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بخش سوم: چگونگی تدریس پودمان های کتاب درسی

كاربرگ ارزشيابي مراحل كار

مرحله كار 3: تشریح برنامه نویسی برای میکروکنترلرها
كار: میکروکنترلر و چگونگي برنامه ریزي آن

نام و نام خانوادگی هنرجو:  كد كار: 0507     تاریخ:

بــارم آزمــون: ارزشــیابی نظــری، نرم افــزاری و عملــی در نظــام ارزشــیابی 20 نمــره ای شــامل 
15 نمــره آزمــون و 5 نمــره مســتمر اســت کــه نمــره معــادل آن در نظــام ارزشــیابی مبتنــی بــر 

ــود.  ــتگی 3+1 می ش شایس
آزمون نظری: سؤال براساس الگوی پرسش           

1ـ در زبان c هر دستور به............... ختم می شود.
الف( سمی کولن    ب( کاما    پ( نقطه    ت( دو نقطه 

2ـ کدام عملگر زیر نامساوی را تعیین می کند.
الف(  > <       ب(   = =        پ(   ! =       ت(  < =

3ـ دستور )while )1 معرف کدام گزینه است؟
الف(  حلقه بی نهایت   ب ( حلقه یکبار تکرار می شود  پ( دستور غلط است      ت( تأخیر در 

اجرای برنامه
4ـ دستوری برای تأخیر 250 میلی  ثانیه در روند اجرای برنامه بنویسید.

آزمون نرم افزاری: براساس فعالیت هاي نرم افزاري انجام شده      
 1ـ در برنامه نوشته در شکل ت که در پیوست آخر همین واحد یادگیری آمده است به سؤاالت 

پاسخ دهید.
الف( این برنامه برای چه نوع مدارکاربردی میکروکنترلر مورد استفاده قرار می گیرد؟

ب( اشکاالت موجود در برنامه را پیدا و آنها را اصالح کنید. 

آزمون سخت افزاری )عملی(: سؤال براساس فعالیت های عملی انجام شده

شایستگی های غيرفنی: مشابه ارزشیابي مرحله اول از واحد یادگیري )کار( شماره 1

كليه آزمون ها براساس استاندارد عملکرد نمون  برگ 8 ـ1 انجام می شود.
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كاربرگ ارزشيابي واحد یادگيري )كار( شماره 6

كار: میکروکنترلر و چگونگي برنامه ریزي آن 
نام و نام خانوادگی هنرجو:                           كد كار: 0507         تاریخ:

بارم آزمون: ارزشیابی نظری، نرم افزاری و عملی در نظام ارزشیابی 20 نمره ای شامل 15 نمره 
آزمون و 5 نمره مستمر است که نمره معادل آن در نظام ارزشیابی مبتنی بر شایستگی 1+3 

می شود. 
آزمون نظری: سؤال براساس الگوی پرسش        

1ـ )16MHz( چه مشخصه ای از میکروکنترلر را بیان می کند؟
cpu برحسب فرکانس  ب( تعداد هسته cpu الف( سرعت

ج( اندازه محاسبات در بر مبنای بیت  د( اندازه واحد حافظه داخلی بر مبنای بیت
2ـ دو پارامتر مهم در تبدیل آنالوگ به دیجیتال را بنویسید. 1ـ....... 2ـ........

3ـ )UART , SPI , I2C( به منظور …………. در میکروکنترلر قرار داده شده است؟ 
4ـ دستور شرط:} ………{ )if)A>=B این دستور این گونه عمل می کند که اگر A بزرگ تر 

یا مساوی B باشد. دستورهایی راکه بین }{ قرار دارد را تا آخرین دستور اجرا می کند.
صحیح    غلط  

5ـ دستور درون حلقه زیر چند بار تکرار می شود؟
For )i=41;i< = 120 ; I ++(

Print f )“  %5 “   ;  I( ;
الف(  120 بار   ب( 80 بار          پ(24 بار          ت(41

آزمون نرم افزاری: براساس فعالیت هاي نرم افزاري انجام شده      

آزمون سخت افزاری )عملی(: سؤال براساس فعالیت های عملی انجام شده 
1ـ با مراجعه به رسانه های مختلف شکل آی  سی Atmega16 و شماره پایه های آن  را استخراج 

کنید.
 ATMega16 2ـ یک برنامه از قبل آماده شده مانند چشمک زن یک المپی ساده را با میکروکنترلر
مانند شکل ارائه شده مدار در کتاب درسی پروگرام کنید و میکروکنترلر را بر روی برد برد ببندید 

و راه اندازی کنید. 

شایستگی های غيرفنی: مشابه ارزشیابي مرحله اول از واحد یادگیري )کار( شماره 1

كليه آزمون ها براساس استاندارد عملکرد نمون  برگ 8ـ1 انجام می شود.

پیوست واحد یادگیری )کار( شماره 6

شكل الف
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پیوست واحد یادگیری )کار( شماره 6

شكل الف
شکل الف
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# include <mega8.h>
# include <delay.h>
void main(void)
 while (1)
  {
  PORTB.0=1;
  PorTB.1=0;
  delay_ms(100);
  PORTB.0=0;
  PORTB.1=1
  delay_ms(1000);
  }

شکل ب                       

شکل تشکل پ             
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پاسخموضوعردیف

تعداد پایه های میکروکنترلر1

تعداد پایه های ورودی و خروجی دیجیتال2

تعداد تایمر3

سرعت ) پالس ساعت ـ کالك پالس(4

ولتاژ کار5

تعداد ورودی های آنالوگ به دیجیتال6

مقدار جریان مصرفی میکروکنترلر7

شماره 
پایه

شماره نام پایه
پایه

شماره نام پایه
پایه

شماره نام پایه
پایه

نام پایه

ADC0PORTD.0PORTC.0PORTB.0

ADC1PORTD.1PORTC.1PORTB.1

ADC2PORTD.2PORTC.2PORTB.2

ADC3PORTD.3PORTC.3PORTB.3

ADC4PORTD.4PORTC.4PORTB.4

ADC5PORTD.5PORTC.5PORTB.5

ADC6PORTD.6PORTC.6PORTB.6

ADC7PORTD.7PORTC.7PORTD.7

VccRESETXTAL1AIN0

GNDAREFXTAL2AIN1

جدول الف

جدول ب
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واحد یادگیري7: مدار های کاربردی با میكروکنترلر 

   در واحد یادگیری 7، انجام کارهای عملی کاربردی ساده با میکروکنترلر از نقشه 
تا اجرا با مدار چاپی ارائه شده است تا هنرجو بتواند توانایی الزم در خواندن برنامه، 
راه اندازی قطعات جانبی پرکاربرد در پروژه های میکروکنترلر، آزمایش و رفع عیب 

پروژه ها، طراحی مدار چاپی و پروگرام کردن عملی میکروکنترلرها را کسب کند.
    در انتهای واحد یادگیری نکات مهم ایمنی و کاربردی که می تواند هنرجو را در 

رسیدن به نتیجه یاری کند ارائه شده است.
توانایی های  که  می شود  خواسته  هنرجو  از  مطرح شده  عملی  تمرین های      در 

دهد. قرار  آزمون  مورد  عماًل  را  کسب شده 
   برای سنجش این واحد یادگیری از یک یا چند پروژه ساده مشابه تمرین ها یا 

کارهای عملی این واحد استفاده کنید.
    از هنرجو بخواهید از ابتدا تا انتهای مراحل کار عملی شامل ترسیم نقشه فنی، 
برنامه نویسی، پروگرام کردن میکروکنترلر و اجرا روی برد آزمایشگاهی و طراحی 

مدار چاپی آن در کامپیوتر را انجام دهند.
    در تمامی  مراحل این آزمون هنرجویان در استفاده از کتاب همراه خود مجاز 

هستند. برای این آزمون زمان مناسب را نیز درنظر بگیرید.

تفاوت ترجمه و تفسیر 

    یکی از تفاوت های اصلی در زبان برنامه نویسی C و بیسیک روش ترجمه آن است. 
در زبان برنامه نویسی بیسیک ترجمه خط به خط صورت می گیرد. مثاًل اگر در خط 
12 برنامه خطایی وجود داشته باشد، ترجمه در همین خط متوقف و بعد از اصالح این 

خط ترجمه می شود و تشخیص خطا در ادامه خطوط دیگر ادامه می یابد. 
مفسر  یک  خط به خط  مترجم  داشتن  به جای   C برنامه نویسی  زبان      در 
)تفسیرکننده( وجود دارد لذا کلیه خطاها را به یکباره برای کل برنامه اعالم می کند.
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   از طرفی یک خطا را از چندین بعد مثاًل خطا در کلمه، خطا در جمله یا خطا 
در یک پاراگراف اعالم می کند. 

   در این حالت تعداد خطاهای اعالم شده خیلی زیاد می شود ولی بعد از اصالح 
دو یا چند خطا می بینیم کلیه خطا های احتمالی از بین می روند. از طرفی چون 
در  اجرا  برای  داده شده  دستورهای  از  سریع تری  و  کوتاه تر  ترجمۀ  است  مفسر 

می کند.  ارائه  میکروکنترلر 
   درصورت نیاز به تشریح مفسر و مترجم، می توانید این موضوع را در کالس به 

بحث بگذارید.
   به دلیل محدودیت در حجم کتاب تعداد کمی  مثال و دستور ارائه شده است ولی 
شما می توانید با طرح سؤاالت به صورت مثال های کاربردی، توجه هنرجویان را به 

موضوع جلب و آنان را عالقه مندتر و فعال تر کنید.

C نكاتی در مورد برنامه نویسی

   در برنامه نویسی به زبان بیسیک باید در ابتدای برنامه تنظیمات خواسته شده 
برنامه نویسی C نیز به همین ترتیب عمل می شود، ولی در  را بنویسید. در زبان 
برنامۀ »Code Vision« بخش زیادی از تنظیمات، توسط برنامه ای داخلی به نام 
»Wizard« آماده سازی می شود. برای بحث و تبادل نظر می توانید به فیلم آموزشی 

برنامه نویسی C مراجعه کنید.
   در ادامه درس با توجه به نتایج و عالقه ای که در هنرجویان ایجاد می کنید آنها 
را به سمت یک برنامه نویسی سوق دهید. با توجه به پیشرفت روز افزون زبان C در 
دنیای میکروکنترلرها این زبان برنامه نویسی در کتاب فقط مطرح شده است. هدف 
اصلی از آموزش میکروکنترلر در این کتاب، برنامه نویسی نیست، بلکه هدف آشنایی 

با برنامه نویسی و کار با برنامه های آماده است.

 متغیر محلی و عمومی

   متغیر بخشی از حافظه )معموالً RAM( است که ما برای آن نام و نوع مشخصه 
C دو مکان پیشنهاد  برنامه نویسی  برای معرفی متغیر، در زبان  تعریف می کنیم. 

شده است.
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)#include <…..h> اول در زیر مکانی که کتابخانه ها را معرفی می کنیم )در زیر خط        
.)void main(void)} دوم در زیر مکانی که برنامه اصلی شروع می شود )در زیر خط

    تفاوت این دو در این است که اولی حالت عمومیت دارد و در هر جا در برنامه 
 main اصلی یا توابع ساخته شده قابل استفاده است. ولی دومی  فقط در مجموعه
استفاده می شود و خارج از آن شناخته نمی شود. لذا به اولی متغیر های عمومی  و 

به دومی  متغیرهای محلی گفته می شود.
جدول 8 - انواع متغيرهای عددی

 حداكثر و حداقل عددی كه
در متغير جای می گيرد

اندازه و مقدار 
)Bits(

واژه كليدی برای 
معرفی متغير

0 , 11bit, _Bit

0 , 11bool, _Bool

to 1278char 128ـ

0 to 2558unsigned char

to 1278signed char 128ـ

to 3276716int 32768ـ

to 3276716short int 32768ـ

0 to 6553516unsigned int

to 3276716signed int 32768ـ

to 2147483648ـ 
214748364732long int

0 to 429496729532unsigned long int

to 2147483648ـ 
214748364732signed long int

±1,175e38ـ to ±3,402e3832float

±1,175e38ـ to ±3,402e3832double
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الزم به ذکر است که بعضی از متغیر ها را با چند روش می توان تعریف کرد، مثاًل 
متغیری با نام Kt و از نوع بیت را می توان با روش های زیر تعریف کرد. انتخاب روش 

تفاوتی در عملکرد مدار ایجاد نمی کند.
Bool Kt; یا bool Kt; یا Bit Kt; یاbit Kt; 

همچنین متغیری با نام signed char  Xt با تعریف char Xt برابر است.
درك  برای  را  هنرجو  مشکالت  از  بسیاری  متغیر،  انواع  چرایی  مفهوم  فراگیری 
برنامه نویسی ساده می کند و سرعت او را در خالقیت های برنامه نویسی باال می برد. 
یکي از مثال هایي که براي تشریح تنوع متغیرها و تعاریف آن به کار مي رود، تشبیه 
متغیرها به ظرف های مختلف مانند سبد میوه، لیوان و کپسول گاز است. در این 
است.  شده  گرفته  نظر  در  خاص  محصول  یک  برای  ظرفی  هر  می گوییم  فرایند 
نمی توانیم  نیاز  مورد  زیاد  فضای  یا  نوع محصول  به دلیل حجم،  که  است  بدیهی 
یا نباید هر ظرفی را برای هر نوع محصولی استفاده کنیم. به عبارت دیگر ظرف و 
مظروف باید متناسب با هم باشند. همچنین مي توانید با خالقیت خود و هنرجویان 

مثال هاي زیباتري را در این رابطه بیان کنید.

متغیر حرفي )کاراکترـ char( و متغیر متني )رشته اي(

    متغیرهای حرفی از خانواده char می باشند و با دستور char معرفی می شوند. 
char X1=’w’; : مانند

   ما می دانیم که درون متغیرها فقط اعداد باینری قرار می گیرد. پس حروف باید 
به صورت عددی باشند تا بتوان آنها را در متغیرها قرار داد. لذا این گونه اطالعات را 
به صورت جدول کامل درآورده اند و به هر حرف، عالمت یا عدد، یک عدد باینری 

نسبت داده اند. 
   به طور مثال در جدول کد اعداد و حروف اسکی 

(Ascii = American standard code information interhange) عدد 61 در 
مبنای هگزا دسیمال نماینده حرف )a( و عدد 41 در مبنای هگزا دسیمال نماینده 
حرف )A( است. پس در مثال باال به جای w عدد معادل آن یعنی 77 در حافظه 

قرار می گیرد.
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متغیرهای  متنی

به متغیرهای متنی رشته ای نیز می گویند، از خانواده کاراکتر )char( است و آنها 
را به روش آرایه ها معرفی می کنند. 

قرار دهیم، روش   Tk نام  به  متغیری  در  را   Hello عبارت      مثال: می خواهیم 
 char Tk[ ]={"Hello"}; است.  زیر  شکل  به  قراردادن  و  تعریف کردن 

متغیر،  نام  جلوی  در   "[ ]" عالمت  قراردادن  می شود  مشاهده  که      همان طور 
آن متغیر را به آرایه تبدیل می کند که معموالً در بین این دو عالمت عددی قرار 
می گیرد که طول آرایه را مشخص می کند، ولی در این حالت با توجه به عبارت 
داده شده ) ;Tk [ ]  ={"Hello"}(طول آرایه مشخص می شود که در مثال باال 5 
یعنی تعداد حروف کلمه Hello است، ولی اگر قرار باشد که در فرایند برنامه مقدار دهی 
شود باید از اول آن را مشخص کنیم مثل: ;char Tk[5] و در برنامه به صورت حرف 

. Tk[1]=’H’; به حرف )کاراکتر به کاراکتر( محتویات را پر می کنیم مثاًل

 عالئم و نشانه هاي کاربردي در شرط ها

دارند  کاربردی  ولی  مفاهیم ساده  نشانه هایی هستند که  و  C عالئم  زبان      در 
نشان  عالئمی  را  از  بخشی  زیر  دارند. جدول  وجود  در شرط ها  عالئمی که  مانند 
این  از  برخی  البته  استفاده می شود.  موضوع شرط  در  و   C زبان  در  که  می دهد 
عالمت ها در زبان های دیگر مانند بیسیک نیز به کار می روند. در جدول 9 تعدادی 

از عالئم و مفاهیم آن در قالب مثال آمده است.
جدول 9- مثال هایی با استفاده از عالئم

مثالشکل عالئممفهوم عالمت
X= =Z= =شرط تساوی

X != Z=!شرط نامساوی

A < B>شرط کوچک تر

A > B<شرط بزرگ تر

A >= M=<کوچک تر مساوی

D >= X=<بزرگ تر مساوی

A= =B && A= =B&&ارتباط AND )و( بین دو شرط

X= =Z || M !=D||ارتباط OR )یا( بین دو شرط
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عالئم و نشانه هاي کاربردي در محاسبه و منطق

تعدادی از عالئم خاص هستند که در محاسبات ریاضی و محاسبات منطقی استفاده 
می شوند. این عالئم متداول بوده و مانند عالئم ریاضی قابل استفاده است. جدول 

10 این عالئم را نشان می دهد.

جدول 10 ـ تعدادی از عالئم و نشانه ها كه در محاسبه یا منطق به كار می رود

حداكثر و حداقل عددی كه
در متغير جای می گيرد

اندازه و مقدار 
)Bits(

11 و 0

;A=58عدد دسیمال »58« به متغیر A منتقل  شود.

;A=Bکپي محتویات B در A قرار  گیرد.

;++Aبه A یکی اضافه کن.

;X=A%Bباقی مانده A بر B بهX منتقل شود.

روی محتویات A با محتویات B، بیت به بیت عمل AND صورت گیرد 
و نتیجه به X منتقل شود.

X=A & B;

روی محتویات A با محتویات B، بیت به بیت عمل OR صورت گیرد و 
نتیجه به X منتقل شود.

X=A | B;

روی محتویات A با محتویات B، بیت به بیت عمل XOR صورت گیرد 
و نتیجه به X منتقل شود.

X=A^B;

;A= ~A محتویات A را متمم 1 )معکوس( کرده و نتیجه به A منتقل شود.

 Y یک بیت به سمت چپ شیفت داده شود و نتیجه در B محتویات
قرار گیرد.

Y=B <<1;

محتویات B به اندازه 3 بیت به سمت راست شیفت داده شود و نتیجه 
در Y قرار گیرد.

Y=B >>3;

to 214748364732 2147483648ـ

±1,175e38ـ to ±3,402e3832

±1,175e38ـ to ±3,402e3832
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توانایی برنامه نویسی

می دانیم که اگر هنرجویان بتوانند به توانایی برنامه نویسی به طورکامل دست یابند 
آموزش  به  این هدف زمان  برای رسیدن  از طرفی  و کاربردی است.  بسیار مفید 
نیز  محتوا  جذب  برای  مخاطب  سن  و  توانایی  و  بوده  نیاز  مورد  بیشتری  بسیار 
مطرح است. بنابراین با توجه به محدودیت زمان و شرایط مخاطبان این امر میسر 
نمی شود. اهداف آموزشی کتاب برای سال یازدهم در راستای هدایت هنرجویان به 
یک توانایی ساده در کاربرد و استفاده از میکروکنترلر به عنوان علم روز کاربردی 
مطرح است و به اجرا در می آید. پس در تدریس محتوای کتاب، بنا به تشخیص 
خود و برای ایجاد انگیزش بیشتر و با توجه به توانایی جمعی هنرجویان در صورت 
امکان با ایجاد مثال های متنوع آموزش را به سمت برنامه نویسی سوق دهید. بدیهی 
است با توجه به اهداف آموزشی و شایستگی های تعریف شده، ارزشیابی براساس 

کاربرد برنامه های آماده در میکروکنترلر انجام می شود. 

 مدارهای ساده و کاربردی با میكروکنترلر

بهتر است پس از اجرای کار عملی اصلی کتاب ،  یک یا دو طرح پیشنهادی را که از 
طرف هنرجویان ارائه می شود را انتخاب و به صورت فراگیر اجرا کنید. به این ترتیب

بر عمق یادگیری هنرجویان افزایش می یابد و ایده پردازی آنان در زمینه میکروکنترلر 
تقویت می شود. در این قسمت به منظور آشنایی چند مثال را ارائه می کنیم.

  برنامه ای بنویسید که LED1 به مدت 2 ثانیه و LED2 به مدت یک ثانیه 
بزند.  چشمک 

  برنامه ای بنویسید که چشمک زدن هر دو LED با هم برابر و زمان آن 10 
LED ها  در  نور  متوجه روش کاهش  برنامه  این  از  استفاده  با  باشد.  میلی ثانیه 

شد. خواهیم 

كارعملی 1

در این کار عملی هدف چگونگی ساخت زنجیره سری و موازی از LED ها است. این كارعملی2
 TIP120 روش در تابلو های ثابت کاربرد فراوان دارد. برای این منظور ترانزیستور
استفاده می شود که به این ترتیب هنرجویان می توانند تعدادی از LED ها را با هم 

سری یا موازی کنند. ترانزیستور جریان مورد نیاز LED ها را تأمین می کند.
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نکتهدر مبحث دیجیتال یاد گرفتیم که دو کلید می توانند چهار حالت را ایجاد کنند.

بودن می توانیم  به زمان خاموش  بودن نسبت  زیاد کردن زمان روشن  و  با کم 
شدت نور را کم و زیاد کنیم. در این شرایط باید تغییرات در محدوده میلی ثانیه 

باشد تا چشم حالت چشمک زدن را احساس نکند. 

نکته

در این مدار هدف روشن کردن و خاموش کردن و کنترل سرعت یک موتور ساده 
DC است.

مدار  از  باید  موتور،  راست گرد  و  چپ گرد  نوع  از  کنترل  اضافه کردن  برای   
دیگری به نام مدار پل H استفاده کنید. شکل 44 مدار کلیدی پل H و شکل 
آماده L298 شکل 46،  تراشه  نشان می دهد.  را   H پل  ترانزیستوری  مدار   45
می تواند جایگزین پل H ترانزیستوری شود. در صورت عالقه داشتن دانش آموزان 
می توانید اطالعات بیشتری از مدار   پل H در اختیارشان بگذارید و چند برنامه را 

با آنها اجرا کنید.

كارعملی 4

  با اضافه کردن یک کلید دیگر به مدار، برنامه ای بنویسید که یک کلید وظیفه 
توقف و اجرای چشمک زدن LED ها را به عهده بگیرد و کلید دوم نوع چشمک زدن 

با هم یا با فاصله زمانی یکی پس از دیگری را مشخص کند.
 با استفاده از دو کلید برنامه ای بنویسید که برای چشمک زدن بتواند چهار زمان 
متفاوت را ایجاد کند. این زمان ها شامل حالت های خاموش، 0/5 ثانیه، 1 ثانیه 

و 2 ثانیه است.

كارعملی 3

 با استفاه از دو کلید برنامه ای بنویسید که در مقدار روشنایی LED ها چهار 
حالت متفاوت خاموش، 35%، 70% و 100% نور ایجاد شود.
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  مراحل اجرای كار
1 سخت افزار و برنامه ای را برای راه اندازی موتور به صورت چپ گرد و راست گرد 

تهیه کنید. 
)با دو کلید(ـ کلید1 : خاموش و روشن ـ کلید2: چپ و راست گرد

کلید  توسط سه  بنویسید که  برنامه ای   H مدار  با روش  موتور  مدار کنترل   2

کنیم. کنترل  را  موتور  ورودی 
)کلید1 : خاموش و روشن ـ کلید2: چپ و راست گرد ـ کلید 3 : نیم و تمام قدرت(

شکل 45شکل 44  

             شکل 46
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 برنامه ای را بیابید که بتواند شمارش معکوس از 9 به صفر را به اجرا درآورد. 
سپس برنامه را اجرا کنید.

 برنامه ای را بیابید که ابتدا اعداد زوج و سپس اعداد فرد را نمایش دهد. سپس 
برنامه را اجرا کنید.

كارعملی 5

 برنامه ای را بیابید که توسط دو کلید بتواند اعداد را به صورت افزایشی و کاهشی 
بشمارد. یک کلید برای افزایش اعداد و دیگری برای کاهش اعداد، سپس برنامه 

را اجرا کنید.
دو  افزایشی  به صورت  را  اعداد  بتواند  کلید  دو  توسط  که  بیابید  را  برنامه ای   
کلید   2   برای  و  افزایش   2    رقم  کلید  1 برای  رقمی  بشمارد،  یک  کاهش  رقمی  و 

کاهش 1 رقمی.
 برنامه ای را بیابید که بتواند از صفر تا 9999 را نمایش دهد. سپس برنامه را 

اجرا کنید.

كارعملی 6

در کار عملی 8 ما از میکروکنترلر برای اندازه گیری پدیده هایی مانند گرما، فشار 
و نور که بسیار پرکاربرد و رایج است، استفاده می کنیم. الزم است این موضوع از 
نظر مفهومی  به صورت ساده و قابل درك با مثال های متنوع ارائه شود. به این ترتیب 

هنرجویان وارد بحث و پرورش ایده های جدید می شوند. 
و  و حداکثر  محدوده حداقل  دانستن  به  نیاز  ما  پدیده  یک  اندازه گیری  برای   
مقدار دقت اندازه گیری داریم. مثاًل اندازه گیری دما در محدوده 10ـ تا 150 درجه 
سانتی گراد با دقت 0/5 درجه سانتی گراد. در مثال ذکرشده فرض می کنیم که حد 
پایین دما L و حد باالی دما H و دقت D و مقدار رقم مورد نیاز N باشد. پس تعداد 
رقم های )steps( مورد نیاز به صورت زیر محاسبه می شود.   D/)L ـ N = )H که 

. N =320 می شود
 16bit 12 یاbit ،10bit ،8bit ها به صورت ADC ،در میکروکنترلرهای مختلف

كارعملی 8

 برنامه ای را بیابید که خوشامد گویی و معرفی یک شرکت و همچنین شماره 
تماس با شرکت در آن باشد. سپس برنامه را اجرا کنید.

كارعملی 7
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وجود دارد حال باید دید که کدام نوع میکروکنترلر به ADC برای این اندازه گیری 
مناسب و قابل استفاده است. تعداد اعدادی که انواع ADC ها می تواند تولید کند 

را در جدول 11 مشاهده می کنید. 

جدول 11

نوع ADCرابطهحداكثر عدد

25628ADC 8bit

1024210ADC 10bit

4096212ADC 12 bit

65535216ADC 16   bit

 

هرقدر تعداد bit ها بیشتر باشد میکروکنترلر کمیاب تر و گران تر است.  نکته

    حال با توجه به عدد خواسته شده )N( و حداکثر عددی که ADC های مختلف 
می توانند ایجاد کنند، میکروکنترلر مناسب را انتخاب می کنیم. میکروکنترلر مورد نیاز 
میکروکنترلر بنابراین  کند.  تولید  را   N=320 از بزرگ تر  عددی  بتواند  باید 

قیمت  به  با   توجه  طرفی  از  است.  مناسب  این  کار  برای  باال  به  بیتی  ده   ADC
میکروکنترلرها، ارزان ترین میکروکنترلری که می تواند عدد خواسته شده را پوشش 

است. بیتی  ده   ADCدهد ، میکروکنترلر
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برنامه های پیشنهادی

یخچال  و  فریزر  درون  مناسب  دمای  اندازه گیری  برای  و سخت افزاری     برنامه 
بیابید که بتواند با دو سنسور دما میزان درجه حرارت فریزر را در محدوده 30ـ تا 
30 و میزان درجه حرارت یخچال را در محدوده 5ـ تا 30 درجه سانتی گراد و با 
 LCD دقت در هر دو 0/25 درجه کنترل کند. همچنین الزم است هر دو دما در

نمایش داده شوند.
    برنامه و سخت افزاری برای اندازه گیری دمای درون و بیرون خودرو بیابید که 
با استفاده از دو سنسور دما ، بتواند دمای داخل و خارج خودرو را در محدوده 30ـ 
تا 70 درجه سانتی گراد و با دقت 0/1 درجه کنترل کند. الزم است هر دو دما در 
LCD نمایش داده شوند. همچنین اگر دمای درون خودرو به بیشتر از 30 درجه 
رسید یک LED قرمز و اگر دمای بیرون به باالی 50 درجه رسید، LED قرمز 

دیگری روشن شود.
    برنامه و سخت افزاری برای اندازه گیری دمای درون و بیرون خودرو بیابید که با 
استفاده از دو سنسور دما ، بتواند دما را در محدوده 30ـ تا 70 و با دقت 1 درجه 
نشان دهد. هر دو دما به صورت نمایشگر میله ای )بارگراف( LED 10 تایی نمایش 

داده شوند. همچنین الزم است هر LED معرف 10 درجه سانتی گراد باشد.

صفحه کلید شانزده کلیدی )4×4(

کیبرد  مانند  بازار  در  موجود  16 تایی  از صفحه کلیدهای  معرفی صفحه کلید:   
رومیزی  تلفن های  یا  ساده  حساب  ماشین 
دو  به  مستقیماً  نباید  علت  دو  به  را  حافظه دار 

کرد. وصل  میکروکنترلر  از  پورت 
صورت  به  و  است  عدد   8 آن  پایه های  تعداد   

شده اند.                چیده  ماتریسی 
 هزینه و اجرا مقرون به صرفه نیست. 

یک  با  را  کارها  نوع  این  می توانیم  هنگامی که   
درگاه )پورت( انجام دهیم نباید از دو درگاه استفاده 
کنیم زیرا هزینه آن به خصوص هزینه مدار چاپی و 

شکل 47نوع میکروکنترلر افزایش می یابد، شکل 47.
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متصل  پورت ها  از  یکی  به   47 شکل  مانند  را  صفحه کلید  این      راه اندازی: 
به  )1و2و3و4(  صفحه کلید  پایه  چهار  می کنید  مشاهده  که  همان طور  می کنند. 
عنوان ورودی و چهار پایه دیگر صفحه کلید )A,B,C,D( به صورت وضعیت نوبتی 
پایه های دیگر یک  پایه ها صفر می شود  از  مثاًل وقتی یکی  صفر و یک می شوند. 
خواهد شد و زمان در هر نوبت در حدود 10میلی ثانیه است. به این ترتیب با دستور 
K=PIND برای هر کلید یک کد ایجاد می شود. با ایجاد شرط و تعیین جدول برای 

آن هر نوع اجرایی که مورد نظر باشد را می توان برنامه ریزی کرد. 

پروگرامر

یا  کنیم  استفاده  پروگرامر  مختلف  مدل های  از  می توانیم  پروگرامر  بخش      در 
با توجه به امکانات موجود،  بعضی از مدل ها را بسازیم. در هر صورت الزم است 

آموزش دهید. به هنرجویان  را  پروگرامر  با  روش کار 
)درصورت  کردن  پروگرام  روش های  به  مربوط  آموزشی  فیلم های  از      حتماً 

کنید.  استفاده  بخش  این  آموزش  برای  نرم افزاری(  شباهت 
    به تشخیص و صالحدید خود می توانید بدون آسیب به روند آموزش، هنرجویان 
فیلم ساخت یک  به  بسازند.   USB پروگرامر  برای خود یک  که  کنید  تشویق  را 

پروگرامر و نقشه های آن مراجعه کنید.

پروگرام کردن میكرو کنترلر

    می دانیم در اکثر کامپیوترها از پورت pin 25 موازی )پارالل( مخصوص پرینتر 
به  را  آنها  می توانید  هنرجویان  عالقه مندی  درصورت  بنابراین  نمی شود.  استفاده 

ساخت پروگرامر از نوع USB تشویق کنید.
در  موجود  استاندارد  نرم افزار  برمبنای  میکروکنترلر  پروگرام کردن      راهنمای 
این  با  که  می کنید،  استفاده  خاصی  پروگرامر  از  که  صورتی  در  است.  کدویژن 
کدویژن هماهنگی ندارد و نرم افزار خاص خود را دارد. بهتر آن است که عالوه بر 
آموزش بخش پروگرام کدویژن، سایر نرم افزارهای مرتبط با پروگرام کردن نیز در 

آموزش داده شود. نیاز  حد 
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نكات الزم برای استفاده از میكروکنترلر و حفاظت از آن 

این بخش کتاب به نکات ساده و کاربردی اشاره می کند. هنگامی که هنرجویان به 
مرحله آزمایش های سخت افزاری واقعی و ساخت نمونه وارد می شوند، این نکات 
می توانند در جهت رسیدن به نتیجه مطلوب کمک کنند و در نهایت آنان بتوانند 
یک پروژه واقعی  را به اجرا درآورند. لذا توصیه می شود با توجه به  اینکه   این موضوع 

در آخر کتاب آمده است کم اهمیت تلقی نشود. 

پرسش های عملی پایان واحد یادگیری 

نمونه سؤال هایی که در آزمون عملی پایان واحد یادگیری آمده است، بیشتر جنبه 
پروژه ای دارد ضمن اینکه الزم است عالوه بر آن، برنامه های آماده دیگری را به 
همراه مدار سخت افزارهای مرتبط به هنرجویان پیشنهاد دهید. به این ترتیب در 

هنرجویان احساس عالقه، موفقیت و یادگیری بیشتری پدید می آید.
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ارزشيابي مربوط به پودمان چهارم 
ارزشيابي واحد یادگيري 7 : مدارهای كاربردی با ميکروكنترلر

كاربرگ ارزشيابي مراحل كار

)AVR,ARM( مرحله كار 1: انتخاب میکروکنترلر مناسب
كار: مدارهای کاربردی با میکروکنترلر

نام و نام خانوادگی هنرجو:                          كد كار: 0707          تاریخ:

نمره ای شامل 15  ارزشیابی 20  نظام  و عملی در  نرم افزاری  نظری،  ارزشیابی  بارم آزمون: 
نمره آزمون و 5 نمره مستمر است که نمره معادل آن در نظام ارزشیابی مبتنی بر شایستگی 

می شود.   1+3
آزمون نظری: سؤال براساس الگوی پرسش    

1ـ انتخاب میکروکنترلر برای کنترل یک مدار کاربردی بر چه مبنایی صورت می گیرد؟
2ـ همۀ میکروکنترلرهای ATemga16 ،ATemga8 و ATemga 32 8 بیتی هستند.

 درست    نادرست 
3ـ در ترسیم نقشه فنی مدارهای میکروکنترلر آدرس های ورودی و خروجی باید برای محیط 

برنامه نویسی مشخص  شوند.    درست     نادرست 
 )CPU( از نظر معماری کلی خصوصاً معماری هسته مرکزی AVR 4ـ تمامی  میکروکنترلرهای

تقریباً یکسان بوده ولی از نظر................................................................ با یکدیگر متفاوت هستند.

آزمون نرم افزاری: براساس فعالیت هاي نرم افزاري انجام شده      
آخر  پیوست  در  که  الف  در شکل  شده  داده  نشان  باینری  کد های  به   ADC مبدل  مدار  1ـ 
 ،ATTINY15 با استفاده از قطعات آی سی میکروکنترلر همین واحد یادگیری آمده است را 
 POT_LIN 74 و پتانسیومتر خطیLS174,7447 7، آی سی هایSEG_MPX4ـCA آی سی

در نرم افزار Proteus ترسیم کنید.

آزمون سخت افزاری )عملی(: سؤال براساس فعالیت های عملی انجام شده
با  تایمر  مدار  یک  نقشه  است،  آمده  یادگیری  واحد  همین  آخر  پیوست  در  که  ب  شکل  1ـ 

کنید. بررسی  و  مشاهده  را  آن   است،  میکروکنترلر 
2ـ نام قطعات، مشخصات فنی قطعات، نقش و عملکرد قطعات )مستقل، جانبی( و شماره های 
پایه های )پین( میکروکنترلر را که در جدول الف در پیوست آخر همین واحد یادگیری آمده 

است، به ترتیب بنویسید.

شایستگی های غيرفنی: مشابه ارزشیابي مرحله اول از واحد یادگیري )کار( شماره 1

كليه آزمون ها براساس استاندارد عملکرد نمون  برگ 8ـ1 انجام می شود.
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بخش سوم: چگونگی تدریس پودمان های کتاب درسی

كاربرگ ارزشيابي مراحل كار

مرحله كار 2: برنامه نویسی میکروکنترلر )دو نمونه برنامه ساده در حد چراغ چشمک زن(
كار: مدارهای کاربردی با میکروکنترلر 

نام و نام خانوادگی هنرجو:                          كد كار: 0707     تاریخ:

نمره ای شامل 15  ارزشیابی 20  نظام  در  و عملی  نرم افزاری  نظری،  ارزشیابی  بارم آزمون: 
نمره آزمون و 5 نمره مستمر است که نمره معادل آن در نظام ارزشیابی مبتنی بر شایستگی 

می شود.  1+3
آزمون نظری: سؤال براساس الگوی پرسش         

با توجه به برنامه اي که در اختیار شما قرار مي گیرد، به سؤاالت پاسخ دهید. )یک نمونه برنامه 
که اطالعات خواسته شده را حتماً داشته باشد در اختیار هنرجویان قرار دهید.(

1ـ در زبان c هر دستور به............... ختم می شود
الف( سمی کولون )؛(  ب( کاما )،(   پ( نقطه ).(  ت( دو نقطه ):(

2ـ برای روشن کردن بیت های 2،4،5،7مرتبط به پورت B از دستور.................. استفاده می شود؟
PORTB=186 )ب   PINB=186 )الف

PINB=0b10110100 )د  PORTB=0xB4 )ج
3ـ برای خواندن کلیدی که در روی پایه PD4 قرار دارد، از کدام دستور استفاده می شود؟

A=PIND.4 )د  A=PIND )ج  PIND.4=0x04 )ب  PIND=0x04 )الف
4ـ برای متغیرهای اعشاری از کدام نماد اختصاری استفاده می شود؟

float )ث  char )ت int ) ب  double )الف

آزمون نرم افزاری: براساس فعالیت هاي نرم افزاري انجام شده      
1ـ برنامه اي را که در جدول ب پیوست همین واحد یادگیري آمده است تشریح کنید، آیا این 
برنامه می تواند  LED های موجود بین پورت PA.0A را 4 بار در ثانیه به صورت چشمک زن 
روشن و خاموش کند؟ در صورتی که پاسخ صحیح نیست برنامه ای را بیابید که بتواند عملکرد 

فوق را اجرا نماید. 

آزمون سخت افزاری )عملی(: سؤال براساس فعالیت های عملی انجام شده

شایستگی های غيرفنی: مشابه ارزشیابي مرحله اول از واحد یادگیري )کار( شماره 1

كليه آزمون ها براساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8ـ1 انجام می شود.
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كاربرگ ارزشيابي مراحل كار

مرحله كار3: استفاده از پروگرامر برای برنامه ریزی میکروکنترلر
كار: مدارهای کاربردی با میکروکنترلر

نام و نام خانوادگی هنرجو:                          كد كار: 0707     تاریخ:

بارم آزمون: ارزشیابی نظری، نرم افزاری و عملی در نظام ارزشیابی 20 نمره ای شامل 15 نمره 
آزمون و 5 نمره مستمر است که نمره معادل آن در نظام ارزشیابی مبتنی بر شایستگی 1+3 

می شود. 
آزمون نظری: سؤال براساس الگوی پرسش        

1ـ میکروکنترلرهای خانواده AVR با چند روش قابل برنامه ریزی یا پروگرام شدن هستند.
الف( 2    ب(4   پ(1    ت( 3

2ـ پروگرامرهایی که با استاندارد شرکت ATMEL ساخته شده اند، با نرم افزار.................. قابل 
استفاده اند. 

3ـ پروگرامر میکروکنترلر را اصطالحاً.................... می نامند.
4ـ تغییر فیوز بیت ها فقط از طریق پروگرامر امکان پذیر است.  درست        نادرست 

با استفاده از رایانه به سؤال زیر پاسخ دهید.
5ـ در نرم افزار Codevision از منوی..................گزینه Chip Programmer انتخاب می شود.

آزمون نرم افزاری: براساس فعالیت های نرم افزاری انجام شده
1ـ مدار نشان داده شده در شکل پ که در پیوست آخر همین واحد یادگیری آمده است، مدار 
چشمک زن با یک کلید برای تعیین حالت روشن یا خاموش یا تغییر وضعیت نمایش LEDها 

است. مدار را در نرم افزار Proteus رسم و شبیه سازی کنید.
2ـ با استفاده از برنامه داده شده، در نرم افزار کد ویژن با توجه به خواسته های نقشه فنی، پایه های

 Pullup  )P(با وضعیت را در حالت ورودی   PC.0 پایه را در حالت خروجی و   PD.1و PD.0
قرار دهید

آزمون سخت افزاری )عملی(: سؤال براساس فعالیت های عملی انجام شده

شایستگی های غيرفنی: مشابه ارزشیابي مرحله اول از واحد یادگیري )کار( شماره 1

كليه آزمون ها براساس استاندارد عملکرد نمون  برگ 8ـ1 انجام می شود.
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بخش سوم: چگونگی تدریس پودمان های کتاب درسی

كاربرگ ارزشيابي مراحل كار

مرحله كار 4: استفاده از میکروکنترلر برنامه ریزی شده در مدار
كار: مدارهای کاربردی با میکروکنترلر 

نام و نام خانوادگی هنرجو:                         كد كار: 0707     تاریخ:

بارم آزمون: ارزشیابی نظری، نرم افزاری و عملی در نظام ارزشیابی 20 نمره ای شامل 15 نمره 
ارزشیابی مبتنی بر شایستگی 1+3  آزمون و 5 نمره مستمر است که نمره معادل آن در نظام 

می شود.
آزمون نظری: سؤال براساس الگوی پرسش         

1ـ با یک میکروکنترلر ATemga8 حداکثر می توان یک چشمک زن.............. کاناله طراحی کرد.
الف( 2    ب(4     پ(8     ت( 6

2ـ کنترل موتور DC بدون مدار راه انداز با استفاده از میکروکنترلر متداول است.
درست     نادرست 

3ـ کنترل دمای محیط با نمایشگر........................ با استفاده از میکروکنترلر یکی از متداول ترین 
مدارهای کاربردی است.

 LED ـ LCD 7 ـSeg ت( بی زر ـ   LCD)پ   LCD 7 ـSeg)ب   LED الف( بی زر ـ

آزمون نرم افزاری: براساس فعالیت هاي نرم افزاري انجام شده      
1ـ مداری مانند نقشه شکل ب که در پیوست آخر همین واحد یادگیری آمده است ، با ارائه برنامه 

کامل آن )جدول ب( در اختیار هنرجو قرار می گیرد.
2ـ نقشه مدار را با استفاده از نرم افزارهای Proteus و Codevision شبیه سازی کنید.

آزمون سخت افزاری )عملی(: سؤال براساس فعالیت های عملی انجام شده       
1ـ مدار شبیه سازی شده با نرم افزار را به صورت سخت افزاری روی برد برد ببندید و آن  را پروگرام 

کنید.
2ـ صحت عملکرد مدار سخت افزاری را مورد بررسی قرار دهید.

شایستگی های غيرفنی: مشابه ارزشیابي مرحله اول از واحد یادگیري )کار( شماره 1

كليه آزمون ها براساس استاندارد عملکرد نمون  برگ 8ـ1 انجام می شود.
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كاربرگ ارزشيابي واحد یادگيري )كار( شماره 7  

كار: مدارهای کاربردی با میکروکنترلر 
نام و نام خانوادگی هنرجو:                         كد كار: 0707     تاریخ:

بارم آزمون: ارزشیابی نظری، نرم افزاری و عملی در نظام ارزشیابی 20 نمره ای شامل 15 نمره 
آزمون و 5 نمره مستمر است که نمره معادل آن در نظام ارزشیابی مبتنی بر شایستگی 1+3 

می شود. 
آزمون نظری: سؤال براساس الگوی پرسش         

1ـ DAC تبدیل ولتاژ DCِ به AC است.  درست   نادرست 
2ـ  LCD ها هم مانندseg 7ها کاتد مشترك و آند مشترك دارند. درست   نادرست 

3ـ اگر به فیوز بیت ها ارزش صفر"0" بدهیم به معنای بیت......................... شده است.
4ـ unsigned char یک متغیر.................. بیتی است که می تواند بازه................... را داشته باشد.

5ـ برنامه زیر را به طور کامل تشریح کنید. )یک برنامه مربوط به یک نوع فعالیت مثاًل نمایش کلمه 
Hello و Good Bye روی LCD را در اختیار هنرجویان قرار دهید.(

6ـ سه پایه که در پروگرام کردن میکروکنترلر کاربرد دارند. )برنامه و نقشه مورد نیاز در اختیار 
هنرجو قرار گیرد.( 1ـ............ 2ـ........... 3ـ...........

آزمون نرم افزاری: براساس فعالیت هاي نرم افزاري انجام شده      
میکروکنترلر  با  ثانیه(   1 زمان  با  دیگری  از  پس  )یکی  المپی   4 چشمک زن  برنامه  مدار  1ـ 
ATmega8 را با نرم افزارهای CodeVision و Proteus اجرا کنید. )برنامه به زبان C در اختیار 

قرار گیرد.(   هنرجو 

آزمون سخت افزاری )عملی(: سؤال براساس فعالیت های عملی انجام شده 
1ـ مدار سخت افزاری چشمک زن 4 المپی را روی برد برد ببندید )نقشه و برنامه در اختیار هنرجو 

قرار گیرد(. 

شایستگی های غيرفنی: مشابه ارزشیابي مرحله اول از واحد یادگیري )کار( شماره 1

كليه آزمون ها براساس استاندارد عملکرد نمون  برگ 8ـ1 انجام می شود.
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بخش سوم: چگونگی تدریس پودمان های کتاب درسی

پیوست واحد یادگیري )کار( شماره 7

شکل الف              

شکل ب

#include
 <mega32.h>
  #include <delay.h>
  void main(void)
{
DDRA.0=1;
while)1({
PORTA.0=1;
delay_ms)250(;
PORTA.0=0;
delay_ms)250(;

    }

جدول ب
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  جدول الف

مشخصات نام قطعهردیف
فنی قطعه

نقش و عملکرد قطعه 
در مدار

شمار پين پورت 
ميکروكنترلر

Atmega 8، میکروکنترلر1
16 یا 

قطعه مرکزی و برای 
کنترل مدار

تمام پین ها و پایه های 
میکروکنترلر

قطعه مستقل برای نمایش LCDنمایشگر2
نوشته ها، اعداد و 

D ،C ،B ،A ،4 ،3 ،2 ،1

3
4
5
6
7
8

9
10

شکل پ

#include <mega8.h>
#include <delay.h>
void main(void)
while (1)

            {
       // Place your code

      here
      if(PINC.0==0)
{
PORTD=0B11;
delay_ms)750(;
PORTD=0B00;
delay_ms)750(;
}
}

جدول پ
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بخش سوم: چگونگی تدریس پودمان های کتاب درسی

تدریس پودمان پنجم : مشاوره، سرویس و خدمات

واحد یادگیري8: ارائه مشاوره، سرویس هاي مختلف و 
مستندسازي

انواع فرم های مختلف ثبت اطالعات

    واحدهای نمایندگی و خدمات پس از فروش کاال، نرم افزارها و نمون برگ های 
متفاوتی برای تنظیم مستندات خود تهیه می کنند.

     تنوع نمون برگ ها با توجه به نوع کاال و خدمات بسیار زیاد است ،  ولی از نظر 
کاربردی مشابهت های زیادی با هم دارد.

    درخواست خرید می تواند برای خرید داخلی و یا سفارش کاال به بخش بازرگانی 
خارجی شرکت باشد. کاالیی که در خارج از کشور تولید می شود عالوه بر نام، دارای 
به   )electronic data processing( EDP CODE کد کاالی مخصوصی به نام

معني کد پردازش داده الکترونیکي جهت سفارش کاالست.

نمونه دیگری از درخواست کاال از انبار 

برندهای معروف، روال سفارش کاال و  نمایندگی های      در شرکت های معتبر و 
قطعه از قوانین و مقررات خاص داخلی شرکت تبعیت می کند.

     واحد تعمیرگاه با توجه به مصرف یک قطعه در یک دوره مشخص مثاًل در یک 
دوره یک ماهه یا حتی یک ساله نقطه سفارش براساس تعداد برای انبار شرکت 

تعریف می کند.
     هنگامی که تعداد قطعات به عدد معین شده می رسد )نقطه سفارش(، قطعه در 
فهرست سفارش قرار می گیرد. شکل 48 نمونه پنل نرم افزاری جست وجوی کاال در 



128

انبار و نقطه سفارش مربوطه را نمایش می دهد.
      از طریق این پنل و از طریق شبکه، درخواست ارسال می شود. انبار پس از آماده 
اطالع  تکنیسین درخواست کننده  مثاًل  مربوطه  واحد  به  را  نتیجه  قطعات،  کردن 
می دهد. به این ترتیب عملیات درخواست و دریافت قطعه سریع تر صورت می گیرد. 

داخلی  اتوماسیون  سامانه  در  نرم افزاری،  پنل  به صورت  می تواند  فرم       این 
شرکت های معتبر و بزرگ نیز طراحی شود. شکل 48 نمونه  این پنل نرم افزاری را 

نمایش می دهد. 

شرایط عمومی ضمانت کاالی وارداتی

قسمت  این  در  است.  بررسی شده  اصلی  کتاب  در  وارانتی  و  گارانتی       شرایط 
نمونه ای از شرایط عمومی  ضمانت کاالی وارداتی که توسط شورای مرکزی سازمان 
ارائه  نظام صنفی رایانه ای کشور در تاریخ 89/10/12 به تصویب رسیده است را 

می کنیم.
         مرجع صادر کننده: شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور است.

     چکیده: شرایط عمومی  ضمانت کاالهای وارداتی به منظور استفاده از خدمات 

شکل 48
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گارانتی با الزام ضمانت نامه ممهور به مهر فروشنده به اجرا در می آید.
    به منظور استفاده از خدمات گارانتی، ارائه ضمانت نامه الزامی  است. ضمانت نامه های 
بدون مهر، امضای فروشنده، تاریخ خرید، مدت اعتبار، مشخصات و شماره سریال کاال 

فاقد اعتبار است. 
    استفاده از خدمات گارانتی منوط به بررسی و تشخیص شرکت است. دستگاهی 
که کارت ضمانت، برچسب گارانتی یا شماره سریال ندارد و یا شماره سریال آن 

مخدوش شده و با شماره سریال دستگاه مطابقت ندارد، شامل گارانتی نمی شود.
    ضمانت فقط شامل دستگاه اصلی بوده و شامل سایر دستگاه های متصل به آن 

و قطعات جانبی و لوازم مصرفی نمی شود. 
    هزینه انتقال دستگاه جهت استفاده از خدمات گارانتی به شرکت و برگشت آن 

به عهده خریدار است. 
یا نصب و راه اندازی شامل  ارتقاء، تنظیم   ،Registration ،خدمات نرم افزاری    

نمی شود. ضمانت 
از  آنها  نرم افزاری  ارتقاء  یا  ثبت  امکان  که  Registration دستگاه هایی      انجام 
طریق سازنده اصلی میسر است، فقط با هماهنگی شرکت امکان پذیر است. در غیر 

این صورت و بروز هرگونه مشکل، مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود. 
از تولید و ساخت دستگاه بوده      ضمانت دستگاه، فقط مربوط به عیوب ناشی 
و شامل عیوب ناشی از بالیای طبیعی یا حوادث غیر مترقبه مانند ضربه، آتش، 
تغییر شکل، زنگ زدگی،  مایعات و مواد شیمیایی، شکستگی، خراشیدگی،  نفوذ 
نوسانات برق یا عیوب مربوط به عدم استفاده از سیم زمین، ولتاژ القایی، قطع و 
وصل اتصاالت در حین روشن بودن دستگاه، صدمات حین عمل، استفاده نادرست 
)عدم رعایت شرایط مندرج در دستورالعمل نگهداری و کارکرد(، دست کاری تنظیم 

یا تعمیر توسط افراد غیرمجاز نمی شود.
دستگاه  نباشد،  میسر  گارانتی  مدت  طول  در  دستگاه  تعمیر  امکان      چنانچه 
معیوب با دستگاه مناسب تعویض می شود. در صورتی که  این دستگاه از رده تولید 
دریافت  آن  احتمالی  ما به التفاوت  مبلغ  و  تحویل  مشابه  کاالی  باشد  شده  خارج 

شد. خواهد 
با  از کشور،  از خارج  تعمیر  برای  نیاز  واردات قطعات مورد  به  نیاز      در صورت 
تعویض  یا  تعمیر  افزایش زمان  امکان  واردات،  به  به محدودیت های مربوط  توجه 

دارد. وجود 
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سایر  ایفای  است.  ضمانت نامه  در  مندرج  موارد  به  محدود  شرکت،      تعهدات 
تعیین  و  بررسی  به  منوط  فروشندگان،  سایر  یا  کاال  اصلی  تولیدکننده  تعهدات 

بود. خواهد  هزینه 
    خریدار با دریافت کارت ضمانت، شرایط آن را پذیرفته و تأیید می کند که کاال 

را با برچسب گارانتی و ظاهر فیزیکی سالم دریافت نموده است.
با توجه به نوع کاال و کاربرد آن تفاوت  ضوابط مربوط به خدمات پس از فروش 
می کند، ولی بسیاری از موارد آن مشابهت دارد. بنابراین درج ضوابط خدمات پس 
از فروش برای کلیه کاالها امکان پذیر نیست. از این رو برخی از ضوابط خدمات پس 

از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی را به عنوان نمونه انتخاب کرده ایم. 
    به منظور نظام مند نمودن فرایند نصب، راه اندازي، به کارگیري و خدمات پس از 
فروش تجهیزات پزشکی این ضابطه طي فصول و مواد جداگانه و به استناد فصل 
ششم، خدمات پس از فروش مواد 32 تا 40 آیین نامه تجهیزات پزشکي سال 86 
ابالغیه مقام محترم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکي تدوین و به منظور اجرا 

ابالغ مي گردد.
    افراد حقيقي یا حقوقي 

کلیه شرکت ها، دارندگان کارت بازرگاني و واجدین پروانه کسب فعالیت در زمینه 
تولید، واردات، صادرات، عرضه، توزیع و خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکي که 
پس از اخذ » شناسنامه« از اداره کل تجهیزات پزشکي مجاز به فعالیت درعرصه 

تجهیزات پزشکي در کشور می باشند.
    نمایندگي 

نمایندگي به فرد حقیقي یا حقوقي اطالق مي گردد که امور مربوط به توزیع، فروش 
و یا خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکي وارداتي و یا تولید داخل را در سطح 
یک منطقه جغرافیایي مشخص انجام می دهد. این فرایند مي بایست در قالب یک 
نمایندگي  خواهان  فرد  و  نمایندگي(  کننده  )اعطاء  تولیدي  واحد  مابین  قرارداد 

صورت پذیرد.
    خدمات پس از فروش

 خدمات پس از فروش عبارت است از مجموعه اقدامات و تعهداتي که از سوي 
تولیدکننده داخلي یا خارجي )یا نمایندگي وي( پس از فروش تجهیزات پزشکي 
و به منظور عملکرد مطلوب و با رعایت اصول ایمني در مدت مورد تعهد اعمال 

مي گردد.
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پذیرش،  آزمون هاي  انجام  راه اندازي،  نصب،  شامل  نظر  مورد  اقدامات   تبصره 1: 
کالیبراسیون،  کلي،  و  تعمیرات جزئي  قطعات،  تأمین  )گارانتي(  آموزش، ضمانت 
ارتقاء و روز آمدي، ردیابي محصول، رسیدگی به درخواست مشتري، انجام اقدامات 

اصالحي و فراخواني محصول مي باشد.
 تبصره 2: الزم به ذکر است دامنه شمول فعالیت هاي فوق الذکر با توجه به نوع 

وسیله یا دستگاه متفاوت خواهد بود.

گارانتي و وارانتي

    گارانتی )Guarantee(: اصطالح گارانتي عبارت است از ضمانتي که تولیدکننده 
یا فروشنده به مصرف کننده یا خریدار مي دهد که محصول در طول مدت زمان 
معین و یا میزان کارکرد مشخصي کاماًل درست کار مي کند و رضایت مشتري را 
برآورده مي   سازد و در غیر این  صورت محصول تعویض شده و یا اصل پول برگشت 

داده مي شود.
    وارانتی )Warranty(: اصطالح وارانتي عبارت است از تعهدي که تولیدکننده یا 
فروشنده به مصرف کننده یا خریدار مي دهد که در صورت بروز هرگونه مشکل یا 
نقص یا نیاز به ارتقاء محصول، هزینه تعمیر یا تعویض قطعات را به عهده مي گیرد و 
به این طریق به مصرف کننده اطمینان می دهد که در طول مدت زمان و یا کارکرد 

مشخصي نیاز به پرداخت هزینه براي تعمیرات ندارد.

الزامات عمومي ارائه خدمات پس از فروش و اشخاص مجاز به ارائه 
خدمات پس از فروش

    ارائه خدمات پس از فروش صرفاً توسط اشخاص حقوقي زیر، مجاز است.
 واحد تولیدکننده داخلي یا خارجي و یا نمایندگي قانوني ایشان

تبصره: نمایندگي به شکل رسمي یا انحصاري مجاز به فعالیت است.
 شرکت هاي ثالث ارائه دهنده خدمات پس از فروش

واحد  از  مجوز  باداشتن  پزشکي،  وسیله  خریدار  درماني  مرکز  خود  توسط   
خارجي یا  داخلي  تولیدکننده 

 ترکیبي از موارد فوق الذکر با هماهنگي بین شرکت و مرکز درماني
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 تبصره 1: در صورتي که بخشي از خدمات پس از فروش توسط شخص ثالث 
به عهده  این خدمات  انجام  لیکن مسئولیت  بوده  بالمانع  انجام شود ، این موضوع 

)Third Party( است.  اصلي  شرکت 
 تبصره 2: شرکت مي بایست متناسب با تعداد و پراکندگي جغرافیایي دستگاه هاي 
تحت پوشش، در نقاط مختلف کشور، نمایندگي هاي فني و خدمات پس از فروش 
قرارداد  داراي  حقوقي  یا  حقیقي،  افراد  مي توانند  نمایندگي ها  این  باشد.  داشته 

معتبر با شرکت اصلي باشند.
 تبصره 3: سایر موارد خاص مي بایست از ادارة کل تجهیزات پزشکي استعالم 

شود.
    الزامات قرارداد نمایندگي

از امور  بنابه دالیلي تمام یا بخشي   در مواردي  که سازنده )داخلي یا خارجي( 
مربوط به توزیع، فروش یا خدمات پس از فروش تجهیزات پزشکي وارداتي یا تولید 
داخل را در سطح یک منطقه جغرافیایي مشخص به سایر اشخاص به عنوان نماینده 

واگذار مي نماید.
 این فعالیت ها مي بایست در قالب یک قرارداد، مابین واحد تولیدي )اعطاء کننده 
نمایندگي( و فرد خواهان نمایندگي، درج شده و حدود فعالیت و شرایط الزم در 

متن قرارداد لحاظ گردد.
    شرکت هاي واردکننده موظف هستند نسبت به ارائه نامه نمایندگي با مشخصات 

ذیل به اداره کل تجهیزات پزشکي اقدام نمایند:
 نامه نمایندگي مي بایست از سوي کمپاني سازنده، در سربرگ کمپاني و با مهر 

و امضاي کمپاني باشد.
  نام، آدرس و مشخصات کامل کمپاني سازنده ذکر شود.
  نام، آدرس و مشخصات کامل شرکت نماینده ذکر شود.

  در متن نامه وضعیت انحصاري / غیر انحصاري نمایندگي قید شود.
  مشخصات کامل محصوالت تحت نمایندگي ذکر شود.

  حیطه جغرافیایي نمایندگي ذکر شود.
  تاریخ صدور، انقضا و نحوه تمدید نامه نمایندگي ذکر شود.

  نامه نمایندگي باید ممهور به مهر سفارت کشور ایران در کشور مبدأ باشد.
فروش  از  ارائه خدمات پس  به  مجاز  اشخاص  تعميرات:  به      الزامات مربوط 
تجهیزات پزشکي که مسئولیت ارائه خدمات پس از فروش را به عهده دارند، موظف 
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به ارائه خدمات تعمیر، نگهداري و کالیبراسیون درکشور می باشند و شرایط ذیل 
جهت ارائه خدمات مذکور الزامي  است.

 حداکثر زمان مراجعه جهت ارائه خدمات فوق از زمان اعالم رسمي  مشتري در 
مورد شرکت هاي مستقردر همان استان، 24 ساعت و در مورد مراکز درماني خارج 

از استان محل استقرار شرکت، 72 ساعت مي باشد.
 شرکت موظف است نسبت به تأمین و نگهداري قطعات یدکي مورد نیاز دستگاه هاي 

فروخته شده اقدام نماید.
    در صورتی  که امکان سرویس، تعمیر، کالیبراسیون و ارائه خدمات دستگاه بنا به 
تشخیص کمپاني و تأیید اداره کل تجهیزات پزشکي در کشور میسر نباشد و نیاز 
از  ارائه خدمات پس  زیر جهت  موارد  رعایت  باشد،  به کمپاني  ارسال دستگاه  به 

الزامي  است: فروش 
 ارائه دستگاه جایگزین از طریق شرکت نمایندگي به مشتري در طول مدت ارسال 

دستگاه معیوب به کمپاني.
 هزینه هاي مرتبط با ارائه خدمات دستگاه هاي فوق الذکر باید مطابق تعرفه هاي 

داخل کشوردر نظر گرفته شود.
 حداکثر زمان مورد نیاز جهت ارسال و عودت دستگاه ها به مشتري نباید از 6 ماه 

تجاوزکند.
 کلیه شرکت ها موظف به رعایت تعرفه هاي ارائه خدمات پس از فروش مي باشند.

     الزامات مربوط به خدمات گارانتي و وارانتي
 مدت زمان گارانتي و وارانتي براي کلیه دستگاه ها به صورت کلي حداقل یک سال 

پس از زمان نصب و راه اندازي است.
تبصره: همچنین مدت زمان ارائه خدمات پس از فروش براي دستگاه ها، حداقل 

10 سال پس از نصب و راه اندازي است.
 در مورد ابزار و لوازم جراحي، این زمان حداقل 5 سال است. همچنین شرکت 
موظف به تعویض ابزار معیوب بدون ایجاد وقفه در امور تشخیصي و درماني مشتري 

خواهد بود.
توافق شرکت و مشتري  براساس  وارانتي می تواند  و  تبصره: مدت زمان گارانتي 

یابد. افزایش 
 شرکت موظف است قطعات یدکي نیمه مصرفي )قطعات یدکي که دائمي  نبوده 
و زمان مصرف معیني دارند( مانند الکترودها، سنسورها را پس از تعویض به مدت 
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زمان مقرر شده طي مستندات کمپاني گارانتي کند.
 پرداخت هزينه هاي جانبي ارائه خدمات گارانتي و وارانتي شامل اياب و ذهاب و 

حمل و نقل به عهده مشتري است.
     الزامات سيستم مديريت خدمات پس از فروش

استقرار  به  فروش موظف  از  ارائه خدمات پس  منظور تضمين  به  کليه شرکت ها 
سيستم مديريت خدمات پس از فروش مي باشند که اهم الزامات آن به شرح ذيل 

می باشند:
 نيروي فني: پرسنل بخش خدمات پس از فروش شرکت مي بايست شايستگي و 
توانايي الزم جهت انجام خدمات پس از فروش را داشته باشند. شرايط الزم جهت 

پرسنل مذکور عبارت است از:
 توانايي جسمي: پرسنل بخش فني می بايست از سالمت جسمي و توانايي الزم 

جهت ارائه خدمات پس از فروش برخوردار باشند.
 تحصيالت مرتبط: مدرك تحصيلي پرسنل فني می بايست متناسب با موضوع 

فعاليت شرکت باشد.
تبصره: معيار احراز مدارك تحصيلي براساس قوانين جاري کشور خواهد بود.

 سابقه و مهارت كافي: سرويس و نگهداري دستگاه بايد توسط پرسنل مجرب 
و ماهر انجام شود تا بتوانند خرابي دستگاه را شناسايي و اصالح نموده و گزارش 
نمايند.  ثبت  دستگاه  شناسنامه  در  و  دهند  ارائه  سرويس  اطالعات  از  صحيحي 
همچنين اطالعات مرتبط با حوادث و وقايع ناگوار را شناسايي و گزارش دهند.

 آموزش مناسب: شرکت موظف است براساس ميزان فروش وسيله يا دستگاه و 
نوع تكنولوژي آنها، امكانات مناسب جهت آموزش پرسنل خود را در قالب دوره هاي 

آموزشي مرتبط و يا آموزش در حين کار ايجاد نمايد.
گواهي طي دوره هاي آموزشي نيروهاي فني توسط کمپاني و ساير مدارك مربوط 
به آموزش هاي پرسنل فني بايد به صورت مستند نگهداري شده و بعد از هر دوره 

آموزش به روز رساني شوند.
شرکت موظف است تا مدارك و مستندات الزم جهت احراز شرايط فوق را براي 
هر يك از پرسنل در اختيار داشته و در صورت نياز در اختيار اداره کل قرار دهد.

 تعداد پرسنل فني می بايست براساس شاخص هاي زير تعيين شود.
 تعداد دستگاه هاي تحت پوشش

 تكنولوژي به کار رفته در دستگاه ها
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 توزیع و پراکندگي جغرافیایي دستگاه ها
میزان نیاز به سرویس و تعمیرات دستگاه ها

برگه هاي  و  پرسنل شرکت  بیمه  برگه فهرست  فني  پرسنل  تعداد  معیار  تبصره: 
بود. خواهد  مالیاتي  اظهارنامه 

     تجهيزات و ابزار الزم
نمایندگي  یا شرکت  ازتولیدي  )اعم  فروش  از  پس  ارائه دهنده خدمات   شرکت 
ارائه  جهت  نیاز  مورد  تجهیزات  و  لوازم  ابزار،  تأمین  به  موظف  خارجي(  کمپاني 

: مي باشد  ذیل  خدمات 
 حمل و نقل، نصب و راه اندازی دستگاه ها و وسایل

)Acceptance tests( آزمون هاي پذیرش 
 آزمون هاي کنترل کیفي و کالیبراسیون دستگاه ها و وسایل تعمیر، سرویس و 

نگهداري
 آموزش هاي کاربري و فني تجهیزات

کمپاني  توصیه  فوق الذکر  موارد  درخصوص  کل  اداره  نظر  مورد  مرجع  تبصره: 
بود.  فني خواهد  علمي  و  و دالیل  یا شواهد  و  فني دستگاه  و مستندات  سازنده 

)service manual(
فروش  از  بخش خدمات پس  فني  کارگاه  تجهیز  تجهیزات الزم جهت   حداقل 
مکانیکي  وسایل  و  ابزار  و  و...(  هویه  مولتي متر،  اسیلوسکوپ،  )مانند  شرکت 

گردد. تهیه  شرکت  توسط  می بایست 
  میزان و تعداد تجهیزات و ابزار مورد نیاز جهت هر یک از خدمات فوق مي بایست 

با تعداد و پراکندگي تجهیزات فروخته شده تناسب داشته باشد.
 تجهیزاتي که جهت انجام امور کنترل کیفي و کالیبراسیون وسایل فروخته شده 
به کار گرفته می شود، مي بایست کالیبره باشد و کالیبره بودن آن توسط یک مرجع 
بعدي  کالیبراسیون  انجام  و  کالیبراسیون  انقضاء  تاریخ  و  باشد  شده  تأیید  معتبر 
تعیین شده باشد. ضمناً از آسیب دیدگي و خراب شدن طي جابه جایي، نگهداري، 

استفاده و انبارش حفاظت گردد.
 کارشناساني از شرکت که با تجهیزات مذکور سر و کار دارند مي بایست آموزش هاي 
الزم جهت کار با این وسایل را گذرانده و این مسئله با شواهد و مستندات به اثبات 

رسانده شود.
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با  هماهنگ  و  مطابق  می بایست  فیزیکي  فضاي  مشخصات  فيزیکي:       فضاي 
نحوه ارائه خدمات پس از فروش بوده و شرکت مي بایست داراي حداقل امکانات 

باشد: ذیل 
 ساختمان و مکان ارائه خدمات پس از فروش می بایست به لحاظ متراژ، امکان 

دسترسي و تأسیسات الزم داراي شرایط مناسبي باشد.
 شرکت مي بایست مکاني جهت نگهداري تجهیزات و امکانات جانبي مورد نیاز اعم 

از سخت افزارها و نرم افزارهاي الزم در حد مناسب درنظر بگیرد.
 شرکت مي بایست فضایي به عنوان انبار قطعات یدکي با قفسه بندي مناسب در 
نظر گرفته و کلیه لوازم و قطعات مورد استفاده را به صورت کدگذاري شده نگهداري 

نماید.
 شرکت همچنین مي بایست محلي جهت نگهداري مستندات و مدارك الزم مربوط 
از فروش شامل مستندات علمي و فني، گزارش های سرویس و  به خدمات پس 

شناسنامه دستگاه هاي فروخته شده در نظر بگیرد.
 شرکت مي بایست امکانات الزم را جهت حمل ونقل دستگاه هایي که جهت تعمیر 

و سرویس به محل شرکت برمي گردند فراهم نماید.

مستندات علمي و فني

 )User Manual( دفترچه راهنماي كاربري دستگاه   
انتظار یک وسیله را که شامل  راهنماي کاربري دستگاه، عملکرد و کاربرد مورد 
تمامي اطالعات اساسي و ضروري کاربرد دستگاه به صورت ایمن و مطابق با عملکرد 

مورد انتظار می باشد، اظهار می نماید.
مواردي که مي بایست در دفترچه راهنماي کاربري دستگاه لحاظ شوند عبارت اند از :

 )Table of Contents( فهرست مطالب   
در این قسمت مي بایست لیست کامل مفاهیم موجود در راهنماي کاربري دستگاه 

به همراه شماره صفحه آورده شود.
 )General Warnings and Cautions( اخطارها و هشدارهاي عمومي   

در این قسمت مي بایست اطالعات مهم مورد نیاز قبل از استفاده دستگاه ذکر شود و 
درخصوص مواردي که در صورت نادیده گرفتن مي تواند منجر به آسیب، مرگ یا حوادث 

ناگوار براي بیمار و یا خرابي، آسیب و ایجاد اشکال در وسیله شود هشدار داده شود.
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در این بخش همچنین باید در مورد هرگونه ریسک مربوط به مصرف یا دسترسي 
به  از دستگاه  استفاده  زمان  در طول  یا پس مانده هاي حاصل  زائد  به محصوالت 

استفاده کننده هشدار داده شود.
 )Indications for use( Purpose of Device كاربردهاي وسيله    

در این قسمت می بایست در خصوص اهداف و کاربردهاي وسیله به طور مختصر 
توضیح داده شود.

 )Description of the Device( توصيف وسيله      
در این قسمت مي بایست مختصري از خصوصیات فیزیکي وسیله شامل قسمت هاي 
مختلف و لوازم جانبي وسیله آورده شود. استفاده از نقشه  هاي گرافیکي واضح ترین 

و آسان ترین روش براي توصیف یک وسیله مي باشد.
)Enviromental Conditions that affect use( شرایط محيطي تأثيرگذار    

در این قسمت در خصوص موارد زیر می بایست توضیح داده شود:
 شرایط محیطي مناسب جهت استفاده مؤثر و ایمن از وسیله کلیه شرایطي که 
وسیله نباید تحت آن شرایط استفاده شود، به طور مثال، وسیله الکتریکي نباید در 

محیط مرطوب استفاده شود.
 )Setup instructions( دستورالعمل هاي راه اندازي    

راه اندازي وسیله ، بر عهده  این قسمت مي بایست مشخص شود که مسئولیت  در 
کاربر مي باشد یا شرکت خدمات دهنده. در صورتی که مسئولیت راه اندازي وسیله 
بر عهده کاربر باشد موارد زیر مي بایست در دفترچه راهنماي کاربري آورده شود:

 لیست قطعات مورد نیاز
 لیست مواد و ابزارهاي مورد نیاز جهت راه اندازی

 کلیه اخطارها و هشدارهاي مربوط به راه اندازی وسیله
 عواقب ناشي از راه اندازی نادرست وسیله

 ذکر مراحل راه اندازي وسیله با شماره ترتیب
 کلیه آماده سازي هاي خاص قبل از اولین استفاده از وسیله مانند تمیز کردن یا 

ضد عفوني کردن 
 )Check ـout( بازدید     

درصورتی که جهت اطمینان از ایمني و اثربخشي وسیله نیاز به بازدید باشد، این 
فرایند می بایست به طور کامل توضیح داده شود. فرایند بازدید می تواند شامل موارد 
این  باشد.  کالیبراسیون  مانند  مواردي  یا  و  وسیله  بررسي ظاهري  مانند  ساده اي 
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قسمت مي بایست دربرگیرنده اطالعات زیر باشد:
 زمان انجام بازدید، به طور مثال هم زمان با راه اندازي وسیله یا قبل از استفاده 

از آن 
  فرایند مرحله به مرحله بازدید از عملکرد صحیح قسمت هاي مختلف وسیله

  اقدامات مورد نیاز در صورت مشاهده مشکل در مراحل بازدید
 )Operating instructions( دستورالعمل هاي كاربري  

این قسمت می بایست شامل حداقل موارد زیر باشد :
  موارد خاصي که جهت آماده سازي وسیله قبل از استفاده، مورد نیاز می باشد. 

 )warm up( مانند فرایند گرم شدن دستگاه
  کلیه هشدارها و دستورالعمل هاي ایمني مربوط به کاربري وسیله

 عواقب کاربري نادرست وسیله
هر  در  انتظار  مورد  نتایج  و  منطقي  ترتیب  به صورت  وسیله  از  استفاده  مراحل   

مرحله
 )Cleaning( تميز كردن 

این قسمت مي بایست شامل حداقل موارد زیر باشد:
  لیست ملزومات مورد نیاز جهت تمیز کردن وسیله
 توضیح مرحله به مرحله فرایند تمیز کردن وسیله
 دوره هاي زماني مناسب جهت تمیز کردن وسیله

  عواقب ناشي از روش هاي نامناسب و یا عدم تمیزکردن وسیله
  اخطارها و هشدارهاي مربوط به تمیز کردن وسیله

 فهرست اقدامات الزم جهت ضدعفوني و سترون نمودن وسیله
 )Maintenance( نگهداشت 

در این قسمت می بایست در خصوص فعالیت هاي مربوط به امور نگهداشت که برعهده 
کاربر می باشد توضیح داده شده و جداول زماني مناسب جهت انجام این فعالیت ها 
آورده شوند. دراین قسمت همچنین مي بایست در خصوص عواقب ناشي از عدم انجام 

فعالیت هاي مربوط به نگهداشت نیز توضیح داده شود.
 )Storage( انبارش    

دراین قسمت مي بایست در خصوص شرایط مناسب جهت نگهداري و انبارسازي وسیله 
توضیح داده شده و هشدارهاي مورد نیاز آورده شوند. به طور مثال، نگهداري برخي 

وسایل در محیط نم دار بر روي وسیله اثر گذاشته و منجر به زنگ زدگي مي شود.
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 )Troubleshooting(عيب یابي 
هنگام بروز مشکل با مراجعه به قسمت عیب یابي مي توان دریافت که مشکل مربوط 

به وسیله است یا مربوط به شرایط بیمار.
در این قسمت مي بایست راه حل کلیه مشکالت جزئي احتمالي مربوط به راه اندازي، 
کاربري و نگهداري وسیله به صورت گروه بندي شده آورده شود. به طور مثال، اشکاالت 

توأم با آالرم در یک گروه آورده شوند.
قسمت عیب یابي مي تواند در قالب یک جدول شامل یک ستون براي نشانه هاي 

مربوط به اشکال دستگاه و یک ستون شامل راه هاي رفع آن آورده شود.
از  لیستي  مي بایست  باشد،  داشته  را  خطا  پیغام هاي  نمایش  قابلیت  وسیله  اگر 
پیغام هاي احتمالي، معني آنها و چگونگي اصالح خطا در این قسمت آورده شود.

 )Summary(خالصه    
این قسمت می بایست شامل خالصه اي )ترجیحاً یک صفحه اي(  از اطالعات اساسي 
دفترچه راهنماي کاربري وسیله، شامل مراحل اصلي کاربري، اخطارها و هشدارهاي 
اصلي و شماره تلفن هاي ضروري جهت کمک به کاربر باشد. این قسمت در انتهاي 
دفترچه راهنماي کاربري )به صورتی که قابل جداسازي باشد( و یا به صورت جداگانه 

در اختیار کاربر قرار مي گیرد.
راهنماي  دفترچه  جایگزین  وجه  هیچ  به  خالصه  قسمت  که  است  ذکر  به  الزم 
کاربري نبوده و باید به کاربر تأکید شود که قبل از استفاده از وسیله مي بایست 

نماید. مطالعه  دقت  به  را  وسیله  کاربري  راهنماي  دفترچه  قسمت هاي  کلیه 
 )Index( فهرست موضوعات     

در این قسمت کلیه مطالب مهمي که در دفترچه راهنماي کاربري دستگاه آورده 
مي شود به ترتیب حروف الفبا و همراه با شماره صفحه آورده مي شود تا کاربر بتواند 

به راحتي به اطالعات مورد نیاز دستیابي داشته باشد.
 Home care مثاًل اطالعات دستگاه آزمایشگاهی مربوط به

مصارف  با  وسایل  فارسي جهت  زبان  به  کاربري  راهنماي  دفترچه  تهیه  تبصره: 
مي باشد. الزامي  و...  فشار سنج  قند خون،  دستگاه های  مانند  خانگي 

)Service Manual( دفترچه راهنماي سرویس دستگاه     
راهنماي سرویس دستگاه کلیه موارد مربوط به نصب، تعمیر و نگهداري یک وسیله 
و همچنین تمامي مشخصات، نمودارها و نقشه هاي فني دستگاه را اظهار مي نماید.
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مواردي که مي بایست در دفترچه راهنماي سرویس دستگاه لحاظ 
شوند 

 )Table of Contents( فهرست مطالب    
در این قسمت مي بایست لیست کامل مفاهیم موجود در دفترچه راهنماي سرویس 

دستگاه به همراه شماره صفحه آورده شود.
 )Warnings and Cautions( اخطارها و هشدارها    

در این قسمت مي بایست درخصوص مواردي که در صورت نادیده گرفتن مي تواند 
منجر به آسیب، مرگ یا حوادث ناگوار براي بیمار یا کاربر و یا خرابي، آسیب و ایجاد 

اشکال در وسیله شود هشدار داده شود.
 )Block Diagram( بلوك دیاگرام    

در این قسمت مدل هاي تصویري مربوط به قسمت هاي مختلف دستگاه و چگونگي 
ارتباط آنها با یکدیگر آورده می شوند.

 )Technical Specification( مشخصات فني 
تغییرات،  مانند حدود  وسیله  فني  ویژگي هاي  و  کلیه مشخصات  قسمت  این  در 
درجه دقت و مشخصات فیزیکي آن مانند وزن و ابعاد بیان مي شوند. این مشخصات 

معموالً در قالب یک جدول آورده مي شوند.
 )Description of the Device( توصيف وسيله    

در این قسمت معموالً از نماهاي مختلف وسیله )مانند نماي پشت و جلوي وسیله( 
معرفي  مربوطه جهت  توضیحات  و  همراه شماره گذاري  به  گرافیکي  نقشه هاي  و 

قسمت هاي مختلف وسیله و لوازم جانبي آن استفاده مي شود.
 )Installation instructions( دستورالعمل هاي نصب و راه اندازي 

 لیست قطعات مورد نیاز
  لیست مواد و ابزارهاي مورد نیاز جهت نصب و راه اندازي

  موارد مربوط به آماده سازي قبل از نصب و راه اندازي
  کلیه اخطارها و هشدارهاي مربوط به نصب و راه اندازي وسیله

  عواقب ناشي از نصب و راه اندازي نادرست وسیله
  ذکر مراحل نصب و راه اندازي وسیله با شماره ترتیب
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 )Maintenance( نگهداشت 
نگهداشت  امور  به  مربوط  فعالیت هاي  خصوص  در  مي بایست  قسمت  این  در 
زماني  جداول  و  شود  داده  توضیح  مي باشد  خدمات دهنده  شرکت  برعهده  که 
 )Preventive Maintenance( نگهداري پیشگیرانه ،)Calibration( کالیبراسیون
مناسب جهت انجام این فعالیت ها آورده شوند. دراین قسمت همچنین مي بایست 
در خصوص عواقب ناشي از عدم انجام فعالیت هاي مربوط به نگهداشت نیز توضیح 

داده شود.
 )Storage( انبارش 

در این قسمت مي بایست در خصوص شرایط مناسب جهت نگهداري، انبارسازي و 
انتقال وسیله توضیح داده شده و هشدارهاي مورد نیاز آورده شوند.

 )Troubleshooting( عيب یابي 
به  مربوط  احتمالي  مشکالت  و  خرابي ها  کلیه  لیست  می بایست  قسمت  این  در 
قالب  آورده شود. قسمت عیب یابي مي تواند در  به صورت گروه بندي شده  وسیله 
یک جدول شامل یک ستون براي نشانه هاي مربوط به اشکال دستگاه و یک ستون 

شامل راه هاي رفع آن آورده شود.
از  لیستي  مي بایست  باشد،  داشته  را  خطا  پیغام هاي  نمایش  قابلیت  وسیله  اگر 
پیغام هاي احتمالي، معني آنها و چگونگي اصالح خطا در این قسمت آورده شود.

 )Symbols( عالئم 
در این قسمت عالئم و نشانه هاي خاصي که در قسمت هاي مختلف مورد استفاده 

قرار مي گیرد توضیح داده می شود.
به طور مثال:

1  Periodic checks and adjustment
2  Cooling system

در مثال هاي فوق تصویر سمت راست عالمت تنظیم و بازدیدهاي دوره اي و تصویر 
سمت چپ عالمت سیستم خنک کننده مي باشد.

یا  براي دستگاه ها و  لزوماً  بوده و  این عالئم به طور اختصاصي  به ذکر است  الزم 
نمی باشد. یکسان  متفاوت  کمپاني هاي 
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 )Circuit description( شرح مدار 
با  دستگاه  مختلف  قسمت هاي  الکترونیکي  نقشه هاي  مي بایست  قسمت  این  در 

آورده شوند. آنها  به  مربوط  کامل  جزئیات 
 )Special tools( ابزار مخصوص 

از آنجا که استفاده از ابزار و وسایل نامناسب مي تواند موجب آسیب به دستگاه و یا 
عدم دقت در فرایند سرویس و کالیبراسیون شود، در این قسمت مي بایست لیست 
کلیه ابزار و وسایل مناسب جهت سرویس و کالیبراسیون دستگاه، که توسط شرکت 

سازنده پیشنهاد می شود، آورده شود.
 )Spare parts list(ليست قطعات 

در این قسمت لیست کامل قطعات مختلف دستگاه، کد قطعه، تعداد قطعه و توضیحات 
مربوط به آنها آورده می شود. 

 ردیابي محصوالت

محصوالت  شناسایي  مناسبي جهت  اجرایي  روش  مي بایست  سازنده  شرکت   
در حین کلیه مراحل تولید، توزیع و نصب وسایل و تجهیزات پزشکي اتخاذ نماید 
و ضمن الزام نمایندگي ها و توزیع کنندگان خود به حفظ سوابق مربوطه خود نیز 

نسخه اي از این مستندات را بایگاني کند.
تبصره: شرکت سازنده و نماینده آن موظف است اطالعات مربوط به محصوالت را 
به گونه اي ثبت نماید که امکان بازیابي اطالعات و دسترسي به آنها پس از گذشت 

زمان به سهولت وجود داشته باشد.
 درصورت درخواست اداره کل تجهیزات پزشکي شرکت تولیدکننده یا واردکننده 
)و یا نمایندگي قانوني ایشان( مي بایست ظرف مدت حداکثر 10 روز کاري براي 
محصوالت توزیع شده و 3 روز کاري براي محصوالتي که هنوز توزیع نشده است 

موارد ذیل را به طور مستند در اختیار اداره کل قرار دهد.
  نام، نام تجاري و مشخصات کامل وسیله پزشکي

  نام، مشخصات و آدرس تولیدکننده یا واردکننده )و یا نمایندگي قانوني ایشان( 
و سایر توزیع کنندگان

 Serieal Number/Lot Number/Batch Number سري ساخت محصول شامل 
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 تاریخ حمل محصول توسط تولیدکننده
 نام، تلفن و آدرس مصرف کننده

قانوني  نمایندگي  یا  )و  واردکننده  شرکت  تولیدکننده،  الزام  درصورت  تبصره: 
ایشان( مي بایست اطالعات مربوط به ردیابي محصول را مطابق با دستورالعمل و 

قرار دهد. اختیار وي  در  تولیدکننده  توسط  ارائه شده  فرمت 

اموال مشتري

 شرکت باید از اموال مشتري مادامي که این اموال تحت کنترل شرکت است 
به هر صورت  یا  و  ببیند  اموال مشتري ضایع شود، آسیب  نماید. هرگاه  مراقبت 
دیگري براي استفاده نامناسب تشخیص داده شود، این امر باید به مشتري گزارش 
شده و سوابق آن نگهداري شده و ضرر و زیان هاي احتمالي مشتري به نحو مقتضي 

جبران گردد.

کنترل وسایل پایش و اندازه گیري

 شرکت باید امکان پایش و اندازه گیري تعریف شده توسط کمپاني و همچنین 
وسایل پایش و اندازه گیري مورد نیاز را فراهم نموده، و شواهدي دال بر انطباق 

محصول با الزامات تعیین شده را مشخص کند. 
 شرکت باید روش هاي اجرایي مدون و وسایل و تجهیزات الزم را جهت حصول 
اطمینان از اینکه اندازه گیري و پایش به طریق همخوان با الزمات مربوط به اندازه گیري 

و پایش انجام مي گیرد برقرار نماید.
تجهیزات اندازه گیري باید:

 کالیبره باشد و این کالیبره بودن توسط یک مرجع معتبر قابل ردیابي بین المللي، 
تأیید شده باشد.

 تاریخ انقضاء کالیبراسیون و انجام کالیبراسیون بعدي تعیین شده باشد.
 از آسیب دیدگي و خراب شدن در طي جابه جایی، نگهداري و انبارش،حفاظت 

گردد.
 استفاده هایي که موجب خروج دستگاه از کالیبره بودن شود، جلوگیري شود.
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شكایات مشتري

 شکایت عبارت است از هرگونه ابالغ مکتوب، الکترونیکي و یا شفاهي که وجود 
نقص در مورد اصالت، کیفیت، دوام، قابلیت اعتماد، ایمني، اثربخشي، عملکرد و یا 

خدمات پس از فروش وسیله را بعد از زمان توزیع آن اظهار نماید.
 درخصوص شکایت مشتریان شرکت باید روش اجرایي مناسب جهت دریافت، 
رسیدگي، پیگیري و حل مشکل در اسرع وقت را داشته باشد و شرح کلیه فعالیت هاي 
صورت گرفته را به صورت مستند نگهداري کند و در صورت تشخیص عدم نیاز به 

رسیدگي شکایت، علت آن را ثبت نماید.

 ارزیابي رضایت مشتریان 

به عنوان یکي از شاخصه هاي عملکرد سیستم مدیریت کیفیت، شرکت باید اطالعات 
مرتبط با نظرات مشتري درخصوص برآورده شدن خواسته هاي مشتري از جمله 
خواسته هاي مربوط به تحویل و فعالیت هاي پس از تحویل محصول را مورد پایش 
قرار دهد. لذا شرکت باید روش اجرایي مناسب جهت دستیابي و به کارگیري این 
اطالعات داشته باشد و این اطالعات را به صورت مستند نگهداري کند. بدین منظور 
شرکت موظف است نسبت به تهیه فرم ارزیابي رضایت مشتري با حداقل اطالعات 

قید شده اقدام نماید.

 فعالیت هاي اصلي خدمات پس از فروش شرکت ها
 فعالیت هاي قبل از نصب و راه اندازي

 معرفي كليه توانایي ها و امکانات وسيله پزشکي: شرکت موظف است نسبت 
به  موردنظر،  پزشکي  وسیله  کاربري  و  فني  امکانات  و  توانایی ها  کلیه  معرفي  به 

نیروهاي معرفي شده از طرف مشتري، اقدام نماید.
 شرکت موظف است کلیه امکانات بالقوه وکلیه توانایی هایي که قابل اضافه شدن 

به سیستم مي باشد را در اسرع وقت به مشتري رسماً و کتباً اعالم نماید.
 زمان انجام این امر باید قبل از تحویل نهایي و با هماهنگي مشتري باشد و شرایط 
نگهداري سالم و صحیح دستگاه و دوره هاي بازدید و سرویس دستگاه و هشدارها 

و سایر موارد خاص درخصوص دستگاه نیز مطرح گردد.
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بهره برداري  و  نصب  جهت  الزم  شرایط  و  امکانات  کلیۀ  است  موظف  شرکت   
الکتریکي،  تأسیسات  مربوطه،  نقشه هاي  و  فیزیکي  فضاي  شامل  را  دستگاه ها 
تهویه  )دما، رطوبت، فشار،  رایانه اي، شرایط محیطي الزم  الکترونیکي،  مکانیکي، 
و...(، امکانات حفاظتي مانند حفاظت در برابر پرتوها و میدان هاي مغناطیسي الزم 
را طي دستورالعمل مکتوب به مشتري نهایي اعالم نموده و برحسن انجام کار و 

نماید. نظارت  فوق،  شرایط  تأمین 
  در صورت تمایل مشتري و با توافق طرفین، شرکت مي تواند رأساً نسبت به اجراي 

موارد فوق اقدام نماید.
شرکت موظف است دستورالعمل هاي نصب، بازرسي و مراحل اجرایي آزمایش هاي 
پذیرش را قبل از نصب و راه اندازي در اختیار داشته و نگهداري نماید. دستورالعمل ها 
و روش هاي اجرایي باید شامل راهنمایي براي اطمینان از نصب صحیح دستگاه بوده 

تا دستگاه پس از نصب، مطابق هدف طراحي، کار کند.
 فعاليت هاي نصب و راه اندازي

 شرکت موظف است از صحت عملیات مربوط به قبل از نصب و راه اندازي اطمینان حاصل نماید.
 فعالیت هاي نصب و راه اندازی می بایست مطابق توصیه شرکت سازنده انجام پذیرد.

 در صورت تمایل مشتري، شرکت موظف است یک نسخه از فعالیت ها و چک لیست هاي 
مربوط به نصب و راه اندازي دستگاه را در اختیار وي قراردهد.

و  نصب  عملیات  کلیه  به  نسبت  مي تواند  وي  شده  معرفي  نماینده  یا  مشتري   
نماید. نظارت  راه اندازي 

نصب  امکانات الزم جهت  و  ابزارها  ، تجهیزات  ، لوازم  کلیه  است  موظف    شرکت 
نماید. تأمین  را  ایمن دستگاه ها  و  صحیح 

تحویل نهایي و آزمایش هاي پذیرش

 اشخاص حقوقي مجاز به ارائه خدمات پس از فروش موظف هستند مستندات 
الزم درخصوص آزمایش هاي پذیرش که شامل دستورالعمل هاي نصب، بازرسي و 
مراحل اجرایي تست هاي پذیرش می باشند را قبل از نصب و راه اندازی دستگاه، در 

اختیار داشته باشند و نگهداري نمایند.
شرکت  اختیار  در  سازنده  کمپاني  طرف  از  مي بایست  دستورالعمل ها  این   

بگیرد. قرار  نمایندگي 
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از نصب صحیح  اطمینان  براي  آزمایش هاي پذیرش  دستورالعمل و روش هاي   
دستگاه بوده و بدین معني است که از عملکرد صحیح، ایمني و کالیبراسیون دستگاه 

پس از نصب و راه اندازي اطمینان حاصل شود.
 شرکت نمایندگي موظف است کلیه مستندات ، امکانات ، تجهیزات و ابزارهای 

الزم درخصوص انجام آزمایش های پذیرش را در اختیار داشته باشد.
    شرکت نمایندگي موظف است طبق دستورالعمل و روش هاي اجرایي، نسبت به 

اجراي آزمایش هاي مربوط به پذیرش دستگاه اقدام نماید.
 شرکت نمایندگي موظف است یک نسخه از شرح فعالیت آزمایش هاي پذیرش 
و نتایج حاصل از آن را در اختیار مشتري قرار دهد و آن را تصدیق و گواهي نموده 
و متعاقباً تأییدیه مشتري را دریافت نماید. شرکت نمایندگي موظف است همکاري 

الزم را با ناظر اعالم شده از سوي مشتري انجام دهد.

 آموزش

 آموزش كاربري
از  بهینه  بهره برداري  و  استفاده  جهت  الزم  آموزش هاي  است  موظف  شرکت   
دستگاه را به کاربر ارائه نماید، به طوري که کاربر پس از طي دوره آموزشي، تسلط 
الزم را جهت کار با کلیه امکانات سیستم، تشخیص مشکالت سیستم، چگونگي 
اعالم گزارش اپراتوري جهت )PM( خرابي و پیگیري هاي الزم را داشته باشد و 
همچنین کاربر قادر به انجام برنامه نگهداري پیشگیرانه و نگهداري بهینه دستگاه 

طبق روش هاي اجرایي معرفي شده از سوي شرکت سازنده دستگاه باشد.
 آموزش فني

وسیله  کارکرد  اصول  و  اجزاء  معرفي  شامل  فني  آموزش  است  موظف  شرکت   
پزشکي، چگونگي شناسایي و گزارش نمودن اشکاالت و خطاها و معایب سیستم، 
برطرف نمودن اشکاالت جزئي و اولیه دستگاه ها و اقداماتي که بایستي در صورت 
مشاهده هر یک از اشکاالت جهت تأمین ایمني بیمار و دستگاه به عمل آید را به 

پرسنل معرفي شده از سوي مشتري، ارائه نماید.
  شرکت موظف است در پایان هر دوره آموزشي، گواهي انجام آموزش را براي 
افراد شرکت کننده صادر نماید و این گواهي به منزله این است که افراد دوره دیده 

صالحیت الزم جهت کاربري دستگاه را کسب نموده اند.
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   شرکت موظف است براي اجراي آموزش هاي فوق الذکر نسبت به تهیه راهنماي 
کاربري و فني به زبان فارسي اقدام نماید. همچنین شرکت موظف است نسبت به تهیه 
دستورالعمل سریع کاربري و تهیه فیلم های آموزشی به صورت DVD و CD اقدام و 
 )quick operating Manual( آن را روي دستگاه و یا در محل مناسب نزدیک به

نماید. نصب  دستگاه 
تبصره: توصیه مي گردد شرکت داراي بخش مجزا جهت آموزش باشد.

گزارش سرویس

شرح کلیه فعالیت هاي مربوط به سرویس تجهیزات پزشکي اعم از تعمیر، نگهداري 
و کالیبراسیون مي بایست توسط پرسنل بخش سرویس مستند شده و نگهداري 
شوند. بدین منظور شرکت موظف است نسبت به تهیه یک فرم گزارش سرویس 

اقدام نماید.
الزم به ذکر است شرکت ها می توانند براساس سیاست هاي داخلي خود اطالعات 

بیشتري را در متن گزارش سرویس لحاظ نمایند.
 قراردادهاي سرویس و نگهداري

تعمیرات،  هزینه  کاهش  بخشي،  اثر  تضمین  عملکرد،  صحت  از  اطمینان  جهت 
از  ناشي  غیرمنتظره  هزینه هاي  از  جلوگیري  و  دستگاه  خواب  زمان  کاهش 
خرابي هاي ناگهاني، داشتن یک برنامه نگهداشت منظم الزامي است. بدین منظور 
توصیه می شود از طریق قراردادهاي سرویس و نگهداري خدمات پس از فروش ارائه 
شود. قالب کلي قراردادهاي مذکور شامل مواردی مانند  موضوع قرارداد     تعهدات 
پیمانکار  مبلغ و نحوه پرداخت   تضمین انجام تعهدات و حسن انجام کار   مدت 
قرارداد   مالیات و عوارض   حق بیمه کارگران   کارمندان پیمانکار   قانون 
منع مداخله   انتقال پیمانکار   اقامتگاه پیمانکار   اطالع از شرایط قرارداد   حل 

اختالف   تغییر قرارداد باشد.
 قطعات یدكي

شرکت نمایندگي موظف است نسبت به تأمین و نگهداري قطعات یدکي مورد نیاز 
انبار  و  تهیه  قطعاتي که می بایست  تعداد  نماید.  اقدام  فروخته شده  دستگاه هاي 

گردد، با شاخص هاي زیر تعیین می شود :
  توصیه کمپاني سازنده
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  تکنولوژي دستگاه 
 تعداد دستگاه هاي نصب شده 

  متوسط تعداد قطعات تعویض شده نسبت به تعداد کل دستگاه هاي نصب شده در 
یک بازة زماني معین

 زمان و کیفیت کارکرد دستگاه ها تا حال حاضر 
 اعالم اسقاط

  ضوابط و معیارهاي اعالم اسقاط تجهیزات پزشکي شامل، زمان کارکرد دستگاه 
و کیفیت عملکرد دستگاه است.

)Down time( میزان خواب دستگاه در طول سال 
 مقرون به صرفه نبودن تعمیرات و نگهداري دستگاه نسبت به درآمدهاي دستگاه در 

راستاي سیاست هاي مرکز درماني.
 عدم امکان تأمین خدمات پس از فروش دستگاه، با ارائه مستندات علمي و قانوني معتبر

  چنانچه بنا به دالیلي، کمپاني سازنده قادر به تأمین قطعات یدکي و یا لوازم 
اتمام  از  بعد  فروش  از  ده سال خدمات پس  در مدت  پزشکي  تجهیزات  مصرفي 
دوره هاي گارانتي نباشد، کمپاني سازنده و شرکت نمایندگي موظف به اسقاط سازي 

دستگاه قبلي و جایگزیني دستگاه جدید مي باشند.
یا کمپاني  و  نظارتي  مراجع  اعالم  براساس  از دستگاه  استفاده  ایمني    چنانچه 
سازنده، به نحو قابل مالحظه اي از وضعیت ایمني زمان تولید آن خارج شود و حتي 
با انجام اقدامات اصالحي مورد نظر کمپاني مشکل برطرف نگردد، در این صورت 

کمپاني سازنده و شرکت نمایندگي آن موظف به تعویض دستگاه مي باشند.

 تعرفه هاي خدمات پس از فروش

به پیچیدگي و تنوع تجهیزات پزشکي و وسیع بودن گستره فني و  با توجه   
خدمات پس از فروش مربوط به آنها، اداره کل تجهیزات پزشکي همه ساله نسبت 
به تدوین و ابالغ تعرفه هاي خدمات پس از فروش دستگاه ها یا گروه دستگاه ها در 

قالب دستورالعمل هاي جداگانه اقدام نموده است.
 کلیه شرکت هاي ارائه دهنده خدمات پس از فروش و مراکز درماني موظف به 

رعایت تعرفه  هاي تدوین شده و الزامات قانوني آن مي باشند.
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بخش سوم: چگونگی تدریس پودمان های کتاب درسی

 تعرفه هاي خدمات پس از فروش شامل موارد زیر می باشد:
 نرخ ساعت مزد پرسنل فني شرکت

 هزینه هاي جانبي )مانند اقامت، غذا و ایاب و ذهاب(
 حداقل مشخصات مورد نیاز صورت حساب انجام خدمات پس از فروش به شرح ذیل است.

 فاکتور رسمي شرکت با سربرگ
 تاریخ و شماره

 عنوان دستگاه، مدل و شماره سریال 
 درج شماره سریال برگه Time sheet در متن صورت حساب

 تفکیک هزینه هاي انجام تعمیرات و هزینه هاي جانبي )در صورت درخواست مشتري(
 مشخصات مشتری

 )Time sheet( حداقل مشخصات مورد نیاز در برگه هاي گزارش کار شرکت ها 
به شرح ذیل است: 

Time sheet شماره و تاریخ تنظیم 
 تاریخ درخواست خدمات از سوي مشتري

 تاریخ و ساعت مراجعه به مرکز جهت تعمیر و خروج از آن.
 شرح عیب گزارش شده توسط مشتري

 شرح کامل خدمات فني انجام شده توسط پرسنل فني شرکت
 فهرست قطعات و لوازم تعویضي با ذکر شماره فني

 مشخصات پرسنل فني ارائه دهنده خدمات
 مشخصات فرد تأییدکننده انجام خدمات

 تأیید گزارش کار توسط مسئول بخش و مرکز مربوطه
 ذکر مدت زمان انجام تعمیرات

 نام دستگاه، مدل، کمپاني سازنده و شماره سریال
 نام دقیق مشتری/ بخش

 نام مسئول دستگاه / بخش
 PM در صورت انجام خدمات )PM( تکمیل نمودن چک فهرست هاي بازدید دستگاه 
 گزارش موارد غیر عادي مشاهده شده در به کارگیري یا نگهداري از دستگاه )در 

صورت لزوم(
 آیا خدمات درخواستي کامل انجام شده یا نیاز به مراجعه مجدد دارد؟

 در صورت مراجعه مجدد براي یک درخواست، ذکر شماره گزارش کار قبلي



150

ارزشيابي مربوط به پودمان پنجم
ارزشيابي واحد یاد گيري 8: ارائه مشاوره، سرویس هاي مختلف و 

مستندسازي
كاربرگ ارزشيابي مراحل كار

مرحله كار 1: تهیه فهرست وارسي به منظور تهیه مستندات 
كار: ارائه مشاوره، سرویس هاي مختلف و مستندسازي

نام و نام خانوادگی هنرجو:                                      كد كار: 0708                                                 
تاریخ:

بارم آزمون: ارزشیابی نظری، نرم افزاری و عملی در نظام ارزشیابی 20 نمره ای شامل 15 نمره 
آزمون و 5 نمره مستمر است که نمره معادل آن در نظام ارزشیابی مبتنی بر شایستگی 1+3 

می شود. 
آزمون نظری: سؤال براساس الگوی پرسش    

1ـ براي تهیه یک فهرست وارسي مناسب، چه نکاتي باید رعایت شود؟
2ـ Check List به معنای .......................... است.

3ـ تهیه فهرست وارسي معموالً در چه محیط هایي کاربرد دارد؟
4ـ در شرکت هاي تولیدي، تهیه چک لیست با چه عنوان هایی تنظیم و اجرا می شود؟

5  ـ تهیه یک فهرست وارسي خوب چه مزایایي در جهت انجام فرایند یک فعالیت دارد؟

آزمون نرم افزاری: براساس فعالیت هاي نرم افزاري انجام شده   

آزمون سخت افزاری )عملی(: براساس فعالیت های عملی انجام شده 
1ـ از نمون برگ داده شده به وسیله مربي، چهار مورد را انتخاب و در جدولی درج نمایید. سپس 
جدول را کامل کنید. )یک نمون برگ مانند نمون برگ شکل 3ـ  8 کتاب درسی ضمیمه سؤال 

شود(

شایستگی های غير فنی: مشابه ارزشیابي مرحله اول از واحد یادگیري )کار( شماره 1

كليه آزمون ها براساس استاندارد عملکرد نمون برگ 8  ـ1 انجام می شود.


