیك حبزحِ قبهل  :تبضید ٍلَؿ ًَ ،ؿ هكىل ً ،حَُ ثطٍظ حبزحِ ً ،بم
وبضثط  ،هیعاى آؾیت ًَ ،ؿ الساهبت اًجبم پصیطفتِ پؽ اظ حبزحِ ّ ،عیٌِ ّبی هطتجظ .
 -2-8سیستن فراخَاًی

فطاذَاى یقٌی ذبضد ًوَزى هحهَل اظ ثبظاض ٍ ثب اًجبم الساهبت انالحی جْت حل هكىالت هطثَط ثِ ایوٌی ٍ فولىطز یه ٍؾیلِ
پعقىی تَظیـ قسُ زض ثبظاض  ،هطاوع زضهبًی هی ثبیؿت جْت اجطای فطاذَاى افالم قسُ اظ ؾَی قطوت ٍ یب هطاجـ شیهالح ( هبًٌس
تقَیض  ،فَزت  ،جوـ آٍضی  ،تقَیض لغقبت  ،انالح ٍ یب اضتمبء )  ،ضٍـ ّبی هسٍى ٍ هؿتٌس زاقتِ ثبقٌس .
تجهطُ:ضفبیت ضَاثظ گعاضـ حَازث ًبگَاض ٍ فطاذَاًی ٍؾبیل پعقىی ههَة وویتِ تجْیعات پعقىی زضایي ذهَل العاهی اؾت .
 -9قرارداد سرٍیس ً ،گْذاری ٍ تعویر

فمس لطاضزاز ؾطٍیؽ ٍ ًگْساضی العاهی ًوی ثبقس لیىي جْت افعایف ظهبى ثطپبیی زؾتگبّْب (  ٍ ) up timeوبّف ظهبى ذَاة
آى ( ّ ٍ ) down timeوچٌیي وبّف ّعیٌِ ّبی تحویلی ًبقی اظ ذطاثی ّبی زؾتگبّْب  ،تَنیِ هی گطزز زضذهَل تجْیعات
پعقىی ثِ ذهَل زؾتگبّْبی ؾطهبیِ ای تهَیط

ثطزاضی ٍ زؾتگبّْبی حیبتی ًؾیط هبقیي ّوَزیبلیع ًٍ ،تیالتَض  ٍ ،هبقیي
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ثیَْقی لطاضزاز ؾطٍیؽ ٍ ًگْساضی ؾبالًِ هٌقمس گطزز  .ثب تَجِ ثِ تٌَؿ زؾتگبّْب  ،پیچیسگی فطآیٌس ؾطٍیؽ ٍ ًگْساضی ٍ
ّوچٌیي ًحَُ تبٌهیي لغقبت ّط زؾتگبُ  ،اضائِ یه لطاضزاز حبثت ٍ ثسٍى تغییط اهىبى

پصیط ًوی ثبقس  .هقْصا فطهت لطاضزاز تبٌییس

قسُ تَؾظ اهَض لطاضزازّب زض ؾبیت زاًكگبُ لبثل زؾتطؾی اؾت .
 -10تَدجِ ٍ اعتثارات الزم جْت ًگْذاشت

ثطای اجطای زلیك ثطًبهِ ًگْساقت ٍؾبیل ٍ تجْیعات پعقىی ثبیس ثَزجِ الظم زض ّط ؾبل ثط اؾبؼ لیوت توبم قسُ زؾتگبُ ً ،طخ
اؾتْالن ّ ،عیٌِ اًجبم قسُ زض ؾبل گصقتِ  ،پیف ثیٌی ا ًجبم تقویطات اؾبؾی ٍ تقَیض اجعاء ؾطهبیِ ای ٍ ههطفی  ،ثطآٍضز ٍ
پیف ثیٌی قَز .ثغَض ولی ؾط فمل ّبی ثَزجِ زض ٍاحس هٌْسؾی پعقىی ثِ قطح شیل تقطیف هی قًَس :
 ثَزجِ الظم جْت اًجبم تقویطات ثَزجِ الظم جْت فمس لطاضزاز ؾطٍیؽ ً ،گْساضی ٍ تقویط ( اظ لجیل آهَظـ  ،تٌؾین ٍ  ) ...اظ عطیك :* قطوت ًوبیٌسگی
* قطوتْب یب ؾبظهبًْبی هؿتمل زاضای هجَظ ( قطوتْبی حبلج اضائِ زٌّسُ ذسهبت )
* ٍاحس هٌْسؾی پعقىی هؿتمط زض هطوع زضهبًی
* تطویجی اظ هَاضز فَق
 ثَزجِ الظم جْت ذطیس لغقبت ههطفی ٍ یسوی تجْیعات پعقىی  ،هتقلمبت ٍ اجعاء ؾطهبیِ ای آًْب ثَزجِ الظم جْت ثبظضؾی ٍ آظهًَْبی ازٍاضی ( ایوٌی  ،فولىطز  ،تٌؾین ٍ وبلیجطاؾیَى ) ٍ ثبظضؾی زاذلی ثَزجِ الظم جْت اضتمبء انالح ٍ جبیگعیٌی ( تقَیض ) ثَزجِ الظم ثطای آهَظـ ( وبضثطی نحیح  ،فيّی ً ،گْساضی ) -ثَزجِ الظم جْت ذطیس تجْیعات ثب ّسف حفؼ ؾغح اضایِ ذسهبت تكریم  /زضهبًی ٍ ضفبیت هَاضز اضغطاضی
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