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به اهداف تعریف شده و مدیریت  با توجه به ضرورت تامین تجهیزات پزشکی کارآمد و موثر در رسیدن دانشگاه

 سنجی تجهیزاتت پزشکی جهت درخواست کاال و نیازصحیح منابع مالی تخصیص داده شده به تامین تجهیزا

ابعه بهداشتی ت و ، تحقیقاتی، درمانیدر کلیه مراکز آموزشی موارد و روال های تعیین شده در ذیل پزشکی رعایت

 : جرا استالالزامی و الزم ا ،و ثبت در نرم افزار جامع مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه

 

 :اعالم نیاز کاال

 ازم نیاعال. گردداال توسط کاربر شروع میبا اعالم نیاز و درخواست کاولین مرحله از چرخه تامین تجهیزات پزشکی 

... طرح پژوهشی و درمانی، آموزشی، دالیل مختلف از جمله اهداف اهداف ونهایی با  و درخواست کاال توسط کاربر

 باشد . ارزیابی درخواست های واصله و نیز تجهیزات مورد نیاز مرکز نیاز سنجی تجهیزات می گردد.می

باید با ثبت درخواست در سامانه جامع مدیریت تجهیزات  ثبت درخواست تجهیزات پزشکی در کلیه مراکز الزاماً

 صورت پذیرد .  (PMQ)پزشکی دانشگاه 

 :تجهیزات پزشکی به روز شناسنامهوجود 

اط اساسی ز نقدقیق و معتبر از منابع موجود یکی ا کامال پایگاه دادهوجود  ،به منظور امکان نیازسنجی و بررسی نیاز

سانی رروزب باشد.سنجی تجهیزات پزشکی در سطح دانشگاه میری در خصوص استانداردسازی و نیازگیتصمیم

از از و گام در تعیین نی مهمترینکامل و دقیق و معتبر از کلیه تجهیزات پزشکی  و عملیاتی شناسنامه اطالعاتی

 باشد.وجود میسنجی و استفاده بهینه از منابع مالزمات اساسی نیاز

 باشد و اطالعات مندرج در شناسنامههای اصلی در بررسی نیاز ، شناسنامه تجهیزات پزشکی مراکز میرایعیکی از م

 باید مبنای تصمیم گیری در تامین کاال قرارگیرد . 
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 :شناسایی دالیل نیاز

یاز به تائید و صحه گذاری در ن و دالیل اعالم شده گردد اشارهدالیل ذیل  باید به حداقل یکی از درخواست کاالدر 

 کمیته تجهیزات پزشکی بیمارستان دارد.

 خرابی مکرر - توسعه بخشی -

 استانداردسازی بخش - افزایش درآمد -

 استفاده از کاالاقتصادی نبودن  - های مورد نیازنبود قابلیت -

 فقدان کاال - سال 10عمرباالی  -

 اسقاط بودن کاال - کمبود کاال -

 ی گردد./مرکز/واحد بررسبیمارستانموارد فوق باید توسط متقاضی کاال تعیین و توسط مسئول تجهیزات پزشکی 

 

 : اولویت بندی

که اگر به درستی باشدمی (ضروری، اول، دوم، سوم)ه بعد در اعالم نیاز تعیین اولویت و درجه اهمیت نیازمرحل

ری پیشبرد اهداف سازمانی تاثیر کمتئل و گردد که در رفع مساکاالیی می موجود صرف اعتبار بودجه ،تعیین نگردد

 باشد.ذار نمیدارد یا تاثیرگ

تعیین اولویت اولیه با توجه به شدت نیاز در خدمات رسانی مناسب با دستیابی به اهداف واحد توسط درخواست 

توسط کمیته تجهیزات پزشکی بیمارستان تائید یا  وری اقتصادیبهرهگردد و با در نظر گرفتن می کننده اعالم

 .بازنگری گردد 

  :هیزات پزشکی بیمارستان لحاظ گرددموارد موثر در اولویت بندی که باید در صورتجلسه کمیته تج ازجمله

 برآورد درآمد حاصله- حیاتی بودنمیزان  - و تعداد مراجعین  برآورد میزان کاربری-

  کاهش زمان انتظارمیزان  - ندیافزایش رضایتممیزان -
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 چرخه اعالم نیاز:

با توجه به موارد پیشگفت چرخه اعالم نیاز به شرح ذیل در نرم افزار مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه تعریف 

 :االجرا استگردیده که الزم

سیستم یکپارچه  در ارسال درخواست کاال توسط مسئول بخش/واحد طبق فرم درخواست کاال )الف(

 مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه

 :و بررسی موارد ذیلکارشناسی درخواست کاال توسط مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان  )ب(

 بررسی موجودی -1

 عمر مفید تجهیزات موجودوضعیت عملکرد و -2

 های الزم جهت استفاده از کاالی درخواست شده بررسی امکانات و زیرساخت-3

 ها و مشخصات کاالی درخواست شده و متناسب با نیاز مرکز قابلیت بررسی-4

 برآورد قیمت-5

 بررسی اولویت اعالم شده-6

 مورد نیاز  تعیین تعداد کاالبررسی و  -7

 در سامانه ثبت اعالم نظر کارشناسی  -8

 اعالم نظر ریاست بیمارستان/مرکز/واحد )ج(

 دستور اقدام یا رد درخواست-

 کمیته تجهیزات پزشکیدستور طرح در -

 بررسی در کمیته تجهیزات پزشکی بیمارستان )د(

 ازتعداد نی و نوع ،اعالم نظر کمیته با توجه به گزارش کارشناسی و بررسی اقتصادی و تائید نهایی اولویت-

 : تعیین نحوه تامین کاال به یک از روشهای ذیل-
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 خرید متمرکز از طریق دانشگاه و منابع دانشگاه  

 از محل اعتبارات خیرین  تامین 

  مرکز  موجوداعتبارات تامین از محل 

  و تامین از منابع مالی وزارتخانه  وزارتخانهاعالم به 

 از محل اعتبارات داخلی در اختیار بیمارستان 

در صورت وجود اعتبار در مرکز و مطابقت با  های در سطح معامالت متوسطدر خصوص خرید ه (

 .  بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه توسط مرکز اقدام گردد ،راسا تفاهم نامه

گردد با عقد قرارداد خرید سطح متوسط توصیه می های جهت معامالت درخریددر خصوص : تبصره

 صورت پذیرد . 

سط   و صوص معامالت باالی متو ضمن    االحداثمراکز جدیدها و بخشتجهیزات نیز خرید  ( در خ

شکی مرکز       صوبه کمیته تجهیزات پز ست و م ست درخوا ضوع پیو کارگروه و  جهت طرح در  ، مو

شگاه        کمیته  صورت مکتوب به معاونت غذا و دارو دان ضوع ب شگاه مو شکی دان خرید تجهیزات پز

 گردد . ارسال می

 گردد .جهت بررسی به کارگروه خرید ارجاع می ی واصله دانشگاههاکلیه درخواست( ز

( در صورت تایید درخواست در کارگروه خرید موضوع به کمیته خرید دانشگاه جهت تصمیم ح

 گردد . گیری نهایی ارجاع می

 

  مدیریت تجهیزات پزشکی افزارنرم الزم در مستندات انضمام به است ضروری است کلیه مراحل فوق    الزم به ذکر

واست  پیوست نامه درخ ،ثبت گردد و در صورت مکاتبه با دانشگاه الزامیست تصویر درخواست ثبت شده در سامانه

 گردد.
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 استاندارد سازی :الزام 

کز با توجه به نوع خدمات و مراجعین و منطقه تحت پوشش رم هر بومی برای به دلیل ضرورت تعریف استاندارد

ها استاندارد قسمتهای مرکز به تفکیک بخش در ست استانداردا الزامی ،هر مرکز جهت رسیدگی به درخواست ها

تعریف و تعیین گردد در غیر اینصورت امکان  ،تعریف استاندارد مرکز←مدیریت تجهیزات پزشکی نرم افزاردر 

 باشد.ت های اعالم شده میسر نمیرسیدگی به درخواس

 باشد.موجود می ه در نرافزاردر بخش مربوط تعیین شده وتوسط ستاد  کلیالزم به ذکراست استانداردهای 

 

 : فرایند نیاز سنجی در سطح دانشگاه

 توسط مدیریت تجهیزات پزشکی و از pmqاخذ گزارش درخواست های کاالی اعالمی به دانشگاه از سامانه  الف(

 .pmqثبت شده در سامانه  ه با پیوست تصویر درخواستطریق مکاتب

 درمانی ،های اقتصادیشاخصبررسی فنی و کیفی و طرح موضوع درکارگروه خرید تجهیزات پزشکی با بررسی  ب(

 .آموزشی و

ارجاع درخواست های تائید شده با گزارش کارشناسی به کمیته خرید تجهیزات پزشکی دانشگاه جهت تائید  ج(

 .خرید روش و منابعنهایی و تعیین 

 .بر اساس مصوبات کمیته تائید نهایی درخواست و انجام اقدامات مربوطه جهت تامین کاال د(

 

 . ستا پژوهشی و بهداشتی الزامی ،آموزشی این دستور العمل برای کلیه مراکز درمانی،اجرای 

 .بایست در کمیته تجهیزات بیمارستان مطرح شوندآموزشی بالینی و پژوهشی می هاینیاز -

ا یدانشکده بایست به تائید ریاست می های آموزشی و پژوهشیسایر درخواستجهت های فوق فرایند  -

  د.نبرس پژوهشکده
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 پزشکی بیمارستان :و ملزومات اعضای کمیته تجهیزات 

  رئیس مرکز 

  مدیر بیمارستان 

  مدیر پرستاری 

  مدیر مالی 

 ها روسای بخش 

  مسئول تجهیزات پزشکی 

  مسئول تدارکات 

  مسئول داروخانه 

 :دانشگاه  کارگروه خریدعضای ا

 نماینده ریاست دانشگاه 

 نماینده معاونت توسعه 

 (مدیر درمان و کارشناس اقتصاد درمان) نماینده معاونت درمان 

 ینماینده معاونت آموزش 

 نماینده حراست 

 (های بیمارستانیمدیر مجموعه مدد )داروخانه  

 مدیر تجهیزات پزشکی دانشگاه 

 کارشناسان تجهیزات پزشکی مرتبط 

 دانشگاه :  عضای کمیته خرید تجهیزات پزشکیا

 ریاست دانشگاه  

  معاون توسعه مدیرت و منابع 

 معاون درمان 

 یمعاون آموزش 
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  معاون تحقیقات معاون بهداشت 

 معاون غذا و دارو  

 مدیرمالی دانشگاه 

 رئیس حراست  

  مدیر تجهیزات پزشکی 

  افراد مطلع و مرتبط با موضوع 


