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::11شاخص شاخص    

برای کارشناس  ( کليه گرایشها ترجيحاً گرایش الکترونيک) رشته های مرتبط شامل مهندسی پزشکی و مهندسی برق*
 .می باشد( در رشته های تجهيزات پزشکی یا برق ترجيحاً الکترونيک)و برای تکنيسين فنی

تکنسين لحاظ  2تخت فعال امتياز حداکثر  200مثال به ازای )امتياز تکنسين تا سقف استاندارد قابل قبول می باشد* 
 (خواهد شد

 

  ردیف 

 مال : مدیریت مناب  انسانی

 امتياز نشانگر:  بهره وری از نيروی کار تخصصی در بي ارستان

 

 

شاخص اندازه 

 گيری

 عدم ح ور کارشناس و تکنسين 0

 

 به ازای هریک نفر تکنسين مرتبط تا سقف استاندارد  2

 به ازای هریک یک نفر مهندس مرتبط تا سقف استاندارد 0 

 یک نفر مهندس و یک نفر تکنسين مرتبط   

 تخت یک نفر مهندس مرتبط و یک نفر تکنسين  با رشته مرتبط 00  به ازای هر  00 

 حکم کارگزینی مستندات

  توضيحات

 

 

 

 



::22شاخص شاخص   
 

 2ردیف 

 مال : ارتقا  سط  خدمات تجهيزات پزشکی در بي ارستان

 نشانگر: واحد مهندسی پزشکی

 نحوه محاسبه:     

 

 

شاخص    

 اندازه گيری

 امتياز عدم وجود واحد تجهيزات پزشکی 0

 اد ام واحد مهندسی پزشکی در محل واحد دیگر  2

 

اختصا  محل مجزا به واحد مهندسی پزشکی بدون وجود ابزارها و تجهيزات  0 

 مورد نياز جهت عي  یابی اوليه

 

اختصا  محل مجزا به واحد مهندسی پزشکی و وجود ابزارها و تجهيزات    

 ع ومی مثل جعبه ابزار و مولتی متر و...

 

اختصا  محل و کارگاه مجزا به واحد مهندسی پزشکی و وجود ابزارهای مورد  00 

 نياز اعم از ع ومی /تخصصی جهت عي  یابی اوليه 

  و مترا  واحد مهندسی پزشکی و کارگاه و ليست ابزارها و تجهيزات موجود در آنهاplan مستندات

  توضيحات

 

 

 

 



::33شاخص شاخص    

 

  ردیف 

 مال : ارتقا  سط  خدمات تجهيزات پزشکی در بي ارستان

 نشانگر: انبارتجهيزات پزشکی

 امتياز :    نحوه محاسبه 

  

 

   شاخص    

 اندازه گيری

 عدم وجود انبار تجهيزات پزشکی 0

 

اد ام انبار تجهيزات پزشکی در یک انبار دیگر بدون حف  نام و بدون رعایت   2

 شرایط نگهداری تجهيزات پزشکی /مصرفی

اد ام محل انبار تجهيزات پزشکی در محل انبار دیگر بدون تداخل کاری و  0 

 رعایت شرایط نگهداری تجهيزات پزشکی /مصرفی

اختصا  محل مجزا به انبارتجهيزات پزشکی و رعایت شرایط نگهداری    

تجهيزات پزشکی /مصرفی و وجود کدگ اری مناس  تجهيزات وکنترل 

 موجودی

 

اختصا  محل مجزا به انبارتجهيزات پزشکی و رعایت شرایط نگهداری  00 

تجهيزات پزشکی /مصرفی و وجود کدگ اری مناس  تجهيزات وکنترل 

موجودی و لوازم جانبی و قطعات یدکی مهم و اساسی متناس  با تعداد و سط  

 خطر دستگاههای حياتی و سرمایه ای

 

ليست کنترل موجودی انبار- تصویر نحوه نگهداری تجهيزات)وجود برچس  و  مستندات

 کدگ اری مناس  و...(

  توضيحات

 

 

 



::  44شاخص شاخص    
 

  ردیف

 مال : ارتقا  سط  خدمات تجهيزات پزشکی در بي ارستان

 نشانگر:  تشکيل جلسات ک يته تجهيزات پزشکی

 امتياز :    نحوه محاسبه 

  

 

   شاخص    

 اندازه گيری

 ک يته مستقل در بي ارستان تشکيل ن ی شود و موارد ایجاد شده  ی ک يته  0

 های دیگر مطرح می شود.

 

 تشکيل ک يته برحس  ایجاد موارد مورد نياز  2

 تشکيل ک يته به صورت مرت  و  ب  برنامه هر ماه یک ک يته 0 

تشکيل ک يته بر حس  ایجاد موارد مورد نياز و تعيين اولویت خریدو تعيين    

برند از ليست قي ت گ اری شده اداره کل   برحس  نياز سنجی انجام شده از 

بخشها  نظر واحد مهندسی پزشکی و دستورالع لها وضوابط اداره کل تجهيزات 

 پزشکی

 

تشکيل ک يته به صورت مرت  و  ب  برنامه هر ماه یک ک يته و تعيين اولویت  00 

خریدو تعيين برند از ليست قي ت گ اری شده اداره کل   برحس  نياز سنجی 

انجام شده از بخشها  نظر واحد مهندسی پزشکی و دستورالع لها وضوابط اداره 

 کل تجهيزات پزشکی

 صورتجلسات ک يته تجهيزات پزشکی مستندات

  توضيحات

 

 

 



::  55شاخص شاخص    
 

  ردیف 

 مال : مدیریت مناب  انسانی تخصصی

-تامين نيروی انسانی- بهره وری از نيروی کار تخصصی در ارتقا  سط  تجهيزات  نشانگر: نگهداشت)

 پزشکی بي ارستانی(

 امتياز نحوه محاسبه: وجود کارشناس تخصصی تجهيزات پزشکی در جلسات ک يته پزشکی تجهيزات 

  

 

   شاخص    

 اندازه گيری

کارشناس تجهيزات پزشکی ع و ک يته تجهيزات پزشکی ن ی باشد و برای او حکم  0

 صادر نشده است.

 

کارشناس تجهيزات پزشکی ع و ک يته تجهيزات پزشکی می باشد ولی به صورت   2

 موردی به جلسات دعوت می شودو در ه ه مباح  مشارکت داده ن ی شود.

کارشناس تجهيزات پزشکی ع و ک يته تجهيزات پزشکی می باشد و برای او حکم  0 

 ع ویت صادر شده است.

کارشناس تجهيزات پزشکی ع و ک يته تجهيزات پزشکی می باشد و برای او حکم    

 دبير ک يته صادر شده است.

کارشناس تجهيزات پزشکی ع و ک يته تجهيزات پزشکی می باشد و برای او حکم  00 

دبير ک يته صادر شده است و موارد مرتبط با  تجهيزات پزشکی و اولویت بندی 

 خرید  با نظر و پيشنهاد وی درک يته مطرح می گردد

 ارسال حکم ع ویت در ک يته و ارسال صورتجلسات مستندات

  توضيحات

 

 

 

 



::  66شاخص شاخص    

 

  ردیف 

 مال : مدیریت مناب  انسانی 

 - آموز  نيروی انسانی - ارتقا  سط  آگاهی پرسنل تخصصی(2نشانگر:  نگهداشت )

   نحوه محاسبه: 

 

 

 امتياز

  

 

   شاخص    

 اندازه گيری

دوره ی آموزشی مهارتهای ع ومی  و تخصصی جهت پرسنل واحد مهندسی   0

 برگزار نشده است

 

تنها دوره های مهارتهای ع ومی جهت پرسنل واحد مهندسی پزشکی برگزار   2

 شده است

دوره مهارتهای ع ومی  و تخصصی جهت پرسنل واحد مهندسی پزشکی صرفا به  0 

 صورت ت وری برگزار شده است

دوره مهارتهای ع ومی  و تخصصی جهت پرسنل واحد مهندسی پزشکی به    

 صورت ت وری و ع لی توسط یک مرج  معتبر برگزار شده است

دوره مهارتهای ع ومی  و تخصصی جهت پرسنل واحد مهندسی پزشکی درقال   00 

یک تقویم مدون و ساليانه  به صورت ت وری و ع لی توسط یک مرج  معتبر 

 برگزار شده  و به آنها گواهی  ی دوره با امتياز بازآموزی اعطا شده است

 گواهی دوره های گ رانده شده در سال جاری و برنامه آموزشی پرسنل در سال آتی مستندات

  توضيحات

 

 

 

 



::  77شاخص شاخص    

 

  ردیف 

 مال : ساماندهی تجهيزات پزشکی بي ارستانها

- شناسنامه- شناسنامه دار بودن تجهيزات پزشکی موجود و خریداری شده   نشانگر:  نگهداشت )

 جدید(

 نحوه محاسبه:  

 

 

 امتياز

  

 

   شاخص    

 اندازه گيری

 هي  شناسنامه ای از تجهيزات در مرکز موجود ن ی باشد 0

 

 وجود شناسنامه که فاقد ا العات مورد نياز می باشد/بروز رسانی نشده است.  2

 وجود شناسنامه کامل و به روز رسانی شده به صورت کا  ی   0 

 وجود شناسنامه کامل و به روز رسانی شده به صورت فایل کامپيوتری   

وجود نرم افزار جام  نگهداشت که ا العات شناسنامه ای مندر  در آن کامل و  00 

 به روز رسانی شده  و قابل گزار  گيری است. 

استاندارد   

 )مطلوبيت(

    

 

 فایل گزار  تهيه شده از نرم افزار نگهداشت تجهيزات پزشکی مستندات 

  توضيحات

 

 

 



::  88شاخص شاخص    

 

  ردیف 

 مال : ساماندهی تجهيزات پزشکی بي ارستانی

 - نگهداری پيشگيرانه در بي ارستان( نشانگر:  نگهداشت )

   نحوه محاسبه: 

 

 امتياز

 

  

 

   شاخص    

 اندازه گيری

 هي  برنامه ای جهت نگهداری پيشگيرانه تجهيزات در مرکز موجود ن ی باشد 0

 

 

 

برنامه جهت نگهداری پيشگيرانه تجهيزات مرکز وجود دارد ولی مطاب  آن   2

 بررسی ها انجام ن ی شود   

وجود برنامه جهت نگهداری پيشگيرانه تجهيزات که توسط کاربران بخشها  0 

 انجام می شود و نتای  آن در واحد مهندسی پزشکی موجود است.  

وجود برنامه نگهداری پيشکيرانه تجهيزات که در دو سط  واحد مهندسی    

پزشکی و کاربر ان ام می شود و نتای  آن در واحد مهندسی پزشکی موجود 

 است.

وجود برنامه نرم افزاری جهت نگهداری پيشگيرانه)کاربری- فنی( تجهيزات  00 

مرکز و استفاده آن در کليه بخش ها و عقد قراردادهای سا نه با شرکت ها 

 مطاب  با ضوابط اداره کل

 قرارداد ها و برنامه نگهداری پيشگيرانه مستندات

  توضيحات

 

 

 

 



::  99شاخص شاخص    

 

  ردیف 

 مال : ساماندهی تجهيزات پزشکی

 -  نگهداری  اصالحی )تع يرات( تجهيزات بي ارستانی( نشانگر:  نگهداشت)

 نحوه محاسبه:  

 

 امتياز

  

 

   شاخص    

 اندازه گيری

 هي گونه روالی برای تع يرات تجهيزات مشخص نشده است. 0

 

 

 

تع ير با تا يد واحد مهندسی پزشکی واز  ری  ن ایندگی های معتبر     2

درصورت ع ر با ی ده سال از  ری  تع ير کارهای تجربی و تع يرات جز ی 

 نيز توسط شرکت انجام می شود.   

تع ير با تا يد واحد مهندسی پزشکی واز  ری  ن ایندگی های معتبر   0 

درصورت ع ر با ی ده سال از  ری  شرکت های ثال  معتبر انجام می شود و 

 تع يرات جز ی نيز از  ری  شرکت انجام می شود.

 تع ير با تا يد واحد مهندسی پزشکی واز  ری  ن ایندگی های معتبر    

 درصورت ع ر با ی ده سال از  ری  شرکت های ثال  معتبر و تع يرات جز ی 

 نيز از  ری  خود واحد مهندسی پزشکی انجام می شود.

تع ير با تا يد واحد مهندسی پزشکی واز  ری  ن ایندگی های معتبر  00 

 درصورت ع ر با ی ده سال از  ری  شرکت های ثال  معتبر و تع يرات جز ی 

که  به تنظيم دستگاه خدشه وارد ن ی کند از  ری  خود واحد مهندسی 

 پزشکی انجام می شود.

فرم گزار  سروی  و فرم تع يرات واحد مهندسی پزشکی و ارسال یک ن ونه از  مستندات

 فاکتورهای تع ير با ی ده سال

  توضيحات

 

 

 



::  1010شاخص شاخص    

 

 0 ردیف 

 مال : ساماندهی و ارتقا  تجهيزات پزشکی

 - کنترل کيفی( نشانگر:  نگهداشت)

   نحوه محاسبه: 

 

 امتياز

 

  

 

   شاخص    

 اندازه گيری

 هي  برنامه ای جهت کنترل کيفی تجهيزات در مرکز موجود ن ی باشد 0

 

برنامه جهت کنترل کيفی تجهيزات مرکز وجود دارد ولی مطاب  آن بررسی ها   2

 انجام ن ی شود   

وجود برنامه جهت کنترل کيفی کليه تجهيزات مراکز بر اساس ضابطه کنترل  0 

 کيفی اداره کل که دا  ا مطاب  آن بررسی ها انجام می شود     

وجود برنامه جهت کنترل کيفی کليه تجهيزات مراکز بر اساس ضابطه کنترل    

کيفی  اداره کل که دا  ا مطاب  آن بررسی ها انجام می شود و سواب  آنها به 

  ور مداوم در نرم افزار نگهداشت در  و بروز می شود.  

 

 

 

وجود برنامه جهت کنترل کيفی کليه تجهيزات مراکزکه دا  ا مطاب  آن بررسی  00 

ها انجام می شود و سواب  آنها به  ور مداوم در نرم افزار نگهداشت واردو بروز 

می شود و اقدامات اصالحی بر اساس نتای  حاصل از  کنترل کيفی و بر اساس 

 برچسبهای الصاقی صورت می پ یرد

 ارسال قراردادو برنامه کنترل کيفی                             مستندات

  توضيحات

 

 

 



::1111شاخص شاخص    

 

   ردیف 

 مال : ساماندهی و ارتقا  تجهيزات پزشکی

 - خرید- درصد خریدهای تعيين برند /کارشنا سی شده( نشانگر:  نگهداشت)

 امتياز :    نحوه محاسبه 

  

 

   شاخص    

 اندازه گيری

هي گونه کارشتاسی خریدی انجام  نشده و کليه خریدها توسط کارپردازی  0

 خریداری می شود.

 

ليست قي ت گ اری شده اداره کل به ه راه دستورالع ل خرید تجهيزات پزشکی   2

 اداره کل به عنوان مرج  به بخش ها ابال  شده است.

بررسی نتای  نياز سنجی و تعيين اولویتها و تعيين برند  ی ک يته تجهيزات  0 

 پزشکی و مطاب  دستورالع ل خرید تجهيزات پزشکی اداره کل

بررسی نتای  نياز سنجی و تعيين اولویتها و نو  برند  ی ک يته تجهيزات پزشکی و    

ابال  به کليه قس ت ها و نظارت بر عدم خرید سایر برندهای تایيد شده در ک يته 

تجهيزات پزشکی توسط مرکز درمانی ) حتی با قي ت ک تر ( توسط  مس ول فنی و 

نظارت  بر خرید مطاب  آن به صورت کامالً کارشناسی مطاب   دستورالع ل خرید 

 تجهيزات پزشکی اداره کل  و تک يل فرم های مربو ه (

 ) وجود فرم های مدون نياز سنجی از مراکز به ه راه تا يد مس ولين بخش ها و  00 

   مهندسی پزشکی   مدیر و ر ي  مرکز(+ موارد مطرح شده در آیتم دارای امتياز 

صورتجلسه ک يته ای که  ی آن برندها بررسی شده و نامه رس ی ابال  آن به کليه بخش ها )  مستندات

 ارسال ن ونه فرم های پرشده برای نياز سنجی خرید(

  توضيحات

 

 

 

 



::  1212شاخص شاخص    

 

 2 ردیف 

 مال : ت مين و توزی  مناس  تجهيزات پزشکی در سط  بي ارستان

 -بازدیدهای دوره ای- سرانه بازدید از بي ارستان( نشانگر: نگهداشت)

 :    نحوه محاسبه 

 

 

 امتياز

  

 

   شاخص    

 اندازه گيری

 هي گونه بازدیدی از بخش ها انجام ن ی شود   0

 

 به صورت رندوم از بخش ها بازدید می شود و هي  فرمی هم تک يل ن ی شود.  2

بازدید های دوره ای توسط واحد مهندسی از بخش ها صورت می گيرد ولی  0 

 هي  فرمی تک يل ن ی شود.

بازدید های دوره ای توسط واحد مهندسی از بخش ها صورت می گيردو در این    

 رابطه فرم های وی ه تهيه شده است

بازدید های دوره ای توسط واحد مهندسی از بخش ها صورت می گيردو در این  00 

رابطه فرم های وی ه تهيه شده که نتای  آنه به صورت مداوم  در شناسنامه 

 تجهيز/ نرم افزار نگهداشت بروز می شود.

 برنامه مدون بازدیدو فرم های تک يل شده مستندات

 توضيحات

 

 

 

 



::  1313شاخص شاخص    
 

   ردیف 

 مال : مدیریت مناب  انسانی

 -آموز  کاربری-  ارتقا  سط  آگاهی پرسنل کاربر تجهيزات( نشانگر:نگهداشت)

 نحوه محاسبه:  

 

 امتياز

 

  

 

   شاخص    

 اندازه گيری

 هي گونه آموز  در جهت بهبود نحوه کاربری و نگهداری انجام نشده است. 0

 

 

 

آموز  به صورت نص  دستورالع ل کاربری سری  در کنار دستگاه انجام می   2

 شود

 آموز  به صورت توزی  بروشور و جزوات آموزشی در بخش ها انجام می شود. 0 

 آموز  به صورت ت وری  توزی  بروشور و جزوات آموزشی در بخش ها  نص     

 دستورالع ل کاربری سری  در کنار دستگاه انجام می شود.

 آموز  به صورت ت وری و ع لی در بخش ها  توزی  بروشور و جزوات آموزشی   00 

در بخش هاو نص  دستورالع ل کاربری سری  در کنار دستگاه و در صورت لزوم 

 تهيه فيلم از جلسات آموزشی  انجام می شود.

ن ونه بروشور و دستورالع ل سری  کاربری دستگاه و صورتجلسات آموزشهای انجام  مستندات

 شده

  توضيحات

 

 

 



::1414شاخص شاخص    

 

    ردیف

 مال : ساماندهی تجهيزات پزشکی

 - اسقا -اسقا  سازی مدون تجهيزات(0 نشانگر: نگهداشت)

 :    نحوه محاسبه 

 

 امتياز

 

  

 

   شاخص    

 اندازه گيری

 هي گونه روالی برای اسقا  تجهيزات مشخص نشده است. 0

 

 

 

 اسقا  با تا يد اداره اموال  انجام می شود.  2

 اسقا   با تا يد واحد مهندسی پزشکی و اداره اموال انجام می شود. 0 

اسقا  با تا يد واحد مهندسی پزشکی و از  ری  تصوی  ک يته تجهيزات    

 پزشکی و اداره اموال  انجام می شود.

اسقا  با تا يد واحد مهندسی پزشکی و از  ری  تصوی  ک يته تجهيزات  00 

 پزشکی و اداره اموال و دانشگاه/سازمان/ارگان متبو   در جریان قرار می گيرند.

 فلوچارت فرآیند اسقا  و یک ن ونه از صورتجلسه اسقا  تجهيزات مستندات

  توضيحات

 

 

 



::  1515شاخصشاخص   

 

   ردیف

 مال : ساماندهی تجهيزات پزشکی

 - تامين برق سالم - استفاده از تجهيزات تامين برق سالم در مراکز درمانی(  نشانگر: نگهداشت)

 نحوه محاسبه  

 

                            

 

 امتياز

  

 

   شاخص    

 اندازه گيری

 فاقد هرگونه تجهيزات تامين برق سالم 0

 

دستگاههای حياتی و اور انسی دارای تجهيزات ای ن تامين برق سالم)مانيتور    2

 ونتيالتور ماشين بيهوشی و..(.

بخشهای مختلف دارای تابلوی برق فرعی مجزا + تران  ایزوله در اتاقهای ع ل  0 

+ چاه  2وبخشها و...)نو  داخلی یا خارجی( + شرایط آیتم دارای امتياز 

ارت+کليدهای اصلی قدرت+نشانگر جریان و ولتا +عای  بندی مناس  +ارت و 

 نول استاندارد + فيوز مناس  + ایزو سيون مناس 

 + چاه ارت با مقاومت مناس  + دستگاههای 0 شرایط آیتم دارای امتياز    

 سرمایه ای دارای تجهيزات ای ن تامين برق سالم با توان مناس 

 + هر دستگاه سرمایه ای دارای یک تابلو مجزا+   شرایط آیتم دارای امتياز 00 

هربخش بي ارستان دارای چاه ارت مجزاو مناس )بسته به ميزان آمپر مصرفی( 

+ دیزل  نراتورهای دیناميکی بدون ایجاد نوسان اوليه در تامين برق)ولتا  

 پایدار و پيوسته(

  فاکتورهای خرید تجهيزات تامين برق سالم و نتای  تست چاه ارت مستندات

 

 

  توضيحات

 

 

 



::  1616شاخص شاخص    
 

   ردیف 

 مال : ساماندهی تجهيزات پزشکی

 -وجود سواب  و آمار -  وجود سواب  جداول  مقایسه ها و هزینه های صورت گرفته(2 نشانگر: نگهداشت)

 امتياز نحوه محاسبه:  

  

 

   شاخص    

 اندازه گيری

 هي  گونه سابقه ای درمرکز وجود ندارد 0

 

 

 

وجود سوابقی که هنوز برای به روز رسانی آن هي  اقدامی نشده/ فاقد ا العات   2

 مورد نياز است.

وجود آمارها  هزینه های تع ير ساليانه و سواب  به روز رسانی شده به صورت  0 

 کا  ی  

وجودآمارها  هزینه های تع ير ساليانه و سواب  به روز رسانی شده به صورت    

 فایل کامپيوتری

وجودآمارها  هزینه های تع ير ساليانه و سواب  به روز رسانی شده در نرم افزار  00 

 نگهداشت که تص يم گيریهای آتی مرکز از آن بهره برداری می شود

 ن ونه هزینه تع يرات یک دستگاه به صورت ساليانه مستندات

  توضيحات

 

 

 



::  1717شاخص شاخص    

 

   ردیف

 مال : ساماندهی تجهيزات پزشکی

 -تحليل داده ها و بهبود کيفيت(  نشانگر: نگهداشت)

 نحوه محاسبه  

 

                            

 

 امتياز

 

  

 

   شاخص    

 اندازه گيری

عدم وجود سواب  و داده های مرتبط با نگهداشت تجهيزات که قابل تحليل و  0

 نتيجه گيری باشند.

 

 

وجود سواب  و داده های مرتبط با نگهداشت تجهيزات که تحليل ونتيجه گيری   2

 شده انداما بروز نيستند.

وجود تحليلهای صورت گرفته روی سواب  و داده های نگهداشت که بروز  0 

 رسانی شده است.

وجود تحليلهایی که روی سواب  و داده های نگهداشت صورت گرفته و بروز    

رسانی شده است و اقداماتی که بر اساس نتای  به دست آمده از تحليل جهت 

 بهبود کيفيت نگهداشت تجهيزات  صورت گرفته/ برنامه ریزی شده است.

وجود تحليلهایی که روی سواب  و داده های نگهداشت صورت گرفته و بروز  00 

رسانی شده است و اقداماتی که بر اساس نتای  به دست آمده از تحليل جهت 

بهبود کيفيت نگهداشت تجهيزات  صورت گرفته/ برنامه ریزی شده است و در 

 زمانهای تعریف شده بروزرسانی می شود.

 ن ونه ای از تحليلها به ه راه اقدامات صورت گرفته جهت بهبود کيفيت  مستندات

 توضيحات

 

 

 

 



::  1818شاخص شاخص    

 

    ردیف

 مال : ساماندهی تجهيزات پزشکی

 - وجود خط مشی وروالهای نگهداشت تجهيزات پزشکی در دانشگاهها(  نشانگر: نگهداشت)

 :    نحوه محاسبه 

 

 

 امتياز

  

 

   شاخص    

 اندازه گيری

 عدم وجود خط مشی وروالهای نگهداشت تجهيزات پزشکی در دانشگاه  0

 

وجود خط مشی وروالهای نگهداشت تجهيزات پزشکی در دانشگاه که به مراکز   2

 درمانی جهت پياده سازی ابال  نشده است.

وجود خط مشی وروالهای نگهداشت تجهيزات پزشکی در دانشگاه که به مراکز  0 

 درمانی جهت پياده سازی ابال  گردیده است.

وجود خط مشی وروالهای نگهداشت تجهيزات پزشکی در دانشگاه که به مراکز    

درمانی جهت پياده سازی ابال  گردیده است و پياده سازی آنها با نظارت 

 دانشگاه در مراکز درمانی صورت می گيرد.

وجود خط مشی وروالهای نگهداشت تجهيزات پزشکی در دانشگاه که به مراکز  00 

درمانی جهت پياده سازی ابال  گردیده است و پياده سازی آنها با نظارت 

دانشگاه در مراکز درمانی صورت می گيرد و اثربخشی آنها در بازدیدهای دوره 

ای و گزارشاتی که به  ور منظم توسط دانشگاه از مراکز اخ  می گردد بررسی 

 می گردد.

 خط مشی و روالهای نگهداشت و ن ونه ای از نتای  اثربخشی مستندات

 توضيحات

 
 

 



::1919شاخص شاخص    

 مال : ساماندهی و ارتقا  تجهيزات پزشکی

 نشانگر:  نظارت بر کليه ضوابط ابال  شده از  ری  اداره کل تجهيزات پزشکی 

 :    نحوه محاسبه

 

 

 امتياز

. ندارد وجود نظارت امکان یپزشک زاتیتجه مس ول یبا  کار حجم به توجه با 0

. ندارد وجود مرکز یبرا ها هیا ال  یبررس امکان  پورتال به یدسترس عدم به توجه با  2 

. ردی  ینم صورت پزشکان یه کار عدم به توجه با داخل دیتول دستورالع ل بر نظارت 0 

...   و  یتوز رهیزن  داخل  دیتول   فاکتور  ی  و فاکتور از اعم شده ابال  ضوابط هیکل بر نظارت   

 

... و  یتوز رهیزن  داخل  دیتول   فاکتور  ی  و فاکتور از اعم شده ابال  ضوابط هیکل بر نظارت 00 

   کل اداره پورتال قی ر از شده اعالم یها هیا ال  هیکل نیه  ن و

 یدرمان مراکز از یبازرس یها ستیل چک

 

 



::2020  شاخص شاخص    

 

  20ردیف

 مال : ساماندهی و ارتقا  سط  خدمات تجهيزات پزشکی

 نشانگر:  گزار  حواد  ناگوار به اداره کل تجهيزات پزشکی و / یا به معاونت   ا و دارو ی دانشگاه

 :    نحوه محاسبه 

 

 

 امتياز

  

 

   شاخص    

 اندازه گيری

عدم وجود فرمهای گزار  دهی حواد  ناگوار که توسط پرستار/ پزشک و سایر  0

 کاربران تک يل شود.

 

وجود فرمهای گزار  دهی حواد  ناگوارجهت پرستار/ پزشک که تک يل نشده و   2

 یا اقدامی در راستای آنها صورت نگرفته است.

وجود فرمهای گزار  دهی حواد  ناگوار که توسط پرستار/ پزشک و سایر کاربران  0 

تک يل شده ولی در سط  مدیریت بي ارستان باقی می ماند و اقدامی در خصو  

 آن صورت ن ی گيرد.

وجود فرمهای گزار  دهی حواد  ناگوار که توسط پرستار/ پزشک و سایر کاربران    

تک يل شده وتوسط مدیریت بي ارستان به ا ال  شرکتهای ن ایندگی یا توليد 

 کنندگان داخلی رسانده می شود و پيگيری بعدی انجام ن ی شود.

سيستم گزار  دهی مطاب  ضابطه ابال ی اداره کل تجهيزات پزشکی وجود داشته  00 

و اجرا می شود و فرمهای تک يلی عالوه بر ارسال برای ن ایندگی یا توليد کننده 

داخلی به معاونت   ا و دارو دانشگاه یا اداره کل تجهيزات پزشکی نيز ارسال می 

 شود.

 فرمهای تک يل شده از سيستم گزار  دهی ن ونه  مستندات

 توضيحات

 
 

 



::  2121شاخص شاخص    
 

  2ردیف 

 مال : ساماندهی و ارتقا  سط  خدمات تجهيزات پزشکی

نشانگر:  ا ال  و انجام سری  اقدامات  زم پ  از اعالم فراخوان از سوی اداره کل تجهيزات وانجام اقدام 

 اصالحی یا پيشگيرانه 

 :    نحوه محاسبه 

 

 

 امتياز

  

 

   شاخص    

 اندازه گيری

عدم دریافت و یا ا ال  از دستورات ابال ی و اعالم فراخوان اداره کل یا معاونت  0

   ا و داروی دانشگاه

 

ا ال  و یا دریافت دستورات ابال ی و اعالمهای فراخوان اداره کل توسط مدیریت   2

 بي ارستان بدون ابال  به کاربران/ پزشکان/ پرستاران جهت اقدام  زم

دستورات و اعالمهای فراخوان دریافت شده و اقدام  زم در خصو  تجهيزات  0 

موجود در بي ارستان صورت می گيرد لکن به سواب  بي اران قبلی/ترخيص شده 

 موضو  اعالمها   جهت اقدام دسترسی وجود ندارد.

دستورات و اعالميه ها دریافت شده و به سواب  بي اران موضو   دستورات    

 دسترسی وجود دارد و اقدامات در این خصو  مطاب  ضوابط انجام می شود.

 اقدام شده و نتای  آن اقدامات به صورت مکتوب به اداره کل   مطاب  بندامتياز  00 

 تجهيزات یا معاونت   ا و دارو گزار  شود.

 یدرمان مراکز از یبازرس یها ستیل چک مستندات

 توضيحات

 
 

 



  ::ارزیابي دانشگاهای علوم پزشکي ارزیابي دانشگاهای علوم پزشکي چک ليست چک ليست 







 اهم وظایف واحد مهندسي پزشکي درحوزه مدیریت نگهداشت

 مدیریت ایجاد و بروز رسانی شناسنامه تجهيزات پزشکی•
 فهرست وسایل و دستگاهها مطاب  ن ونه فرم شناسنامه        
 بروز رسانی نرم افزاری         

 :مدیریت سرویسهای داخل مرکز•
 نياز سنجی و برگزاری کارگاههای آموزشی جهت کاربران  
 (pm)نگهداری پيشگيرانه    

 ارا ه توصيه های  زم جهت نگهداشت تجهيزات

 

 

 



 اهم وظایف واحد مهندسي پزشکي درحوزه مدیریت نگهداشت

 :مدیریت  و نظارت برسرویسهای خار  از مرکز•
مجاز به /نظارت برنحوه ارا ه خدمات پ  از فرو  توسط شرکتهای ن ایندگی     

 ارا ه خدمات
نظارت برنحوه ارا ه خدمات کنترل کيفی توسط شرکتهای مورد تایيد اداره      

 کل تجهيزات پزشکی
 تشکيل منظم ک يته تجهيزات پزشکی مرکز •
 کارشناسی ونظارت بر خرید تجهيزات پزشکی •
 کارشناسی ونظارت بر اسقا  تجهيزات پزشکی •
 حف  ارتبا  مداوم با اداره کل تجهيزات پزشکی•
 رعایت کليه ضوابط وپروتکلهای ابال ی از سوی اداره کل تجهيزات •
 آموز  کارشناسان و کاربران•
 برنامه ریزی جهت تامين قطعات یدکی•

 



  تهيه شناسنامه وسيله پزشکي

:شناسنامه  
 : ا العات ثابت•

 ا العات ثبت شده قبل از نص  و راه اندازی دستگاه یا وسيله در مراکز درمانی

 :ا العات متغير  •
 شامل خدمات پ  از نص  و راه اندازی  انجام تست های پ یر   تحویل•
دستگاه  نگهداری پيشگيرانه کنترل کيفی  اصالح  ارتقا  آموزشهای ارا ه •

 ....شده  تعویض  فراخوانی  تع يرات و 



:مشخصات وسيله یا دستگاه  -الف  
 ( : .....................مار ) شرکت سازنده • : ..................... نام دستگاه • 
 : .............ش اره شناسه • : ........................... مدل• 
 : ............................ش اره اموال • : ..................... ش اره سریال • 

 :مالحظات و هشدارها  -ب      
  منظور مواردي است كه با توجه به تجربه شركت و يا توصيه كمپاني در زمان نصب ومنظور مواردي است كه با توجه به تجربه شركت و يا توصيه كمپاني در زمان نصب و                            

  ....(....(دما، فشار، محيط مورد استفاده و دما، فشار، محيط مورد استفاده و .) .) يا بهره برداري بايد مدنظر قرار گيرد يا بهره برداري بايد مدنظر قرار گيرد                         



 ا العات مربو  به نص   راه اندازی انجام تست های پ یر  - 
 ......../........./........مورخ(: .............................. نصب ) محل و تاريخ استقرار • 
 : ......../......./.........تاريخ راه اندازي • 
 تأييد شده توسط كارشناس و مسئول تجهيزات: گواهي انجام تست هاي پذيرش • 

 پزشكي مركز
 : ......../......../..........تاريخ بهره برداري • 
 :ا العات مربو  به مستندات آموزشی  کاربری و فنی  -د
 نرم افزار آموزشي DVDيا  CDكتابچه فيلم : دستورالعمل كاربري   
 نرم افزار آموزشي DVDيا  CDكتابچه فيلم : دستورالعمل سرويس و نگهداري    

 نمونه چك ليست هاي كمپاني     



 :وضعيت خدمات پ  از فرو  -ه•
 : .........................تاريخ شروع گارانتي يا وارانتي •
 : ....................................مدت گارانتي يا وارانتي •
 همچنين شرايطي كه شامل گارانتي يا) شرايط گارانتي يا وارانتي •
 .(: ...............................................وارانتي نمي باشد ، ذكر گردد •
 :مشخصات نمايندگي كمپاني در ايران •
 : ...................نام مدير عامل :........................ نام شركت •
 : ..........................................فكس : ........................... تلفن •
 : .................................................آدرس : ......................... تلفن همراه •
 :شركت خدمات دهندة فني •
 : ........................................نام مدير عامل :.................................... نام شركت •
 ..............................................فكس: ............................... تلفن •
 : ..........................................................آدرس:............................ تلفن همراه •



 
موارد ی که بایستی مد نظر کارشناسان تجهيزات پزشکی مراکز قرار گيرد   

 پزشكي در هنگام تحويل جهت انطباق با الزامات وبازرسي اوليه كاالي ( الف
 مشخصات ذكر شده در ليست بسته بندي كا ال، فاكتور و كاتالوگ مربوطه، متعلقات و

 لوازم جانبي و تهيه صورتجلسه تحويل
توسط كمپاني يا نمايندگي داراي  آزمونهاي پذيرش ، انجام نصب و راه اندازي (ب

 مربوط به مشتري و ثبت موارد مذكور به همراهارائه نتايج و گواهي هاي مجوزو 
 مستندات مربوطه

 الزم اعالم شده توسط سازنده يا كمپاني در مورد تأسيساتيو شرايط محيطي  رعايت( ج
 نصب و راه اندازي و كاركرد مناسب وسيله يا دستگاه پزشكي

 و( مشتري ) با حضور نماينده مركز درماني تكميل صورتجلسه و تحويل نهايي ( د
 تكميل صورتجلسه نصب و راه اندازي و بهره برداري



:مدیریت سرویسهای داخل مرکز  
 

 نياز سنجي و برگزاري كارگاههاي آموزشي جهت كاربران •

 (pm)نگهداري پيشگيرانه    •

 ارائه توصيه هاي الزم جهت نگهداشت تجهيزات•

 برنامه ريزي جهت تامين قطعات يدكي•

  



:مدیریت  و نظارت برسرویسهای خار  از مرکز  
مجاز به ارا ه  /نظارت برنحوه ارا ه خدمات پ  از فرو  توسط شرکتهای ن ایندگی 

 :خدمات

دستگاه ها که توسط شرکت  PMنگهداری کليه سواب  و مستندات مربو  به چک ليست •

 ن ایندگی ارا ه می گردد

جهت ح ور در ( مطاب  سایت اداره کل تجهيزات)مجاز /ه اهنگی با شرکت ن ایندگی •

 محل یا ارسال تجهيز جهت تع ير

 ساعت تع ير تجهيزات/نظارت بر تعداد نفر  •

 بررسی صورتحسابها و مقایسه با تعرفه های ابال ی اداره کل تجهيزات پزشکی•

 نگهداری یک نسخه از گزار  سرویسها در آرشيو واحد مهندسی پزشکی•

جهت ( در صورتی که بيش از تعرفه ابال ی باشد)ارسال صورتحسابها وگزار  سروی •

 بررسی  به اداره کل تجهيزات پزشکی

 

 



 
نظارت برنحوه ارا ه خدمات کنترل کيفی توسط شرکتهای مورد تایيد اداره      

 کل تجهيزات پزشکی
 انتخاب شرکتهای مجاز ودر نظر گرفتن محدوده فعاليت آنها• 



 



 
نظارت برنحوه ارا ه خدمات کنترل کيفی توسط شرکتهای مورد تایيد اداره      

 کل تجهيزات پزشکی
مطالعه دقيق گزارش آزمون جهت اطمينان از انجام کليه تستهای ذکرشده جهت دستگاه • 

 توسط اداره کل

 



 
نظارت برنحوه ارا ه خدمات کنترل کيفی توسط شرکتهای مورد تایيد اداره      

 کل تجهيزات پزشکی
 

توانايي تفسير نتايج و برچسبهاي كنترل كيفي و انجام اقدامات الزم •
 جهت تجهيزات تحت آزمون



 
نظارت برنحوه ارا ه خدمات کنترل کيفی توسط شرکتهای مورد تایيد اداره      

 کل تجهيزات پزشکی
 

 http://www.aeoi.org.ir سايت سازمان         : تجهيزات پرتو تشخيصي•

  مركز نظام ايمني هسته اي كشورمركز نظام ايمني هسته اي كشور



 تشکيل منظم ک يته تجهيزات پزشکی مرکز 
 

كميته اي متشكل از: كميته تجهيزات پزشكي مراكز 

 مديريت/رياست•

 (دبير جلسه)مسئول واحد مهندسي پزشكي•
 مسئول حسابداري•

 مسئول تداركات •

 مسئولين كليه بخشها•

 مسئول كنترل عفونت•

 مسئول فيزيک بهداشت•

مربوط به تجهيزات پزشكي از جمله تصميم   مسائلكه جهت بررسي •
آن مسئول  دبير ، تشكيل ميگردد و اولويت خريد  خصوصگير ي در 

 .تجهيزات پزشكي مركز ميباشد
 



 کارشناسی ونظارت بر خرید تجهيزات پزشکی 

 فرایند خرید تجهيزات پزشکی•

 قسمتي به شرح ذيل مي باشد 6شامل يک فرايند •

 مرحله اعالم نياز كاال•

 مرحله اولويت بندي درخواستها•

 مرحله كارشناسي خريد•

 مرحله خريد كاال •

 مرحله تحويل، نصب، راه اندازي و آموزش كاال•

 مرحله كاربري كاال•

 





 کارشناسی ونظارت بر اسقا  تجهيزات پزشکی 
 

 گزارش هزينه هاي انجام شده براي وسيله•
 هزينه هاي الزم آتي•
 مقرون به صرفه بودن تعميرات•
 اطمينان از ايمني و عملكرد الزم دستگاه حين استفاده•
 بودجه الزم جهت جايگزيني•
اهميت دستگاه و بررسي ازكار افتادگيهاي دستگاه و خلل ايجاد شده بر  •

 عملكرد مركز درماني
 ميزان نارضايتي بيماران•



 حف  ارتبا  مداوم با اداره کل تجهيزات پزشکی
 

 ارتباط از طريق سايت اداره كل وآگاهي از اخبار،اطالعيه ها و ضوابط•

 شركت در همايشها ودوره هاي آموزشي اداره كل تجهيزات•

 ارتباط از طريق لينک نگهداشت•

 



 رعایت کليه ضوابط وپروتکلهای ابالغي از سوی اداره کل تجهيزات

 گزارش حوادث ناگوار•

 :در صورت مرگ يا هرگونه آسيب جدي و جزئي

اعالم به سازنده، نمايندگي و مراجع ذيصالح 

تاريخ وقوع ، نوع مشكل ،: ثبت دقيق حادثه شامل 

نحوه بروز حادثه ، نام كاربر، ميزان آسيب 

تاريخ وقوع ، نوع مشكل: شامل 

نوع اقدامات انجام پذيرفته پس از حادثه 

هزينه هاي مرتبط 

 



 رعایت کليه ضوابط وپروتکلهای ابالغي از سوی اداره کل تجهيزات

 سيستم فراخواني
 

 اجرای فراخوان اعالم شده از سوی شرکت و یا مراج  ذیصالح
 تعویض•
 عودت•
 ج   آوری•
 تعویض قطعات•
 اصالح و یا ارتقا •



 رعایت کليه ضوابط وپروتکلهای ابالغي از سوی اداره کل تجهيزات

 برق ای ن در مراکز درمانی
 
 وجود چاه ارت مناس  و ه  نين پریزهای ارت دار در مرکز درمانی 

  (دیزل  نراتور)برق اضطراری    •
 تثبيت کننده ولتا  برای دستگاههای حساس  •

دستگاههای   ICUخصوصا جهت بخش های حساس مثل  UPSوجود  •
 و تجهيزات آزمایشگاهی  MRIحساس مانند 

 استفاده از تران  ایزوله از موارد مهم در این زمينه است •



  تامين قطعات یدکی در بودجه های ساليانه مراکز بسيار مهم وتامين قطعات یدکی در بودجه های ساليانه مراکز بسيار مهم وپيش بينی هزینه های پيش بينی هزینه های ••

  ..ع وما مورد  فلت قرار ميگرددع وما مورد  فلت قرار ميگردد

  که منجر به تعویضکه منجر به تعویضسواب  تع يراتی سواب  تع يراتی دستگاهها و مطالعه دستگاهها و مطالعه سواب  ع لکردی سواب  ع لکردی با توجه به با توجه به ••

  قطعات شدهقطعات شده

  از قطعات و لوازم ه انند تيوبهایاز قطعات و لوازم ه انند تيوبهای ول ع ر مشخص یا قابل تخ ين بسياری  ول ع ر مشخص یا قابل تخ ين بسياری با توجه به با توجه به ••

  ....اشعه ایک   سنسورها واشعه ایک   سنسورها و

  

  ..(..(مانند دستگاههای بيهوشی  ونتيالتور  مانند دستگاههای بيهوشی  ونتيالتور  ) ) اه يت و سط  ریسک دستگاههااه يت و سط  ریسک دستگاهها••
  

  ...(...(تجهيزات تصویر برداری وتجهيزات تصویر برداری و))اه يت اقتصادی کارکرد دستگاهها اه يت اقتصادی کارکرد دستگاهها ••
  
  
  
  

  برنامه ریزی جهت تامين قطعات یدکيبرنامه ریزی جهت تامين قطعات یدکي



 انبار تجهيزات پزشکي

     وجود انبار مجزا•

تهویه  ر وبت  دما و )نحوه انبار  قطعات یدکی به لحاظ شرایط نگهداری •

  چيدمان  نحوه ت مين قطعات و وجود فرآیند جهت دریافت و ترخيص ....(

 کا 

و مانيتورینگ  پروب پال   ECG  وجود قطعات یدکی ضروری مانند کابل•

 اکسی متر  قلم و پليت الکتروکوتر



 آموزش

 آموز  کاربران در خصو  نحوه صحي  کاربری و نگهداشت تجهيزات •
مطاب  آیين نامه تجهيزات پزشکی  مراکز درمانی صرفا مجاز به استفاده از 
کاربرانی هستند که آموز  های  زم را در خصو  استفاده از دستگاه و 

با توجه به تغيير پيوسته کاربران دستگاه  . نکات ای نی مربو ه دیده باشند
دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز درمانی بایستی نسبت به اجرای آموز  

 .های دوره ای در این خصو  اقدام ن ایند
 

آموز  کارشناسان تجهيزات پزشکی جهت نگهداشت صحي  و عي  یابی  •
    اوليه

 





 

 

 


