
 

 شرايط گارانتي آيين نامه

 
 :تعاريف و قوانين عام 

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

 .اتحاديه صنف رايانه و ماشينهای اداری :دورــع صـمرج

 .پروانه كسب از اتحاديه صنف رايانه و ماشينهای اداری :ي ـوز صنفــمج

 .صنف رايانه و ماشينهای اداریكميسيون رسيدگي به شكايات اتحاديه   :ع شكايت 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 حل فعاليت بايد به روز در م 51، بسته بودن موقت بيش از  تعليق در كار  ، ، ترك فعاليت هر گونه جابجايي

 .رسانده شود

 و نمايندگي ها شرايط احراز صالحيت مراكز خدمات پس از فروش -1

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

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

 ارائه پايان دوره های زير از سازمان فني و حرفه ای
 الكترونيک كار صنعتي-5

 تحليل مدارات ديجيتالطراحي و -2

 lsptop   ،pcتعميركار ماهر -3

 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 

 و اخذ تأييد كتبي آن موسسه smart diviceارای پروانه كسب فني در زمينه ماهه كار عملي در يكي از مجموعه های د 6گذراندن يک دوره :  الف 

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

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

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

ره قبولي و شرايط مكاني و امكانات فني موجود و مورد نياز ساس دانش فني نمافراد و موسسات پس از آزمون تأيين سطح گرديده و بر ا -4
 .مشخص مي گردند 3تا  5به صورت حداقلي يا حداكثری رتبه بندی شده و بعنوان مجموعه تعميرگاهي درجه 

 :  3شرح عملكرد تعميرگاه های درجه 

 smart diviceعيب يابي و تعويض بصورت ماژول كامل در انواع 
 : 2شرح عملكرد تعميركاران درجه 

 BGAاستفاده از ابزار مورد نياز ، پروگرام كردن قطعات بجز جابجايي و كار روی قطعات  دستگاه با انواع تعميرات روی دستگاه و اجزاء
 : 5شرح عملكرد تعميركاران درجه 

 ...و  BGAانواع تعميرات روی هر نوع دستگاه جهت تعمير يا بازسازی جز به جز حتي قطعات 
 
 
 
 



 
 
 
 

فني فقط موجبات فعاليت تعميراتي در رسته مورد نظر را در مكان متقاضي احراز صالحيت فني و دريافت پروانه كسب در رسته خدمات  -1
 . يا عمومي را ندارد يفرد صاحب پروانه اجازه فعاليت های ديگری از جمله برگزاری كالس يا آموزش به صورت خصوص. باعث مي گردد

بر اساس قانون از سازمان های مربوطه مجوز دريافت اين آيين نامه فقط جهت مراكز خدمات و تعميرات مي باشد و مراكز گارانتي بايد  -6
 .صدور كارت ضمانت توسط تعميرگاه ها غير قانوني است.نمايند

 :سيستم  -2
 .بلندگو كه سيستم عامل و نرم افزار متعارف برروی آن نصب شده باشد،ماوس،صفحه كليد،مانيتور،و قطعات داخل آن CASEعبارتست از رايانه كاملي شامل 

 :روشنده سيستم ف -3

                  سيستم را به صورت كامل و با حداقل يک سال گارانتي به مصرف كننده  ،عبارتند از فروشندگاني كه پس از خريد قطعات و مونتاژ و نصب آنان
 .مي فروشد

 :گارانتي  -4

 .خريدار ارائه مي گرددس از فروش كاال به پعبارتست از ضمانت انجام خدماتي معين در مدت زماني مشخص كه 

 :دستگاههاي جانبي  -5

 .گيرند مي دوربين و امثالهم كه جز سيستم نبوده امادركنارسيستم مورد استفاده قرار،ويدئوپروژكتور ،پالتر،اسكنر،عبارتند از دستگاههايي مانند چاپگر

 .سيستم در هنگام تحويل موظف به تست كامل سيستم در حضور خريدار مي باشد هفروشند -5
 .موظف به درج مدت زمان دقيق گارانتي سيستم در برگه فروش مي باشدسيستم  هفروشند  -2
 .فروشنده سيستم موظف به نصب برچسب پلمپ در پشت كيس بوده و خريدار موظف به حفظ و نگهداری آن مي باشد -3
 .گارانتي مي گردد موجب ابطالبه منزله دستكاری افراد غير مجاز محسوب شده و  مخدوش شدن برچسب پلمپديهي است كه ب  -4
 .درمحل مراكز فروش سيستم انجام مي پذيرد ،كليه خدمات پس از فروش -1

  .فروشنده سيستم مجازبه ارسال قطعات معيوب توسط صاحب سيستم به مراكز يا نمايندگي های خدمات نمي باشد -6
زمان قيد شده در برگه فروش يا قرارداد معيار بوده  ،ورت عدم تطابق تاريخ انتضای گارانتي سيستم و هر يک از قطعات داخليدر ص -7

 .و مسئوليت كليه مشكالت سخت افزار متوجه فروشنده سيستم مي باشد
ن مدت در صورت عدم تعوويض  روزكاری بوده و پس از اي 7 زمان پاسخگويي و انجام خدمات توسط مراكز فروش سيستم حداكثر -8

بوديهي اسوت   . فروشنده سيستم موظف به تعويض موقت قطعه و تحويل موقت سيستم به خريدار موي باشود  ،يا تعمير قطعه معيوب
 .فروشنده در قبال قطعاتي كه شامل موارد ابطال گارانتي شده اند ملزم به نصب جايگزين موقت نمي باشد

س از اولين مراجعه بوده و خريدار نيز موظف به برگرداندن پحداكثر يک ماه  ،دن قطعه اصلي فروشنده سيستم موظف به باز گردان  -9
نگهداری قطعوه اصولي كليوه اجوزای سوخت      ،درصورت اعالم فروشنده و عدم مراجعه خريدار.قطعه جايگزين به فروشنده مي باشد

 ،هارديسوک  . يا قرارداد حداقل به مدت يكسال دارای گارانتي از جانب فروشنده سيستم موي باشوند   افزاری سيستم از تاريخ فاكتور
درصورتيكه طبوق نظرمراكزيوا نماينودگي     ،كه در اثر استفاده نا صحيح مصرف كننده معيوب مي گردند ODDفالپي درايو و انواع 

 .تعمير يا تعويض توسط صاحب سيستم خواهند گرديدمشمول پرداخت هزينه  ،های خدمات فاقد گارانتي تشخيص داده شوند
موظف به درج در فاكتور يا قراردادفروش بوده ودرصوورت اخوذ   ،در صورتيكه فروشنده سيستم اقدام به ارائه گارانتي نرم افزار نمايد  -56

بايستي به سمع و نظر خريدار نيز برساند هرگونه تبليغات در  ،بابت خدمات مذكور عالوه بر درج در فاكتور يا قرارداد  هرگونه وجهي
 .توزيع تراكت و غيره بايستي با هماهنگي و نظارت كامل اتحاديه صورت پذيرد،اين زمينه اعم از آگهي روزنامه

 .هد چاپگر و مواد مصرفي شامل خدمات پس از فروش نمي گردند -55

 موارد ابطال گارانتي-6

اسوتفاده از موواد مصورفي     ،باركود و امثوالهم   ،هولووگرام  ،مخدوش يا پاره شدن كارت گارانتي يا هر يک از برچسوب هوای سوريال     ،جابجايي
صدمات فيزيكي و عيوب ظاهری كه  ،ديسكت و سي دی های غير استاندارد و معيوبي كه موجب شكسته شدن در درايوها مي گردند،نامرغوب

 .استفاده ناصحيح و دستكاری افراد غير مجاز ايجاد مي گردند ،نوسانات برق  ،تگي فآب گر ،يي مواد شيميا ،آتش،در اثر ضربه 
 
 
 



 
 

 آيين نامه و شرايط گارانتي قطعات رايانه
 

 :گارانتي -1

 .ارائه ميگردد راست از ضمانت انجام خدمات مشخص در مدت زماني مشخص كه پس از  فروش كاال به خريدا عبارت

 :قطعه يا دستگاه گارانتي دار -2

مدت زمان و تاريخ   ،شرايط ،قطعه يا دستگاهي است كه دارای شناسنامه مشخص از خدمات پس از فروش شامل نوع خدمات  
 .اكز يا نمايندگي های خدمات بوده و مشمول هيچ يک از موارد ابطال گارانتي نگرددرآدرس و شماره تلفن م،انقضاگارانتي

 :پس از فروش مركزخدمات -3

ودر اينجا به اختصار  به مراكزی گفته مي شود كه اقدام به انجام خدمات پس از فروش نموده و مستقيما پاسخگوی گارانتي قطعات مي باشد
 .مركز خدمات ناميده مي شوند

  :نمايندگي خدمات پس از فروش -4

مبادرت به انجام خدمات پس از فروش كاال نموده و در اينجا بوه اختصوار   به مراكزی گفته مي شود كه با مجوز رسمي از جانب مراكز خدمات 
 .نمايندگي خدمات ناميده مي شوند

 :نمايندگي فروش -5

 .به مراكزی گفته مي شود كه مجوز رسمي از جانب كارخانجات توليدی يا واردكنندگان مجاز كاال مبادرت به فروش قطعات مي نمايند

 :تست -6

          ابطوال درآن  مووارد  و بورروی سيسوتم نصوب نشوود    و  آزمايش دقيق و فني قطعه در شرايطي كه نو بودن ظاهر آن حفظ گرددست از ا عبارت
 .دوجود نياي

                    از فروش  دگان فروش ملزم به انجام خدمات پسمسئوليت گارانتي قطعات به عهده مراكز و نمايندگي های خدمات بوده و فروشندگان يا نماين-
 .نمي باشند

 .زمان قيد شده در كارت گارانتي يا برچسب گارانتي به عنوان مدت گارانتي قلمداد ميگردد ،درصورت عدم درج مدت گارانتي در فاكتور فروش-
ايون مووارد بوه     ف به اطالع  رساني كامول و شوفاف در  ظگارانتي به عهده خريدار بوده و فروشنده مو عيتقيمت و وض،  كنترل ميزان كيفيت-

 .مي باشد خريدار
ساعت پس از تحويل كواال موظوف بوه پاسوخگويي      24تا ، كليه فروشندگان و مراكز فروش در صورت رعايت شرايط تست از جانب خريدار  -

 .مي باشند«...به استثنای هارديسک و سي پي يو»مشكالت قطعات
 .به تست هارديسک درحد پارتيشن بندی مي باشند موظف ، فروشندگان در زمان تحويل ،يل خريدار ادرصورت تم- 
             درفواكتور فوروش   « گارانتي نودارد »فروشنده ملزم به درج جمله ، در مورد قطعاتي كه فاقد شناسنامه گارانتي اعم از كارت يا چسب مي باشند -

 .ه مي باشددر غير اين صورت گارانتي قطعه طبق تعرفه قطعات مشابه به عهده فروشند مي باشد
عدم سازگاری قطعه با ساير قطعات سيستم به منزله معيوب بودن آن نبوده و در صورت گذراندن مراحل تست و حصوول اطمينوان از سوالم     -

 .به صاحب قطعه عودت داده مي شود ،بودن قطعه توسط مراكز يا نمايندگي های خدمات 
 مووارد  پيک موتوری و غيره در هنگام تحويل گرفتن قطعه موظف به تست ظواهری و دقوت در   ،صاحب قطعه يا نماينده او اعم از كارپرداز -

نماينودگي   ، هدر غير ابن صورت پس از تحويل هيچ گونه مسئوليتي در قبال موارد ابطال بوجودآمده به عهده فروشوند مي باشند  ابطال گارانتي
 .مركز خدمات يا نمايندگي خدمات نمي باشد ،فروش

 موارد ابطال گارانتي -7

                  اسوتفاده از موواد مصورفي     ،باركود وامثوالهم   ، هولووگرام   ،مخدوش يا پاره شدن كارت گارانتي يا هريک از برچسب های سوريال  ،  جابجايي 
فيزيكي و عيوب ظاهری  صدمات ، ديسكت و سي دی های غير استاندارد و معيوبي كه موجب شكسته شدن در درايوها مي گردند نا مرغوب ،

 .  ستكاری افراد غير مجاز ايجاد مي گردنداستفاده ناصحيح و د ، نوسانات برق ، آب گرفتگي، مواد شيميايي ،  آتش،  بهكه در اثر ضر
 
 
 
 



 
 
 

 آيين نامه و شرايط خدمات پس از فروش مراكز و نمايندگي هاي خدمات

 
  :مركزخدمات پس از فروش-1

ده و مستقيما پاسخگوی گارانتي قطعات مي باشد و در اينجا به اختصوار  وشود كه اقدام به انجام خدمات پس از فروش نم به مراكزی گفته مي
 .مركز خدمات ناميده مي شود

 : نمايندگي خدمات پس از فروش -2

اال نموده و در اينجا بوه اختصوار   به مراكزی گفته مي شود كه با مجوز رسمي از جانب مراكز خدمات مبادرت به انجام خدمات پس از فروش ك
 .نمايندگي خدمات ناميده مي شود

 :رقطعه يا دستگاه گارانتي دا-3

مدت زمان و تاريخ انقضا گارانتي  ،شرايط  ،قطعه يا دستگاهي است كه دارای شناسنامه مشخص از خدمات پس از فروش شامل نوع خدمات  -
 .آدرس و شماره تلفن مراكز يا نمايندگي های خدمات بوده و مشمول هيچ يک از موارد ابطال گارانتي نگردد

 .مراكز يا نمايندگي های خدمات به هيچ عنوان مجاز به اخذ وجوهي جهت انجام خدمات پس از فروش قطعات مشمول گارانتي نمي باشد -
روز كاری بوده و پس از اين مدت مراكوز يوا نماينودگي     51خگويي و انجام خدمات توسط مراكز يا نمايندگي های خدمات حداكثر زمان پاس -

های خدمات با موافقت صاحب قطعه موظف به تعويض قطعه با مدل باالتر در قبال اخذ مابه التفاوت يا تحويل دادن قطعه جايگزين به صورت 
 .به صاحب آن مي باشند  موقت تا رسيدن اصل قطعه

تحوت شورايطي                          ،المثني تنها در صوورتيكه كوارت گوارانتي صوادره از مراكوز خودمات شويراز باشود          ،در صورت مفقود شدن كارت گارانتي  -
 خاص صادر مي شود

ز نظور ظواهری كوامال بازديود نمووده و در صوورت       آنرا ا. كليه مراكز و نمايندگي های خدمات موظفند در زمان تحويل گرفتن قطعه معيوب -
 .مشاهده هر يک از موارد ابطال گارانتي آنرا به صاحب قطعه ابالغ نمايد

اين آيين  معيار تشخيص ابطال گارانتي موارد ذكر شده در ،در مورد قطعاتي كه دارای شناسنامه مشخصي شامل شرايط ابطال گارانتي نباشند -
 .نامه خواهد بود

 .و تحويل كاالی معيوب به مراكز يا نمايندگي های خدمات به عهده صاحب قطعه مي باشدحمل  -
 . ارائه كارت گارانتي جهت انجام خدمات پس از فروش الزامي است ،در مورد قطعاتي كه دارای كارت گارانتي مي باشند  -
بديهي است فروشندگاني كه اقدام بوه   .دگارانتي محاسبه مي گردزمان انقضاء گارانتي براساس تاريخ ثبت شده در كارت گارانتي يا بر چسب  -

 : درج مدت زمان گارانتي بيشتری در فاكتور فروش مي نمايند
 .پاسخگوی خريداران بوده و مراكز يا نمايندگي های خدمات در اين مورد مسئوليتي ندارند -
 .حفظ اطالعات هارد ديسک ها مسئوليتي ندارند مراكز و نمايندگي های خدمات در قبال موارد نرم افزاری از جمله -
در روند عادی   خودمات    ،ساعت مهلت تست به مراكز يا نمايندگي های خدمات ارجاع شوند  24كليه قطعات معيوب حتي در صورتيكه قبل -

 ،قبل از اتمام تست « ...و های ديسک و سي پي ي به استثنای هارد» بديهي است كه مسئوليت قطعات معيوب  . پس از فروش قرار مي گيرند 
 . در صورت رعايت كامل شرايط تست به عهده فروشنده مي باشد

 .قطعات بايستي به صورت مجزا و خارج از سيستم به مراكز يا نمايندگي های خدمات ارجاع شوند 
مراحل تسوت و حصوول اطمينوان از سوالم     عدم سازگاری قطعه با سايز قطعات سيستم به منزله معيوب بودن آن نبوده و در صورت گذراندن -

 .به صاحب قطعه عودت داده مي شود ،بودن قطعه توسط مراكز يا نمايندگي های خدمات 
از سالم بودن آن اطمينان حاصول شود هزينوه تسوت      ،درصورتيكه پس از تست قطعه يا دستگاه جانبي در زمان انجام خدمات پس از فروش -

 .دريافت مي گردد طبق تعرفه اتحاديه از صاحب قطعه
رد اپيک موتوری و غيره در هنگام تحويل گرفتن قطعه موظف به تست ظواهری و دقوت در موو    ،صاحب قطعه يا نماينده او اعم از كار پرداز -

نمايندگي   ،در غير اين صورت پس از تحويل هيچگونه مسئوليتي در قبال موارد ابطال بوجود آمده به عهده فروشنده  ،ابطال گارانتي مي باشند
  .مراكز خدمات يا نمايندگي خدمات نمي باشد ،فروش 

در صورتيكه در كارت گارانتي يا فاكتور فروش قيد نشده باشد تابع شرايط ايون آيوين ناموه     ،نحوه خدمات پس از فروش دستگاه های جانبي -
 .خواهد بود


