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 بیمارستان دامنه: " یافزار سخت یها ستمیازس یبانیپشت" :روش اجرایی  عنوان

 

 ن فرایند و ذینفعان:صاحبا

وحراست وتدارکات  (IT)بخش هاي بالینی وپاراکلینیک واداري وفناوري اطالعات  

 فرد پاسخگو 

 اطالعات فناوري مسئول

 شیوه انجام کار: 

انجام خواهد شد  ماه یکبار 3هر که بصورت جهت سرویس دوره اي سیستم ها هاي خصوصی . با شرکت  .1

 قرارداد پشتیبانی عقد می گردد و بصورت فصلی این کار با نظارت واحد فناوري اطالعات انجام خواهد پذیرفت.

 .شود تعمیرمی اطالعات فناوري مسئول توسط بیمارستان درداخل درحدامکانافزاري  سخت تجهیزات.2

 تهیه بیرون وتدارکات،از اطالعات فناوري مسئول توسط تعمیرباشد، غیرقابل یا بسوزد ايه قطع که . درصورتی3

 .شود می وجایگزین

 واحد تدارکات به وباهماهنگی اطالعات فناوري مسئول باشدتوسط تعمیرداشته به نیاز ايه قطع که . درصورتی4

 .گردد می معتبروطرف قراردادارسال هاي فروشگاه

 ازبیمارستان خارج به تدارکات مسئول و باهماهنگی اطالعات فناوري مسئول شارژوتعمیرتوسط . پرینترهاجهت5

 .شود می ارسال

 شود.می جایگزین و خرید تدارکات   اطالعات فناوري مسئولبا تایید  . تجهیزات ضروري در صورت خرابی 6

 است: زیر مشخصات داراي بیمارستان اطالعات سامانه از پشتیبانی براي سرور اتاق مرکز

 مرکز اطالعات آوري فن مدیر یا مدیریت /ریاست مجوز بدون آن در تردد امکان وو ایزوله پاکیزه، آن محیط -1

 .نباشد مقدور
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 .باشد می  حریق اعالم امکانات داراي-2

ی با شرکت خصوص سریع یابی عیب و دسترسی براي حداقلی راهنماي دفترچه و گذاري برچسب جهت -3

 .رایزنی صورت پذیرد

 .داستفاده نمی شو اطالعاتی بانک و ها سامانه اصلی سرور عنوان به رومیزي هاي رایانه از -4

 ... و صندوق پذیرش نظیر بیمارستان تردد پر و حیاتی واحدهاي براي پشتیبان پرینترهاي و کالینت وجود -5

 .باشد دموجو و شده ریزي برنامه قبل از

 .نظارت می شودمدار بسته اتاق سرور توسط دوربین  -6

 

 نحوه نظارت بر اجرا:

 طبق چک لیست

 اسناد مالی

 درخواست هاي مرتبط

 بیمارستان از خارج به تعمیرات براي خروجی درخواستهاي

 منابع/مراجع:

 روش اجرایی هاي دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 افزاري سخت تعمیرات و ارتقا فرایندهاي

 سمت تصویب کننده: تایید کننده: سمت تهیه کننده:

 حمیدرضا رنجبر

 محمود قناعتیان

 فاطمه شاکری

 مدیریت بیمارستان

 ITمسوول 

 دفتر بهبود کیفیت

 

کمیته مدیریت اطالعات 

 سالمت و فناوری اطالعات

 

 

 عبدالوهاب رحمانیان

 

 

 ریاست

 

 


