
 

چنانچه دستگاه كارآمد پزشكي از تعهد خدمات پس از فروش سازنده و يا نماينده چنانچه دستگاه كارآمد پزشكي از تعهد خدمات پس از فروش سازنده و يا نماينده چنانچه دستگاه كارآمد پزشكي از تعهد خدمات پس از فروش سازنده و يا نماينده چنانچه دستگاه كارآمد پزشكي از تعهد خدمات پس از فروش سازنده و يا نماينده     ----1111

مجاز خارج گرديد و يا بنا به هر دليل فاقد ارائه دهنده مجاز خدمات شد و البته مجاز خارج گرديد و يا بنا به هر دليل فاقد ارائه دهنده مجاز خدمات شد و البته مجاز خارج گرديد و يا بنا به هر دليل فاقد ارائه دهنده مجاز خدمات شد و البته مجاز خارج گرديد و يا بنا به هر دليل فاقد ارائه دهنده مجاز خدمات شد و البته 

شركت ثالثي هم وجود نداشت و يا شركت ثالث داراي مجوز اداره كل تجهيزات شركت ثالثي هم وجود نداشت و يا شركت ثالث داراي مجوز اداره كل تجهيزات شركت ثالثي هم وجود نداشت و يا شركت ثالث داراي مجوز اداره كل تجهيزات شركت ثالثي هم وجود نداشت و يا شركت ثالث داراي مجوز اداره كل تجهيزات 

 ؟؟؟؟زشكي بهره مند از اين وسيله چيستزشكي بهره مند از اين وسيله چيستزشكي بهره مند از اين وسيله چيستزشكي بهره مند از اين وسيله چيستموسسه پموسسه پموسسه پموسسه پپزشكي نبود ، تكليف قانوني دستگاه و پزشكي نبود ، تكليف قانوني دستگاه و پزشكي نبود ، تكليف قانوني دستگاه و پزشكي نبود ، تكليف قانوني دستگاه و 

پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ     1392139213921392////2222////16161616مورخ مورخ مورخ مورخ     664664664664////11181111811118111181مدير كل تجهيزات پزشكي طي نامه شماره مدير كل تجهيزات پزشكي طي نامه شماره مدير كل تجهيزات پزشكي طي نامه شماره مدير كل تجهيزات پزشكي طي نامه شماره 

داده است : ارائه خدمات پس از فروش تنها از طريق كمپاني مجاز مي باشد كه اسامي داده است : ارائه خدمات پس از فروش تنها از طريق كمپاني مجاز مي باشد كه اسامي داده است : ارائه خدمات پس از فروش تنها از طريق كمپاني مجاز مي باشد كه اسامي داده است : ارائه خدمات پس از فروش تنها از طريق كمپاني مجاز مي باشد كه اسامي 

آنها در سايت اداره كل قابل دسترس مي باشد، همچنين جهت تجهيزات و دستگاههاي آنها در سايت اداره كل قابل دسترس مي باشد، همچنين جهت تجهيزات و دستگاههاي آنها در سايت اداره كل قابل دسترس مي باشد، همچنين جهت تجهيزات و دستگاههاي آنها در سايت اداره كل قابل دسترس مي باشد، همچنين جهت تجهيزات و دستگاههاي 

ارج از تعهد خدمات پس از فروش توليدكننده و يا واردكننده ارائه خدمات از ارج از تعهد خدمات پس از فروش توليدكننده و يا واردكننده ارائه خدمات از ارج از تعهد خدمات پس از فروش توليدكننده و يا واردكننده ارائه خدمات از ارج از تعهد خدمات پس از فروش توليدكننده و يا واردكننده ارائه خدمات از خخخخ

طريق همان شركت توليدكننده و يا واردكننده قبلي و يا شركت ثالث داراي مجوز از طريق همان شركت توليدكننده و يا واردكننده قبلي و يا شركت ثالث داراي مجوز از طريق همان شركت توليدكننده و يا واردكننده قبلي و يا شركت ثالث داراي مجوز از طريق همان شركت توليدكننده و يا واردكننده قبلي و يا شركت ثالث داراي مجوز از 

        اداره كل تجهيزات پزشكي امكان پذير مي باشد.اداره كل تجهيزات پزشكي امكان پذير مي باشد.اداره كل تجهيزات پزشكي امكان پذير مي باشد.اداره كل تجهيزات پزشكي امكان پذير مي باشد.

        

        



توانند، توانند، توانند، توانند،     آيا شركت هاي داراي مجوز از  سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ميآيا شركت هاي داراي مجوز از  سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ميآيا شركت هاي داراي مجوز از  سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ميآيا شركت هاي داراي مجوز از  سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي مي    ----2222

        نسبت به كنترل كيفي و كاليبراسيون تجهيزات پزشكي اقدام نمايند؟نسبت به كنترل كيفي و كاليبراسيون تجهيزات پزشكي اقدام نمايند؟نسبت به كنترل كيفي و كاليبراسيون تجهيزات پزشكي اقدام نمايند؟نسبت به كنترل كيفي و كاليبراسيون تجهيزات پزشكي اقدام نمايند؟
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داده است : بديهي است قوانين و ضوابط ابالغي اداره كل تجهيزات پزشكي الزم داده است : بديهي است قوانين و ضوابط ابالغي اداره كل تجهيزات پزشكي الزم داده است : بديهي است قوانين و ضوابط ابالغي اداره كل تجهيزات پزشكي الزم داده است : بديهي است قوانين و ضوابط ابالغي اداره كل تجهيزات پزشكي الزم 

تجهيزات پزشكي و نمايندگي تجهيزات پزشكي و نمايندگي تجهيزات پزشكي و نمايندگي تجهيزات پزشكي و نمايندگي االجرا بوده و شركت هاي معرفي شده توسط اداره كل االجرا بوده و شركت هاي معرفي شده توسط اداره كل االجرا بوده و شركت هاي معرفي شده توسط اداره كل االجرا بوده و شركت هاي معرفي شده توسط اداره كل 

هاي رسمي كمپاني هاي سازنده در خصوص كنترل كيفي تجهيزات پزشكي مجاز به هاي رسمي كمپاني هاي سازنده در خصوص كنترل كيفي تجهيزات پزشكي مجاز به هاي رسمي كمپاني هاي سازنده در خصوص كنترل كيفي تجهيزات پزشكي مجاز به هاي رسمي كمپاني هاي سازنده در خصوص كنترل كيفي تجهيزات پزشكي مجاز به 

 فعاليت در اين حوزه مي باشند.فعاليت در اين حوزه مي باشند.فعاليت در اين حوزه مي باشند.فعاليت در اين حوزه مي باشند.

        

هزينه تعويض قطعه و يا سرويس دستگاه در طول مدت زمان گارانتي يا وارانتي هزينه تعويض قطعه و يا سرويس دستگاه در طول مدت زمان گارانتي يا وارانتي هزينه تعويض قطعه و يا سرويس دستگاه در طول مدت زمان گارانتي يا وارانتي هزينه تعويض قطعه و يا سرويس دستگاه در طول مدت زمان گارانتي يا وارانتي     ----3333

        به عهده چه كسي است ؟ به عهده چه كسي است ؟ به عهده چه كسي است ؟ به عهده چه كسي است ؟ 

    1390139013901390////01010101////07070707/ك مورخ /ك مورخ /ك مورخ /ك مورخ 7777////101010100063006300630063مدير كل تجهيزات پزشكي طي نامه شماره مدير كل تجهيزات پزشكي طي نامه شماره مدير كل تجهيزات پزشكي طي نامه شماره مدير كل تجهيزات پزشكي طي نامه شماره 

پاسخ داده است: كليه هزينه هاي تعويض قطعه و يا سرويس دستگاه در طول مدت پاسخ داده است: كليه هزينه هاي تعويض قطعه و يا سرويس دستگاه در طول مدت پاسخ داده است: كليه هزينه هاي تعويض قطعه و يا سرويس دستگاه در طول مدت پاسخ داده است: كليه هزينه هاي تعويض قطعه و يا سرويس دستگاه در طول مدت 

زمان گارانتي يا وارانتي به عهده شركت مي باشد، ليكن هزينه اياب و ذهاب و زمان گارانتي يا وارانتي به عهده شركت مي باشد، ليكن هزينه اياب و ذهاب و زمان گارانتي يا وارانتي به عهده شركت مي باشد، ليكن هزينه اياب و ذهاب و زمان گارانتي يا وارانتي به عهده شركت مي باشد، ليكن هزينه اياب و ذهاب و 



تجهيزات مصرفي به عهده مركز درماني مي باشد و جزء تعهدات گارانتي نيست، مگر تجهيزات مصرفي به عهده مركز درماني مي باشد و جزء تعهدات گارانتي نيست، مگر تجهيزات مصرفي به عهده مركز درماني مي باشد و جزء تعهدات گارانتي نيست، مگر تجهيزات مصرفي به عهده مركز درماني مي باشد و جزء تعهدات گارانتي نيست، مگر 

        بر اساس توافق طرفين در قرارداد قيدگرديده باشد.بر اساس توافق طرفين در قرارداد قيدگرديده باشد.بر اساس توافق طرفين در قرارداد قيدگرديده باشد.بر اساس توافق طرفين در قرارداد قيدگرديده باشد.    آن كه شرايط ديگريآن كه شرايط ديگريآن كه شرايط ديگريآن كه شرايط ديگري

        

در طول در طول در طول در طول     pmآيا شركت ها ملزم به ارائه خدمات سرويس و نگهداري دوره اي يا آيا شركت ها ملزم به ارائه خدمات سرويس و نگهداري دوره اي يا آيا شركت ها ملزم به ارائه خدمات سرويس و نگهداري دوره اي يا آيا شركت ها ملزم به ارائه خدمات سرويس و نگهداري دوره اي يا     ----4444

مدت گارانتي يا وارانتي مي باشند ؟ ( حتي اگر در قراردادهاي طرفين ذكري از مدت گارانتي يا وارانتي مي باشند ؟ ( حتي اگر در قراردادهاي طرفين ذكري از مدت گارانتي يا وارانتي مي باشند ؟ ( حتي اگر در قراردادهاي طرفين ذكري از مدت گارانتي يا وارانتي مي باشند ؟ ( حتي اگر در قراردادهاي طرفين ذكري از 

مشمول مشمول مشمول مشمول     pmموضوع نشده باشد )، آيا ارائه خدمات سرويس و نگهداري دوره اي يا  موضوع نشده باشد )، آيا ارائه خدمات سرويس و نگهداري دوره اي يا  موضوع نشده باشد )، آيا ارائه خدمات سرويس و نگهداري دوره اي يا  موضوع نشده باشد )، آيا ارائه خدمات سرويس و نگهداري دوره اي يا  

گارانتي يا وارانتي مي شود ؟ و آيا شركت ها براي ارائه خدمات سرويس و نگهداري گارانتي يا وارانتي مي شود ؟ و آيا شركت ها براي ارائه خدمات سرويس و نگهداري گارانتي يا وارانتي مي شود ؟ و آيا شركت ها براي ارائه خدمات سرويس و نگهداري گارانتي يا وارانتي مي شود ؟ و آيا شركت ها براي ارائه خدمات سرويس و نگهداري 

در طول مدت گارانتي يا وارانتي مستحق دريافت حق الزحمه مي در طول مدت گارانتي يا وارانتي مستحق دريافت حق الزحمه مي در طول مدت گارانتي يا وارانتي مستحق دريافت حق الزحمه مي در طول مدت گارانتي يا وارانتي مستحق دريافت حق الزحمه مي     pmدوره اي يا  دوره اي يا  دوره اي يا  دوره اي يا  

        باشند ؟باشند ؟باشند ؟باشند ؟

پاسخ پاسخ پاسخ پاسخ     1390139013901390////01010101////07070707/د مورخ /د مورخ /د مورخ /د مورخ 125125125125////350350350350مدير كل تجهيزات پزشكي طي نامه شماره مدير كل تجهيزات پزشكي طي نامه شماره مدير كل تجهيزات پزشكي طي نامه شماره مدير كل تجهيزات پزشكي طي نامه شماره 

كمپاني سازنده براي دستگاهها بازديدهاي  دوره اي مورد كمپاني سازنده براي دستگاهها بازديدهاي  دوره اي مورد كمپاني سازنده براي دستگاهها بازديدهاي  دوره اي مورد كمپاني سازنده براي دستگاهها بازديدهاي  دوره اي مورد داده است: چنانچه از سوي داده است: چنانچه از سوي داده است: چنانچه از سوي داده است: چنانچه از سوي 

نياز باشد، شركت نماينده موظف به انجام اين بازديدها و تست هاي مربوطه در نياز باشد، شركت نماينده موظف به انجام اين بازديدها و تست هاي مربوطه در نياز باشد، شركت نماينده موظف به انجام اين بازديدها و تست هاي مربوطه در نياز باشد، شركت نماينده موظف به انجام اين بازديدها و تست هاي مربوطه در 

فواصل زماني مشخص شده مي باشد، حال چنانچه دستگاهها در مدت گارانتي يا فواصل زماني مشخص شده مي باشد، حال چنانچه دستگاهها در مدت گارانتي يا فواصل زماني مشخص شده مي باشد، حال چنانچه دستگاهها در مدت گارانتي يا فواصل زماني مشخص شده مي باشد، حال چنانچه دستگاهها در مدت گارانتي يا 

        وارانتي باشد، انجام اين تست ها بايد بدون هزينه باشد.وارانتي باشد، انجام اين تست ها بايد بدون هزينه باشد.وارانتي باشد، انجام اين تست ها بايد بدون هزينه باشد.وارانتي باشد، انجام اين تست ها بايد بدون هزينه باشد.



        

كه در طول مدت گارانتي يا وارانتي ، بنا به توصيه كه در طول مدت گارانتي يا وارانتي ، بنا به توصيه كه در طول مدت گارانتي يا وارانتي ، بنا به توصيه كه در طول مدت گارانتي يا وارانتي ، بنا به توصيه  قطعات غيرمصرفيقطعات غيرمصرفيقطعات غيرمصرفيقطعات غيرمصرفي    آيا بابتآيا بابتآيا بابتآيا بابت    ----5555

، الزام به ، الزام به ، الزام به ، الزام به     )    (pmسازنده و به منظور اجراي سرويس و نگهداري دوره اي وسيله سازنده و به منظور اجراي سرويس و نگهداري دوره اي وسيله سازنده و به منظور اجراي سرويس و نگهداري دوره اي وسيله سازنده و به منظور اجراي سرويس و نگهداري دوره اي وسيله 

        تعويض دارند ، مركز درماني بايد هزينه اي پرداخت نمايد ؟تعويض دارند ، مركز درماني بايد هزينه اي پرداخت نمايد ؟تعويض دارند ، مركز درماني بايد هزينه اي پرداخت نمايد ؟تعويض دارند ، مركز درماني بايد هزينه اي پرداخت نمايد ؟
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جز جز جز جز ات در دوره گارانتي يا وارانتي (ات در دوره گارانتي يا وارانتي (ات در دوره گارانتي يا وارانتي (ات در دوره گارانتي يا وارانتي (داده است: شركت نماينده نبايد بابت تعويض قطعداده است: شركت نماينده نبايد بابت تعويض قطعداده است: شركت نماينده نبايد بابت تعويض قطعداده است: شركت نماينده نبايد بابت تعويض قطع

در مواردي كه در قرارداد خريد دستگاه مستثني گرديده و موارد خاص)  از در مواردي كه در قرارداد خريد دستگاه مستثني گرديده و موارد خاص)  از در مواردي كه در قرارداد خريد دستگاه مستثني گرديده و موارد خاص)  از در مواردي كه در قرارداد خريد دستگاه مستثني گرديده و موارد خاص)  از 

        مشتري هزينه دريافت نمايد.مشتري هزينه دريافت نمايد.مشتري هزينه دريافت نمايد.مشتري هزينه دريافت نمايد.

        


