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 به نام خدای محول االحوال

 ؛همکاران ارجمند سالم

 ؛ی شما آرزوی سالمتی و موفقیت برا با

نرم آموزش مجموعه  از سومشماره  که در اختیار شماست،بروشوری  

که با عنایت به  است، (3pmq)تجهیزات پزشکیمدیریت افزار جامع 

، تعامالتو مستندسازی  قالب نرم افزارلزوم برقراری ارتباطات در 

 .برای تمام مراکز الزامی است نرم افزار مذکور، استفاده از 

  مرورگر کادر آدرس را در  http://pmq.muq.ac.ir آدرس ابتدا -0

Internet Explorer وارد نمایید. 

 

در صفحه ای که باز می شود،  نام کاربردی و رمز عبوری را   -1

که از واحد تجهیزات پزشکی دریافت کرده اید، درج نموده 

 و وارد محیط نرم افزار شوید 

 

 

 چگونه می توان درخواست خرید یک دستگاه را 

 ؟ارزیابی کرد

 

 :مسیر زیر را دنبال نمایید

            بخش خرید(               تسمت راس)منوی اصلی  -1

 خرید کارشناسی

 

                             

 .بر روی کارشناسی دستگاه مورد نظر کلیک کنید -2

 

 ارزیابی ، کارشناسی و بررسی درخواست خرید: 3شماره 

http://pmq.muq.ac.ir/


 

 

 

 

اگر نظری قبل از شمما مرمر    در صفحه ای که باز می شود  -3

 "با کلیمک بمر روی عبمارت   ه باشد را مشاهده خواهید کرد و شد

، کادری کشوده خواهد شد که ممی بایسمتی   "افزودن بحث جدید

 کلمهبر روی  جهت ثبت نظرو در نهایت .نظر خود را در آن بنویسید

  . پایین کارد کلیک کنید" افزودن"

 
درخواست موردنظر توسط بخش برای مشاهده نتیجه بررسی -4

 :های مربوطه، می توانید به بخش زیر مراجعه فرمایید 

سوابق          بخش خرید   (              سمت راست)وی اصلیمن

 خرید  

 

 
 

سپس بر روی قسمت کارشناسی دستگاه مورد نظر -5        

 .کلیک نمایید

 

 
 

 

مرمر  شمده بمر    شما می توانید، در این قسمت بحث های  -6

 .روی خرید مورد نظر  و نتیجه آن را مشاهده فرماییید

 

 

 

 

 

 

 
 

فرآیندد رریدد از ایدن    امید است الزم به تذکر است که  -7

و انبدار  امدراو و کارادنا      رودپس بدین صدرر  پدی    

و در نهایت نظر  نظرا  ررد را ارائه داده  تجهیزا  پزاکی

 .  می کندعنران  نهایی را کارانا  تجهیزا 

 

 

 سگزاریم از همکاری شما سپا
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