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 به نام خدای محول االحوال

 ؛همکاران ارجمند سالم

 ی شما ؛آرزوی سالمتی و موفقیت برا با

نرم آموزش مجموعه  شماره اول از که در اختیار شماست،بروشوری  

که با عنایت به  است، (pmq)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 

 

 

 شناسنامه دستگاه هامشاهده 

 :مسیر زیر را دنبال نمایید

بخش شناسنامه ها            (               سمت راست)منوی اصلی  -1

 لیست دستگاه ها

                                 

لیستی از دستگاه های موجود در بخش خود را  -2

 .مشاهده خواهید کرد

 

و ت کلیک بر روی دستگاه مورد نظرر  راسشما می توانید با ***

 بیشرتری از  مشخصرات بره  مشخصات دسرتگاه   گزینه انتخاب

همچنین این امکران نیرز وجرود    . نمایید دسترسی پیدادستگاه 

 با شناسنامه و درخواست تعمیر آشنایی:  1شماره 

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


 

ر خواست تعمیر، در خواسرت تعمیر  دارد که  با انتخاب گزینه در

اعالم  تجهیزات پزشکی  دستگاه مورد نظر را به کارشناس واحد

 .نمایید

 

اما روش ویژه دیگری نیز برای درخواست تعمیر                  

 :درنظر گرفته شده است 

 ؟می توان برای یک دستگاه درخواست تعمیر ارسال کردچگونه 

     بخش تعمیرات             (سمت راست)منوی اصلی  -1

 تعمیر                 درخواست 

                       

نام  دستگاه یا کد اموال مورد نظر   در بخش جستجو،  -2

 .گزینه جستجو را انتخاب نمایید را نوشته و

 

 

           همرانوور کره در قسرمت پرایین کلمره جسرتجو مشراهده       : تذکر*

        آیرت؛؛ نرام   4ضرر بره صرورت پریش فرر       ادر حرال ح  می کنیرد، 

. کدشناسه و مارک ومدل برای جستجو انتخاب شرده اسرت   دستگاه،

شما براساس پارامتر دیگری مثال شرماره امروال یرا سرریال     چنانچه 

 4می کنید، حتما قبل از آن بر روی فلشِ کنار یکری از ایرن     جستجو

آیت؛ کلیک کرده و از روی لیستی که پیشنهاد می شود، شماره اموال 

 .یا هر پارامتر مورد نظر دیگری را انتخاب نمایید

 

دارای مشخصات تایپ شده در کرادر   فهرستی از تمام دستگاه های -3

با توجه بره لیسرت و برا توجره بره      . جستجو نشان داده خواهد شد

دستگاه مورد تقاضای تعمیر را انتخاب و  دقیقا مشخصات جزیی تر،

 .نماییدبر روی آن کلیک 

چنانچه با مشخصات منحصر به فردی مثل سریال یا اموال *

فقرط دسرتگاه   بجای لیستی از دستگاه هرا،   جستجو کنید،

 .موردنظرتان نشان داده خواهد شد

 

صفحه درخواست تعمیر باز می شود، فرم درخواست را پر  -4

 .کرده و گزینه  ثبت را انتخاب کنید

 
شما ثبت شده و از این صفحه خارج می  درخواست تعمیر -5

 .شود

 

 از همکاری شما سپاسگزاریم 

 1931بهار -اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قم

 


