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 دانشگاه علوم پسشکی اراک

 )عج( مرکس آموزشی درمانی ولیعصر

 دوره بازدیدذها   و هدا  سدرویس  مدذیری   سرویس، :روش اجراییعنوان 

   پسشکی تجهیسات (pm)ا 
  01PL 59:روش اجراییکد 

 1از  1صفحه: 

 01 ویرایش: 

:تاریخ اولین ابالغ 11/11/59  

:تاریخ آخرین بازنگر 01/4/57  

ابالغتاریخ آخرین  : 10/9/57  

:تاریخ بازنگر  بعذ  01/4/59  

 :روش اجراییعنوان 
 پسشکی  تجُیسات (pm)ای ديرٌ ببزدیذَبی ي َب سريیس مذیریت سريیس،

 :دامنه
ي آزمبیشگبٌ(، کلیىیک تخصصیی   رادیًلًشی ،CSRياحذ تجُیسات پسشکی، کلیٍ بخش َبی درمبوی، بخش َبی پبراکلیىیک)

 ي سرپبیی

 اصطالحات:تعاریف و 
- PM ٌياش :PM  مخففPreventive maintenance     بٍ معىی وگُذاری پیشگیراوٍ بًدٌ ي بٍ مجمًعیٍ  ععبلییت َیبیی

 .اطالق می گردد کٍ در جُت اعسایش کبرایی ي بٍ تعًیك اوذاخته ببزٌ زمبوی تعمیرات تجُیسات پسشکی اجرا می شًد

 هذف:
  کبَش َسیىٍ وگُذاری ي تعمیرات آن َبتجُیسات پسشکی ي  ایمىیي  ، کبراییعمر مفیذاعسایش 

 روش ارزیابی: فرد پاسخگو:
 ي مستىذات مصبحبٍارزیببی از طریك مشبَذٌ، تجُیسات پسشکی،  کبرشىبس

  روش اجرا:
ي در اختییبر   کیردٌ تُیٍ را  (pm)شمًل سريیس ي ببزدیذ ديرٌ ایملیست تجُیسات پسشکی  کبرشىبس تجُیسات پسشکی .1

 ذ.دَلرار می ویس مسئًلیه بخش َبی مختلف 

 .تجُیسات الذام می کىذجُت اوجبم سريیس ي ببزدیذ ديرٌ ای  ،زمبن بىذیطبك بروبمٍ  کبرشىبس تجُیسات پسشکی .2

 .سريیس تجُیسات را اوجبم می دَذسلسلٍ مراتب اداری ي مبلی ، بب َمبَىگی مسئًل بخش کبرشىبس تجُیسات پسشکی .3

جُت تبمیه  مىببع مبلی تًسط ياحذ میذیریت   بب َمبَىگی مسئًل بخش ي مسئًل امًر مبلی کبرشىبس تجُیسات پسشکی .4

 .ومبیذمی  الذام بیمبرستبن برای سريیس تجُیسات تًسط شرکت َبی ومبیىذگی،

صًرت ي َمبَىگی ، طبك بروبمٍ ریسی مرکس تجُیسات پسشکیکبرشىبس بب َمبَىگی ي وظبرت شرکت ومبیىذگی تجُیسات  .5

 .تجُیسات الذام می ومبیذ pmسريیس  وسبت بٍگرعتٍ 

    :امکانات و تسهیالت مورد نیاز
- 

  : منابع
 تجربٍ بیمبرستبن

 تهیه کننده/ تهیه کنندگان

 مُىذس سبيیس ابراَیمی

 ()مسئًل تجُیسات پسشکی

 احمذرضب عببذی

 )مذیر بیمبرستبن(

 محمذرضب عریذين عر

 )مسئًل امًر مبلی(

 ابالغ کننده تصویب کننده تأیید کننده

 مُىذس سبيیس ابراَیمی

 ()مسئًل تجُیسات پسشکی

 ي تجُیسات  درمبنداري اعضبی کمیتٍ 

 بیمبرستبنپسشکی 

 دکتر سیذ محمذ جمبلیبن

  )ریبست بیمبرستبن( 
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