
 

  Smart Deviceآیین نامه مراکزخدمات و تعمیرات 
 

 : تعاریف و قوانین 

  .صنف رايانه و ماشينهای اداری كميسيون فني اتحاديه :کمیسیون 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 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  51ز ، بسته بودن موقت بيش ا تعليق در كار  ، ، ترك فعاليت هر گونه جابجايي

 .رسانده شود

 SMART DEVICEو تعمیرات شرایط احراز صالحیت مراکز خدمات  -1

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

 طراحي و تحليل مدارات ديجيتال-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 diviceموعه های دارای پروانه كسب فني در زمينه ماهه كار عملي در يكي از مج 6گذراندن يک دوره :  الف 

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

ت بيمه شدگان كارفرما قرار داشته باشد مباشر فني برابر قانون به فردی اطالق مي گردد كه صالحيت فني مورد نياز را دارا بوده و در ليس -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 

 .درجه اعتبار ساقط ميباشد ازبوده 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

ورد نياز ره قبولي و شرايط مكاني و امكانات فني موجود و مساس 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 

 BGAدستگاه با استفاده از ابزار مورد نياز ، پروگرام كردن قطعات بجز جابجايي و كار روی قطعات  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 
 
 
 
 



 
 
 
 

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

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

بشرح ذيل           5و درجه  2تعميرگاه های درجه ... مي باشدو شرايط مكاني و ابزار و  3شرايط ارائه شده در آيين نامه تعميرگاه های درجه  -7
 .مي باشد

 خدمات پس از فروش « مكاني»شرایط   -2

متر مربع متراژ جهت پذيرش، انبار و تعميرگاه با پارتيشن بندی و طبقه بندی مورد نياز كه به تأييد كميسیيون مربوطیه رسیيده     1/25 حداقل  -
 . باشد

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

 . تهيه حداقل ابزار آالت زير در بخش تعميرات تا اطالع ثانوی -
 مولتي متر  -
 هويه با توان متغير   -
 ( روميزی)لوپ  -
 هويه مادون قرمز  -
 هويه هوای گرم   -
 ( ابزارتعمير گاهي)كيف ابزار  -
 نرم افزارهای مربوطه   -
  (نات مربوطه برای راه اندازیو امكا... ياسها و با -فلشها)ک اطالعاتي مورد نياز بان -
 تسترهای مربوطه  -
 ميز كارگاهي   -

 «مرکز خدمات پس از فروش»نیروی انساني موردنیاز   -4

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

  .طبق ضوابط صنفي اضافه شودايست مباشر با مشخصات مندرج در صورتي كه صاحب امتياز تعمير كار نباشد، مي ب -

 چگونگي تحویل گرفتن و تعمیر و تحویل دادن دستگاه -5

دريافت دستگاه مي بايست بر روی پيش خوان واحد صنفي صورت گيرد وضعيت اطالعات در همين لحظه مشخص و با مشیتری هماهنی     -
 .جابجائي يا نصب سيستم عامل بايد به امضاء مشتری باشدشود هر گونه تغيير يا 

ت صاحب دستگاه،مشخصات سيستم، سريال، لوازم همراه، شرح خرابي،گارانتي بودن يا نبودن مدت زمان پاسخگويي، بصیورت سیه   صدور قبض با مشخصا -
 . برسدنسخه ای كه مي بايست قطعاً فرد تحويل دهنده دستگاه شناسايي شده و پس از صدور قبض، مشخصات وارد شده در رسيد تحويلي به تأييد مشتری 

روز به مشتری تحويل مي گردد و در انتها در صیورت   36روز مي باشد و پس از آن دستگاه جايگزيني تا  36برای دستگاه های دارای گارانتي زمان تحويل  -
 . عدم راه اندازی دستگاه بايد دستگاه معادل به مشتری با همان مدت گارانتي تحويل دهند

د بايد نگهداری شود و عيوب بوجود آمده در تعمير گاه و يا احياناً انجام عمليات اضیافي بیر روی كیاالی تعميیر ی     دستگاه در مركز خدمات بصورت استاندار -
 . مسئوليت به عهده تعميرگاه است

 . ساعت در قبال همان عيب متعهد است72تعمير گاه درباره دستگاه های خارج از گارانتي پس از رفع عيب و تحويل سالم به مشتری   -
. بر روی پيش خوان به هر اندازه وقت مي خواهند فرصیت دهنید تیا سیالم تحويیل گیردد      . در زمان تحويل به مشتری، دستگاه در اختيار مشتری قرار گيرد -

 . نسبت به سالمت دستگاه از مشتری تأييديه كتبي بگيرند

 «مراکز خدمات نوت بوک مجوز فروش نوت بوک بصورت خرده و ویتریني را ندارد»
 


