وزم افشار جبمع مستىذسبسی ،مذیزیت ي رَگیزی استزیل

آسبن  +سزیع  +مطمئه  +اقتصبدی ي حزفٍ ای

یک تغییز حزفٍ ای

گذار اس دویبی کبغذی بٍ عصز الکتزيویک تىُب بب چىذ کلیک ...

Don’t waste time, energy and paper

شزح خذمبت :
 -1رجیسشزی ٍ ایجبد اکبًز ثیوبرسشبى
 - 2رجیسشزی ٍ ایجبد اکبًز ثٌبم  3ادزاسَری کِ ثیوبرسشبى هطخصبر آًْب را ثصَرر رسوی ٍ هکشَة اػالم ًوبیذ.
 - 3آهَسش حضَری ٍ کبهل ًحَُ کبرثزی ٍ اسشفبدُ اس ًزم افشار ثزای ادزاسَرّب.
 - 4ثجز کبهل آسهَى ّب ٍ سسز ثصَرر آسهبیطی هطبثق درخَاسز هزکش ٍ در هحل هزکش.
 - 5دطشیجبًی کبهل ٍ گبراًشی یک سبلِ.
 -6امکبن مستىذسبسی ي ببیگبوی الکتزيویکی کلیٍ ی آسمًن َبی کىتزل کیفی دستگبٌ َبی استزیالیشر شبمل:


ثجز دبراهشزّبی فیشیکی



ثجز کلیِ ی سسز ّبی دبیص فزآیٌذ اسشزیلیشاسیَى



ثجز ًشبیج دبیص فیشیکی ،ضیویبیی ٍ ثیَلَصیکی دسشگبُ ّبی اسشزیل کٌٌذُ



قبثلیز جسشجَ ٍ ثبسیبثی سزیغ ٍ آسبى سَاثق آسهَى ّب



اهکبى هحبسجبر آهبری ٍ ارایِ ًوَداری ًشبیج آسهَى ّب ٍ ضبخص ّبی اسشزیل

Easy & Fast & Reliable & Professional

 -7امکبن مستىذسبسی ي ببیگبوی الکتزيویکی کلیٍ ی آسمًن َبی کىتزل کیفی دستگبٌ َبی ابشارشًی شبمل:


ثجز دبراهشزّبی فیشیکی



ثجز سسز ٍاضیٌگ ،اٍلشزاسًَیک



ثجز ًشبیج سسز دزٍسئیي ٍ ّوَچک



قبثلیز جسشجَ ٍ ثبسیبثی سزیغ ٍ آسبى سَاثق آسهَى ّب



اهکبى هحبسجبر آهبری ٍ ارایِ ًوَداری ًشبیج آسهَى ّب ٍ ضبخص ّبی ضسشطَی اثشار

 - 8امکبن مستىذسبسی ي ببیگبوی الکتزيویکی کلیٍ ی آسمًن َبی کىتزل کیفی دستگبٌ َبی سیلز(ديخت حزارتی) شبمل:


ثجز دبراهشزّبی فیشیکی



ثجز سسز سیلز چک



ثجز ًشبیج سسز Dye penetration Test



قبثلیز جسشجَ ٍ ثبسیبثی سزیغ ٍ آسبى سَاثق آسهَى ّب



اهکبى هحبسجبر آهبری ٍ ارایِ ًوَداری ًشبیج آسهَى ّب ٍ ضبخص ّبی ضسشطَی اثشار

Be Update; any time, any where

 -9امکبن تًلیذ الکتزيویکی بزچسب َز بستٍ استزیل حبيی :


سبریخ ٍ ضیفز کبری



ضوبرُ/کذ دسشگبُ اسشزیل کٌٌذُ



سبریخ سَلیذ ٍ اًقضب هصزف ثسشِ اسشزیل



ضوبرُ سیکل یب چزخِ ثبرگذاری



ًبم ثبرگذاری کٌٌذُ ّز چزخِ اسشزیل(ًبم ادزاسَر)



ًبم سز



ثبرکذ یًَیک خطی ثزای ّز ثسشِ ثب ضوبرُ اخشصبصی



ثبرکذ  qrcodeهحشَیبر ثسشِ(سؼذاد ٍ اًَاع)

Enjoy of your job

 - 10قبثلیز رّگیزی ّز ثسشِ اسشزیل ثصَرر الکشزًٍیک
 - 11اهکبى رّگیزی ،سطخیص ٍثجز ایٌکِ کذام ثسشِ اسشزیل ثزای کذام ثیوبر اسشفبدُ ضذُ اسز.
 - 12امکبن کىتزل کیفی ي مستىذسبسی َز بستٍ استزیل شبمل:


چک اسشزیلیشی ّز ثسشِ اسشزیل دیص اس اسشفبدُ



هسشٌذسبسی ٍ ثبیگبًی اًذیکبسَرّبی کالس(سبیخ)  6 ٍ 5 ٍ 4ٍ 1ثصَرر الکشزًٍیکی در دزًٍذُ ثیوبر ثجبی هسشٌذسبسی
کبغذی



قبثلیز جسشجَ ٍ ثبسیبثی سزیغ ٍ آسبى سَاثق ثسشِ ّبی اسشزیل اسشفبدُ ضذُ ثزای ثیوبراى



اهکبى هحبسجبر آهبری ٍ ارایِ ًوَداری ًشبیج آسهَى ّب ٍ ضبخص ّبی ثسشِ ّبی اسشزیل اسشفبدُ ضذُ ثزای ثیوبراى

 -13امکبن مستىذسبسی الکتزيویک سًابق آسمًن َبی سًاپیىگ
 -14امکبن ارسبل  ticketپیبم بیه کبربزان



مطببق تًصیٍ  WHOدر صفحٍ  45گبیذالیه Decontamination and reprocessing of medical devices for health-care facilities



پبسخگًی کلیٍ ویبسَبی  CSSDبز اسبس ضًابط اعتببر بخشی ایزان
ًکشِ :سبهیي کلیِ اهکبًبر سخز افشاری ًظیز سیسشن کبهذیَسز ،لت سبح ٍ  ...هطبثق اػالم ضزکز ثزػْذُ هشقبضی هی ثبضذ.
سلفي دفشز سْزاى/)021( 66157609 :دفشز ضْزسشبى/)025(32891573- 36550178 :فکس)025(36550166 :
سلفي ّوزاُ(09389221460 :خبًن هٌْذس یؼقَثی) (09125537630 -آقبی هٌْذس اٍیسی)( 09193433066 -آقبی هٌْذس اکجزی)

« فزم درخًاست وزم افشار جبمع مستىذسبسی ،مذیزیت ي رَگیزی استزیل » CSSD-DOC

مذیزیت محتزم شزکت سالمت گستز اعتمبد
سالم علیکن

با احترام؛ بدیي ٍسیلِ بیوارستا ى  ......................................هتقاضی خرید ًرم افسار  CSSD-DOCبا شرایط فرٍش طالییً /قرُ ای /برًسی هی باشد.
کِ بدیي ٍسیلِ آقای/خاًن .....................................................با سوت ٍ.................................................با شوا رُ تلفي ثابت.......................................با شوارُ تلفي
ّوراُ ....................................................بِ عٌَاى ًوایٌدُ تام االختیار هعرفی هی گردد .خَاّشوٌد است پرزًت رایگاى اٍلیِ ٍ طرح پایلَت را در ایي
هرکس اجرا فرهایید.

هْر ٍ اهضاء ریاست یا هدیریت بیوارستاى

ًکتِ :لطفا ًاهِ در سربرگ بیوارستاى ًَشتِ ٍ سپس بِ شوارُ فکس )020(33000133 :ارسال گردد.
سلفي دفشز سْزاى/)021( 66157609 :دفشز ضْزسشبى/)025(32891573- 36550178 :فکس)025(36550166 :
سلفي ّوزاُ(09389221460 :خبًن هٌْذس یؼقَثی) (09125537630 -آقبی هٌْذس اٍیسی)( 09193433066 -آقبی هٌْذس اکجزی)

حزفٍ ای فکز کىیذَ...زکبری ابشار خًدشً میخًاد

یک تغییز حزفٍ ای

