
 

 ( ری، سوزنی جوهرافشان و چندکاره چاپگرهای لیز) آیین نامه مراکز خدمات

 :تعاریف و قوانین عام 

  .صنف رايانه و ماشينهای اداری كميسيون فني اتحاديه :کمیسیون مربوطه 

 .اتحاديه صنف رايانه و ماشينهای اداری :دورــع صـمرج

 .رايانه و ماشينهای اداریپروانه كسب از اتحاديه صنف  :ی ـوز صنفــمج

 .صنف رايانه و ماشينهای اداریكميسيون رسيدگي به شكايات اتحاديه   :ع شكایت ــمرج
  .مي باشد اتحاديهاز عرضه و توزيع ملزم به دريافت مجوز از  لتبلغ در جرايد قبو  هر گونه استفاده از تراكتهای تبليغاتي

اتحاديه                   اطالع صورت كتبي به روز در محل فعاليت بايد به  51، بسته بودن موقت بيش از  ر كارتعليق د  ، ، ترك فعاليت هر گونه جابجايي

 .رسانده شود

 تعمیرکاران پرینترشرایط احراز صالحیت  -1

 .افراد متقاضي بايد دارای شرايط زير باشند
 الكترونيک توسط متقاضي يا مباشر فني او كارداني دارا بودن حداقل مدرك: الف 
 موفقيت در آزمون تأييد صالحيت فني كميسيون فني اتحاديه رايانه و ماشينهای اداری: ب 
 دريافت پروانه كسب در رسته مرتبط: ج 

 آنها در رشته های مرتبط مي باشد  افرادی كه مدرك كارداني : 1تبصره 

 : فني و حرفه ایارائه پايان دوره های زير از سازمان 
 الكترونيک كار صنعتي-5

 موفقيت در آزمون تأييد صالحيت فني كميسيون فني اتحاديه رايانه و ماشينهای اداری

 اشخاصي كه موفق به قبولي در آزمون تأييد صالحيت فني نگردند  : 2تبصره 

 مرتبطكسب فني در زمينه ماهه كار عملي در يكي از مجموعه های دارای پروانه  6گذراندن يک دوره :  الف 

 اتحاديه رايانه و ماشينهای اداری موفقيت در آزمون تأييد صالحيت فني كميسيون فني:  ب        
 .مباشر فني برابر قانون به فردی اطالق مي گردد كه صالحيت فني مورد نياز را دارا بوده و در ليست بيمه شدگان كارفرما قرار داشته باشد -2

بر اساس آيين نامه با يكي از شرايط باال در آزمون تأييد صالحيت شركت نمايد و كارفرماياني كه از مباشر استفاده  پس از آن مي تواند
 .مي كنند صالحيت فني آن مجموعه با شرط حضور دائم مباشر فني معتبر بوده در غير اينصورت پروانه فني از درجه اعتبار ساقط ميباشد

 .است عمليدر آزمون  566نمره از  61در آزمون تئوری و  566نمره از  66مبنای قبولي در آزمون تأييد صالحيت به دست آوردن حداقل  -3

احراز صالحيت فني و دريافت پروانه كسب در رسته خدمات فني فقط موجبات فعاليت تعميراتي در رسته مورد نظر را در مكان متقاضي  -4
 . يا عمومي را ندارد يحب پروانه اجازه فعاليت های ديگری از جمله برگزاری كالس يا آموزش به صورت خصوصفرد صا. باعث مي گردد

 خدمات پس از فروش « مكانی»شرایط   -2

 . متر مربع متراژ جهت پذيرش، انبار و تعميرگاه با پارتيشن بندی و طبقه بندی مورد نياز كه به تأييد كميسيون مربوطه رسيده باشد 51 حداقل 

 حداقل امكانات ابزار آالت و وسایل مورد نیاز در یک مرکز خدمات پس از فروش   -3

 « بروز». تهیه حداقل ابزار آالت زیر در بخش تعمیرات تا اطالع ثانوی 
 مولتي متر 

 هويه با توان متغير 
 ( روميزی)لوپ 

 هويه هوای گرم  
 ( ابزارتعمير گاهي)كيف ابزار 

 ...نرم افزارهای مربوطه فريم ورها و درايورها و



 
 

 اپيرام پروگرامر 
 ميز انتقال دستگاه ، ميز پيشخوان  ، ميز كارگاهي

 جايگاه نگهداری قطعات و لوازم مورد نياز 

 BGA Reworker  Infrared SMT SMDهويه 

 «  مرکز خدمات»نیروی انسانی موردنیاز  -4

، ايشان مي بايست حداقل دو نفر نيروی كمكي يكي بعنوان حسابدار و يكي امور اداری بعنوان ( صاحب امتياز )در صورت تعمير كار بودن فرد  
 . منشي بخش تعميرات اختيار نمايند

 . طبق ضوابط مرجع صدور معرفي نمايد  ر يا پرسنلي با مشخصات مندرجدر صورتي كه صاحب امتياز تعمير كار نباشد، مي بايست مباش 

 : شرایط تعمیرات چاپگر و دستگاه چند کاره  -5

تعمير كار موظف است در زمان تحويل گرفتن دستگاه تعميری آن را بررسي و آزماايش كارده عياوب و مشخصاات دساتگاه را در حضاور        -5
 . مشتری در قبض رسيد دو نسخه ای ثبت و به تأييد و امضاء مشتری رسانده و يک نسخه رسيد را به مشتری تحويل نمايد

نرخ نامه تعميرات و گارانتي های ذيربط است مشروط به اينكه موارد خرابي دقيقاً هماان ماورد اولياه    گارانتي تعمير انجام شده طبق جدول  -2
 . باشد

هزينه ای بابت وقت ( كرايه وسيله نقليه عمومي)در صورت اعزام تعمير كار به خارج از شهر عالوه بر تعرفه تعميرات و هزينه اياب و ذهاب  -3
 . طبق توافق طرفين به مبالغ تعرفه افزوده مي شود تلف شده تعمير كار در بين راه

 . در صورت نياز حمل دستگاه به تعميرگاه، نقل و انتقال و هزينه های مربوط به عهده مشتری مي باشد -4
( قليه عموميكرايه وسيله ن)،هزينه اياب و ذهاب (به هر دليل)در صورت اعزام تعمير كار و سپس صرف نظر كردن مشتری از انجام عمليات  -1

 . باضافه وقت تلف شده تعمير كار طبق نرخ  تشخيص عيب دريافت خواهد شد
 . در مواردی كه هزينه خدمات در تعرفه پيش بيني نشده است هزينه بر اساس توافق مشتری و تعميرگاه محاسبه خواهد شد -6
آدرس و تلفن فروشگاه و ذكر كليه تعميرات و خدمات انجام شده  تعميرگاه موظف است به ارائه صورتحساب به مشتری با قيد تاريخ، شماره، -7

همچنين ممهور نمودن صورتحساب و اخذ . و مشخصات خريدار و قطعات يدكي مصرف شده به همراه مدل، سريال و احياناً كنتور دستگاه است
 . از مشتری از وظايف تعميرگاه است( بدون نسخه دوم)رسيد 

ر محل خود و چه در محل مشتری، موفق به تشخيص عيب نشود هيچگونه هزينه ای متوجاه صااحب   در صورتي كه كارشناس چه د -1
 . دستگاه نمي شود

در صورتي كه تعميركار موفق به تشخيص و رفع عيب نشود عمليات انجام گرفته نبايد لطمه ای به دستگاه وارد سازد در غيراينصورت كليه  -9
 .عهده ايشان مي باشدخسارات ناشي از عملكرد تعميركار به 

تعمير كار موظف است در موقع تحويل كاالی تعمير شده همراه با داغي قطعات مصرفي، تأييد كتبي سالمت وسيله و تحويل داغاي را از   -56
 . مشتری اخذ نمايد

 . آورنده رسيد بعنوان نماينده ذی صالح مشتری تلقي مي گردد -55
ياز به ارسال دستگاه يا قسمتي از آن به شهری ديگر باشد هزينه تعمير و حمال باه شاهری ديگار      در صورتي كه به تشخيص تعمير كار ن -52

 . برابر فاكتور و بارنامه بعهده مشتری است
 . در صورت انصراف مشتری پس از تشخيص عيب هزينه عيب يابي به عهده مشتری است -53
 . اجرت كاری كه مورد تقاضای مشتری بوده  مي باشد% 26هزينه تشخيص عيب ماشينهای اداری در صورت انصراف مشتری -54

مكانيكي با تنظيم يا تعمير قطعات ،كاه   –سرويس ساده دستگاه عبارتند از  رفع عيب الكترونيكي  و تعمير :تعمیر و سرویس عبارت است از
 . با نرخ جمع مي گردد( كرايه وسيله نقليه عمومي)كليه هزينه ی قطعات مصرفي و اياب و ذهاب 

اجازا   –كليه يونيت هاای مربوطاه بردهاا    : باز كردن دستگاه بطور كامل تا رسيدن به شاسي اصلي  شامل :جنرال سرویس عبارت است از
شستشوی كامل قطعه به قطعه مونتاژ مجدد دستگاه رفع عيب در كليه ی قسمتهای موجاود كاه هزيناه ی قطعاات      -يكي مكانيكي و الكترون

 . با نرخ جمع مي گردد( كرايه وسيله ی نقليه )اياب و ذهاب  – يمصرف
 


