
 شرح وظایف اداره تجهیزات پزشکي
 ١- نظارت مستمر بر تامین و توزیع وسایل و تجهیزات پزشکي مصرفي و

 غیرمصرفي مورد نیاز مراکز درماني تابعه اعم از تولیدداخل و وارداتي

 ٢- نظارت مستمر بر تولید کنندگان و توزیع کنندگان ملزومات پزشکي در سطح
 استان در جهت کیفیت و اجراي مصوبات وزارت متبوع

 ٣- ارزیابي مستمر بیمارستان هاي تابعه بمنظورحفظ وارتقا سطح كیفي وكمي
 تجهیزات پزشکي با هدف استانداردسازي تجهیزات مورد نیاز مراكز

 ۴- ارائه مشاوره به مراکز درماني تابعه و واحدهاي آموزشي و تحقیقاتي دانشگاه
 در خصوص انجام خریدهاي تجهیزات پزشکي (شامل اطالعات مربوط به

 شرکت هاي سازنده، کمپاني هاي خارجي، تولیدکنندگان، واردکنندگان و تائیدیه هاي
 ملي و بین المللي الزم در هنگام انتخاب خرید از نمایندگي هاي مجاز و انحصاري )

 ۵- انجام پیگیریهاي الزم به منظور اخذ حواله کاالهاي تخصیص یافته به مراکز
 تابعه و تحویل و توزیع دستگاه هاي حواله اي

 ۶- برنامه ریزي و اجراي برنامه  هاي آموزشي جهت کاربران دستگاه ها و
 تجهیزات پزشکي ونظارت بركاربرد صحیح آنها

 ٧- خرید و نگهداري و ذخیره سازي تجهیزات پزشکي و مصرفي مورد نیاز،
 جهت رفع نیاز فوري مراکز در مواقع خاص و حوادث غیرمترقبه

 ٨- رسیدگي به شکایات و کارشناسي و پیگیري تخلفات احتمالي فروشندگان و
 توزیع کنندگان تجهیزات پزشکي

 ٩- سیاست گذاري جهت خرید تجهیزات پزشکي با تکنولوژي باال بر اساس نظام
 سطح بندي مراکز تابعه

 ١٠- همکاري در جهت برگزاري نمایشگاه ها و سمینارهاي مربوط به تجهیزات
 پزشکي



 ١١-  پیگیري جهت تامین قطعات یدکي تجهیزات پزشکي مراکز تابعه

 ١٢- نظارت مستمر بر نحوه صحیح سرویس ، نگهداري و تعمیر دستگاه ها و
 تجهیزات پزشکي مراکز تابعه

 ١٣- تشكیل كمیته خرید تجهیزات پزشكي بصورت منظم با حضور معاونین، 
 مدیران، متخصصین رشته هاي مختلف پزشكي و مهندسین پزشكي

 ١۴- بررسي نیازهاي واقعي مراكز درماني و اولویت بندي نیازها

 ١۵- مقایسه و تطبیق درخواست ها با دستگاه هاي موجود و ارسالي از طرف
 شركتها

 ١۶- ایجاد بانك اطالعاتي جامع تجهیزات پزشكي

 ١٧- نظارت برمفادفني قراردادهاي خرید،پشتیباني ونگهداشت تجهیزات پزشكي
 مصرفي وسرمایه اي

 ١٨- بررسي و نظارت بر نحوه نصب و راه اندازي دستگاه ها

 ٢٠- نظارت بر نحوه آموزش صحیح و كامل دستگاه ها و ارائه CD و جزوات
 آموزشي

 ٢١- نظارت بر انجام دقیق دوره هاي نگهداشت دستگاه ها طبق قرارداد وبراساس
 جدول زمانبندي

 ٢٢- بررسي لوازم مصرفي و یدكي مورد نیاز تجهیزات پزشکی و پیش بیني جهت
 تامین به موقع آنها

 ٢٣- نظارت بر انجام صحیح خدمات پس از فروش شركتهاي تجهیزات پزشكي

 ٢۴- نظارت بر انبارهاي تجهیزات مصرفي و سرمایه اي مراكز درماني وتوزیع
 كنندگان



 ٢۵- پیگیري درجهت جذب اعتبارموردنیاز جهت خریدونگهداري تجهیزات
 پزشكي

 ٢۶- انعقاد قراردادهاي خرید تجهیزات ونظارت برعقد قراردادهاي نگهداري
 وخدمات پس از فروش

 ٢٧- رسیدگي به شكایات واشكاالت مرتبط با تجهیزات پزشكي

 ٢٨- كمك به روند تجهیز مراكزدرماني وبخشهاي جدید االحداث بیمارستانها

 ٢٩- تالش درجهت كاهش تعداد،زمان وهزینه خرابي تجهیزات پزشكي

 ٣٠- تحقیق،پ ژوهش وارتقائ فرآیندهاوارائه سیاستها وراهكارهاي مرتبط با این
 حوزه

 ٣١- هماهنگي وتعامل بااداره كل تجهیزات درجهت بهسازي كلیه امورات مربوط
 به تجهیزات پزشكي

 ٣٢- ابالغ دستورالعملها،آیین نامه ها وبخشنامه هاي مرتبط به واحدهاي تابعه
 ونظارت بر حسن اجراي آنها

 
 


