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تواند بر اساس بوده و می متفاوت دستگاه/ وسيله نوع به توجه با ر شده در این دفترچهذك فعاليتهاي شمول دامنه

 .توافق شركت و مشتري باشد



 فروش از پس خدمات -1

 یا) خارجی / داخلی كننده توليد سوی از كه تعهداتی و اقدامات مجموعه از است عبارت فروش از پس خدمات

 تعهد مورد مدت در ایمنی اصول رعایت با و مطلوب عملکرد منظور به و پزشکی تجهيزات فروش از پس( وی نمایندگی

 .گرددیم اعمال

 قطعات، تامين (گارانتی)ضمانت آموزش، پذیرش، آزمونهای انجام اندازی، راه نصب، شامل نظر مورد اقدامات .1 تبصره

 اقدامات انجام مشتری، درخواست به رسيدگی محصول، ردیابی آمدی، روز و ارتقاء كاليبراسيون، كلی، و جزئی تعميرات

 .باشد می محصول فراخوانی و اصالحی

 .بود خواهد متفاوت دستگاه/ وسيله نوع به توجه با الذكر فوق فعاليتهای شمول دامنه است ذكر به الزم .2 تبصره

 وارانتي و گارانتي -2

 (Guarantee)گارانتي  -2-1

 در محصول كه دهد می خریدار یا كننده مصرف به حقوقی و حقيقی افراد كه ضمانتی از است عبارت گارانتی اصطالح

 در و سازدمی برآورده را مشتری رضایت و كند می كار درست كامال مشخصی كاركرد ميزان یا و معين زمان مدت طول

 .شود م داده برگشت پول اصل یا و شده تعویض محصول اینصورت غير

 

 (Warranty) وارانتي -2-2

 بروز صورت در كه دهدمی خریدار یا كننده مصرف به حقوقی و حقيقی افراد كه تعهدی از است عبارت وارانتی اصطالح

 به طریق این به و گيردمی بعهده را قطعات تعویض یا تعمير هزینه محصول، ارتقاء به نياز یا نقص یا مشکل هرگونه

 .ندارد تعميرات برای هزینه پرداخت به نياز مشخصی كاركرد یا و زمان مدت طول در كه دهد م اطمينان كننده مصرف

 

 فروش از پس خدمات ارائه عمومي الزامات -3

 فروش از پس خدمات ارائه به مجاز اشخاص -3-1

 :باشدمی مجاز ذیل، حقوقی اشخاص توسط صرفاً فروش از پس خدمات ارائه

 ایشان قانونی نمایندگی یا و خارجی / داخلی كننده توليد واحد (الف

 .باشدیم فعاليت به مجاز انحصاری یا رسمی شکل به نمایندگی .تبصره

 فروش از پس خدمات دهنده ارائه ثالث هاي شركت (ب

 خارجی /داخلی توليدكننده واحد از مجوز باداشتن پزشكی، وسيله خریدار مركزدرمانی خود توسط (ج



 درمانی مركز و شركت بين هماهنگی با الذكر فوق موارد از تركيبی (د

 ليکن بوده بالمانع موضوع این شود انجام محلی نماینده توسط فروش از پس خدمات از بخشی كه صورتی در .تبصره

 .است اصلی شركت عهده به خدمات این انجام مسؤوليت

 

 تعميرات به مربوط الزامات -4

 عهده به را فروش از پس خدمات ارائه مسؤوليت كه پزشکی تجهيزات فروش از پس خدمات ارائه به مجاز اشخاص

 خدمات ارائه جهت ذیل شرایط و باشند می دركشور كاليبراسيون و نگهداری تعمير، خدمات ارائه به موظف دارند،

 :است الزامی مذكور

 مستقردر های شركت مورد در مشتری رسمی اعالم زمان از فوق خدمات ارائه جهت مراجعه زمان حداكثر (1

 .است كاری روز 3 شركت، استقرار محل استان از خارج درمانی مراكز مورد در و كاری روز یك استان، همان

 .نماید اقدام شده فروخته هایدستگاه نياز مورد یدكی قطعات نگهداری و تأمين به نسبت است موظف شركت (2

 اداره تأیيد و كمپانی تشخيص به بنا دستگاه خدمات ارائه و كاليبراسيون تعمير، سرویس، امکان صورتيکه در (3

 موارد رعایت باشد، كمپانی به دستگاه ارسال به نياز بنابراین و نباشد ميسر كشور در پزشکی تجهيزات كل

 : است الزامی فروش از پس خدمات ارائه جهت ذیل

 كمپانی به معيوب دستگاه ارسال مدت طول در مشتری به نمایندگی شركت طریق از جایگزین دستگاه ارائه. 

 نظر كشوردر داخل هایتعرفه مطابق بایست می الذكر فوق های دستگاه خدمات ارائه با مرتبط هایهزینه 

 .شود گرفته

 نماید تجاوز ماه 6 از بيش نباید مشتری به ها دستگاه عودت و ارسال جهت نياز مورد زمان حداكثر. 

 

 وارانتي و گارانتي خدمات به مربوط الزامات -5

 .است اندازی راه و نصب زمان از پس یکسال كلی بصورت ها دستگاه كليه برای وارانتی/گارانتی زمان مدت (1

 بصورت گرددمی خریداری مشتری توسط ارزی بصورت كه هایی دستگاه كليه برای وارانتی/گارانتی زمان مدت (2

 برسد فرا زودتر كه كدام هر یا و دستگاه حمل از پس ماه 81 یا و اندازی راه و نصب زمان از پس سال یك كلی

 .است

 بصورت گرددمی خریداری مشتری توسط ریالی بصورت كه هاییدستگاه كليه برای وارانتی /گارانتی زمان مدت (3

 كه كدام هر یا و دستگاه فيزیکی تحویل از پس ماه 81 یا و اندازی راه و نصب زمان از پس یکسال حداقل كلی

 .است برسد فرا زودتر

 .یابد افزایش مشتری و شركت توافق اساس بر تواندمی وارانتی و گارانتی زمان مدت .تبصره



 از پس را از دارند معينی مصرف زمان و نبوده دائمی كه یدكی قطعات ،مصرفی نيمه یدكی قطعات شركت  (4

 .نماید گارانتی مستندات طی شده مقرر زمان مدت به تعویض

 .است مشتری بعهده  ...و حمل ذهاب، و ایاب شامل وارانتی /گارانتی خدمات ارائه جانبی هایههزین پرداخت (5

 اعالم مشتری به كتبا فروشنده طرف از پزشکی تجهيزات فروش هنگام بایستیم وارانتی و گارانتی شرایط. تبصره

 .شود

 

 تعرفه خدمات پس از فروش -6

  گردند:می تعرفه های خدمات پس از فروش به شرح ذیل تقسيم 

 ساعت مزد پرسنل فنی شركت  :الف

  های جانبی همانند) اقامت ، غذا و ایاب و ذهاب(هزینه :ب

 .استنکته : هزینه های فوق الذكر )جانبی( بصورت عمومی برای خدمات پس از فروش كليه دستگاهها 

 این خدمات شامل موارد ذیل است:

 پذیرش تستهای و آموزش و اندازی نصب،راه (8

 يرات موردی )كلی و جزئی( ،خدمات تست و كاليبراسيونتعم (2

 نگهداری و سرویس های قرارداد (3

 

 دستورالعملمفاد متن تعرفه و  -7

 تعاريف -7-1

  :مهندس فنی

د تایيد های معتبر مورعبارت از فردی است كه دارای مدرک ليسانس مهندسی در رشته های فنی مرتبط از دانشگاه

فن آوری بوده و یا دارای مدرک كاردانی با داشتن پنج سال تجربه فعاليت در زمينه خدمات  وزارت علوم ، تحقيقات و

 پس از فروش بوده و دوره های فنی الزم را نزد كمپانی سازنده دستگاه گذرانده است.

  :مهندس ارشد فنی

گاههای مورد تایيد وزارت عبارت از فردی است كه دارای مدرک تحصيلی فوق ليسانس در رشته های فنی مرتبط از دانش

س از علوم ، تحقيقات و فن آوری بوده و یا دارای مدرک كارشناسی با داشتن پنج سال تجربه فعاليت در زمينه خدمات پ

 های الزم را نزد كمپانی سازنده دستگاه گذرانده است.فروش بوده و دوره

 

 



 نرخ ساعتمزد پرسنل فني -7-2

 تعریف

: بدین معنی است كه ابتدا تعداد ساعت حضور هر یك از پرسنل فنی محاسبه و سپس در ضریب ميزان نفر ساعتمزد

  .عنوان نفر ساعتمزد كل محاسبه شودساعتمزد  مربوط ضرب و عدد نهایی به 

 چگونگی بررسی و محاسبه صورتحساب هاي خدمات پس از فروش -7-2-1

ساعت در روز( پيش بينی گشته  1ساعتمزد در قبال انجام خدمات پس از فروش در طول ساعات اداری )  .1 تبصره

  یابد.می افزایش % 04انجام شده خارج از ساعات اداری و روزهای تعطيل  است ساعتمزدهای خدمات 

  .گرددمحاسبه میساعتمزد مفيد  %04ساعتمزد ساعات غير مفيد ) بين راهی ( معادل  .2تبصره 

ساعت و  0ساعت وبرای شهرستانهای استان تهران مجموع ساعات بين راهی  1خارج استان تهران حداكثر  .3تبصره

ساعت در قبال هر بار مراجعه تعيين می گرددو ساعتمزد ساعات بين راهی معادل  2برای داخل شهر تهران بزرگ 

  ساعتمزد غير مفيد محاسبه می گردد.

انهای خارج از مراكز استان كه فاقد فرودگاه می باشد، فاصله زمانی طی مسافت بين فرودگاه و برای شهرست .5تبصره 

  شهر مورد نظر عيناً به مجموع ساعات بين راهی ماموریت شهرستانها مذكور در اضافه خواهد شد

ساعتمزدهای فوق در قبال انجام خدمات پس از فروش در طول ساعات اداری پيش بينی گشته است ساعت  .6تبصره 

 درصد افزایش  می یابند 04مزدهای خدمات انجام شده خارج از ساعات اداری و روزهای تعطيل 

ساعت به طول  1ان به عنوان مثال چنانچه تعمير یك دستگاه گاما كمرا در شهرستان كه مسير طی شده تا آن شهرست

ساعت انجام شود ، محاسبات به شکل ذیل  1و  6می انجامد توسط یك مهندس و یك تکنسين فنی به ترتيب به ميزان 

 خواهد بود :

A = 6 × + ساعتمزد مهندس دستگاه گاما كمرا  1 × 4/0 ×   ساعتمزد مهندس دستگاه گاما كمرا  

B = 8 × + ساعتمزد مهندس دستگاه گاما كمرا  8 × 0/5 ×  ساعتمزد مهندس دستگاه گاما كمرا  

ایرانگردی  مطابق با آخرین نرخ رسمی اعالم شده توسط سازمان گردشگری و تعرفه اقامت یك شب در هتل :نكته

 محاسبه خواهد شد. 

 محاسبه هزينه هاي جانبي -7-3

-می ای جانبی انجام خدمات فنی محاسبههزینه ههای جانبی مانند ایاب و ذهاب ،خوراک و اقامت مطابق تعرفه هزینه

 ،کنسين به مدت سه روز استفاده شودبه عنوان مثال چنانچه نصب و راه اندازی یك دستگاه از یك مهندس و دو ت شود.

 :های جانبی مطابق ذیل خواهد بودهمحاسبه هزین

C = 3 ×+)هزینه ایاب و ذهاب داخل شهری(× 3خوراک روزانه(+×)3×3)هزینه یك شب  هتل(+× 3×2)هزینه بليط(  



A + B + C =  مجموع هزینه پرداختی مركز درمانی 

 تعهدات شرکت  -7-4

های خدمات پس از فروش در هر نوبت دو سند كه عبارتند از یکی اند برای دریافت هزینهها موظفكليه شركت

مربوطه تحویل و براساس آن  ( را با مشخصات ذیل به مركز Time sheetصورتحساب رسمی شركت و گزارش كار )

 های خود را مطالبه نمایند.هزینه

 :صورتحساب انجام خدمات پس از فروشحداقل مشخصات مورد نياز 

  فاكتور رسمی شركت با سربرگ  -8

  ذكر تاریخ و شماره  -2

  ذكر عنوان دستگاه ، مدل و شماره سریال  -3

  در متن صورتحساب Time sheetذكر شماره سریال برگه  -0

  تفکيك هزینه های انجام تعميرات و هزینه های جانبی ) در صورت درخواست مشتری ( -0

  مشخصات مركز ) دانشگاه،بيمارستان ، بخش و ....( -6

 ها:( شركتTime sheetهای گزارش كار )حداقل مشخصات مورد نياز در برگه

 ؛Time sheetشماره سریال و تاریخ تنظيم   -8

  ؛تاریخ درخواست خدمات از سوی مشتری  -2

  ن؛و ساعت مراجعه به مركز جهت تعمير، و خروج از آتاریخ  -3

  ؛شرح عيب گزارش شده توسط مشتری -0

  ؛شرح كامل خدمات فنی انجام شده توسط پرسنل فنی شركت -0

  ؛ليست قطعات و لوازم تعویضی با ذكر شماره فنی -6

 ؛مشخصات پرسنل فنی ارائه دهنده خدمات -7

  ؛مشخصات فرد تایيد كننده انجام خدمات -1

  ؛تایيد گزارش كار توسط مسئول بخش و مركز مربوطه -9

  ؛ذكر مدت زمان انجام تعميرات  -84

  ؛، كمپانی سازنده و شماره سریالنام دستگاه، مدل  -88

   ؛نام دانشگاه/ بيمارستان/ بخش  -82

  ؛نام مسئول دستگاه/ بخش  -83

  ؛ميرات اساسی یا تعویض قطعات اصلیگزارش تنظيمات و كاليبراسيون پس از تع  -80



  ؛(PMدستگاه )در صورت انجام خدمات  PMتکميل نمودن چك ليستهای بازدید و   -80

 ؛ گزارش موارد غير عادی مشاهده شده در بکارگيری یا نگهداری از دستگاه )در صورت لزوم(  -86

  ؛محيط  )در صورت لزوم( گزارش نکات مهم عملکردی دستگاه به منظور حفظ ایمنی بيماران، كاربران یا  -87

  آیا خدمات درخواستی كامل انجام شده یا نياز به مراجعه مجدد دارد؟  -81

  ؛در صورت مراجعه مجدد برای یك درخواست، ذكر شماره گزارش كار قبلی  -89

 اختيار داشته اند امکانات الزم ) مستندات فنی ، ابزار ارائه خدمات و ....( را در حد مناسب درها موظفشركت 

 باشند به گونه ای كه خدمات پس از فروش در اسرع وقت و با كيفيت مناسب در اختيار مراكز متقاضی قرار

  گيرد.

 های مستقر حداكثر زمان مراجعه جهت ارائه خدمات پس از فروش از زمان اعالم رسمی مشتری در مورد شركت

 باشد. ساعت می 72محل استقرار شركت، ان ساعت و در مورد مراكز درمانی خارج از است 20در همان استان، 

 های شركت موظف است پس از هر بار تعميرات و تعویض قطعات یدكی نسبت به انجام كاليبراسيون و تست

 ایمنی و تنظيمات الزم دستگاه طبق مستندات كارخانه سازنده اقدام نماید. 

 مپانی بوده به طوریکه مدت زمان ها موظف به تهيه و ذخيره سازی قطعات یدكی توصيه شده توسط كشركت

تامين قطعات یدكی مورد نياز در شرایط عادی نباید بيش از دو هفته از زمان مشخص شدن عيب و موافقت 

 مركز درمانی نسبت به پرداخت وجه قطعه یدكی تجاوز نماید. 

 شرايط گارانتي -1

 .نمایيدرا به دقت مطالعه  دفترچه راهنما قبل از استفاده از دستگاه، (1

 .نمایيد بررسی را هولوگرام و فيزیکی سالمت خرید هنگام در (2

 .گرددمی گارانتی ابطال موجب( گارانتی برچسب) گارانتی پلمپ بودن مخدوش (3

 دستگاه شدن باز و خوردگی آب فيزیکی، شکستگی قبيل از مسئوليتی هيچگونه شركت ساغر فن پاری (4

 .بود خواهد مشتری عهده بر آن عواقب كليه و ندارد مسئول غير افراد توسط

 .باشد می مشتری عهده بر گارانتی جهت پزشکی دستگاه ارسال های هزینه كليه (5

 در یا و دهد می رخ عادی شرایط در استفاده حين در كه باشد می ایرادهایی شامل فقط دستگاه گارانتی (6

 .شود می ایجاد قطعات خرابی اثر

 ریختن خارجی، الکتریکی نوسانات سوختگی، شکستگی، فيزیکی، صدمه قبيل از دستگاه به وارده ایرادات (7

 .باشد نمی گارانتی شامل نادرست استفاده و حادثه مایعات،



بوده و  به مدت یکسالها توسط شركت ساغر فن پارس مدت زمان گارانتی از تاریخ نصب و راه اندازی دستگاه (1

 باشد؛می تحت پوشش كليه خدمات پس از فروش ذكر شده در این دفترچه

 سال است؛ 84مات پس از فروش به مدت ده بعد از اتمام گارانتی دارای خدهای نصب شدستگاه (9

معيوب پس از بازدید، تست و تایيد عيب و ایراد، توسط كارشناسان این شركت مورد تایيد قرار  هایدستگاه (84

 خواهد گرفت؛

بدیهی است جهت استفاده از خدمات گارانتی دستگاهی شامل گارانتی است كه درای برگ ضمانت نامه باشند.  (88

 ارائه برگ ضمانت نامه ضروری است؛

 شرايط ابطال گارانتي  -9

 یا تماس دستگاه، روی بر مندرج استاندارد طبق مناسب نا نقل و حمل سقوط، ضربه، از ناشی ضایعات و صدمات (8

 طبيعی، حوادث و برق و رعد برق، نوسانات شدید، غبار و گرد زیاد، حرارت یا آتش شيميایی، مواد و آب نفوذ

 به نکردن عمل یا دستگاه برای شده تعيين استانداردهای و سازگاری از خارج مواردی یا دستگاه از غلط استفاده (2

 .دستگاه راهنمای دفترچه در شده ذكر دستورالعملهای

 غير جانبی لوازم و تجهيزات ها،دستگاه سایر با دستگاه ارتباط یا غلط اتصال از ناشی های خرابی و صدمات (3

 . معيوب یا سازگار

 و تعمير  ساغر فن پاری شركت مجاز كارشناسان بجز اشخاصی توسط یا شده دستکاری كه هاییدستگاه (0

 .شوند سرویس

 .ضمانتنامه برگ آسيب یا دستکاری هرنوع یا دستگاه دستکاری نوع هر (0
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