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تاریخ تغییر و تحول :

شرکت تحویل گیرنده :

شرکت تحویل دهنده :

کامل

وسایل اداری  :میز اداری صندلی گردان
جلو شیشه

ساعت

فایل

گوشی تلفن

وسایل رفاهی  :تخت جالباسی
کولر

بخاری

تلویزیون ( کنترل و محافظ)

ارتباطی  :بی سیم مرکزی
تجهیزاتی  :النگ

یخچال

سماور برقی

باطری رزرو بی سیم

اسکوپ

گاز

کمد لباس

وسایل روشنایی

بی سیم دستی با متعلقات
الکتروشوک

چکمه

دیلم

کارت سوخت

پتو بیمار

کمد

کتب تحویلی

تانکر نفت

وسایل آشپزخانه
میز تلویزیون اتو

بی سیم آمبوالنس
ونتیالتور

الرنگوسکوپ بزرگسال و اطفال چراغ اضطراری

آتل اسپنسر

آمبوالنس  :سوئیچ یدک

ضبط مکالمات

آبگرمکن

جلیقه برانکار صندلی شو

آمبوبگ بزرگسال و اطفال
فشارسنج دیواری

شارژ کپسول آتش نشانی
رول فاکس

وسایل مصرفی اداری

ناقص

توضیحات

آنتن بی سیم

گلوکومتر
پالس اکسی متر

کیف دارویی

کپسول گاز
ضبط مکالمات

گوشی و فشارسنج
آتل گردنی

کپسول اکسیژن ثابت و پرتابل

بیمه های معتبر

متفرقه  :قبوض آب  ،برق و تلفن – نواقص ساختمان ( درب و پنجره و شیشه و دستگیره ) شستشوی پتو و قالی
بیمه ها کارت گارانتی – کارت سوخت

 -داشتن کارت سوخت  -2داشتن بیمه نامه ثالث و کپی بیمه بدنه  -3الف )

در صورت داشتن گارانتی مهمور به مهر سرویس اولیه ب)در صورت داشتن کیلومتر  30000مهمور به مهر ثانویه
الستیکها

 -میانگین بر اساس هر  10000کیلومتر و شرایط منطقه و نظر نقلیه یک حلقه الستیک  -سایز 8 225/70/K/15 :

الیه مدل  :تایید نقلیه مرکزی (  ) Transway-Lasaساخت ترکیه  -داشتن الستیک زاپاس با زاپاس بند
کمک ها –اگزوز –کارتر – زیر آمبوالنس  -بررسی کمک های جلو و عقب از نظر روغن ریزی و صدمه  -بررسی اگزوز از
نظر پارگی و پوسیدگی  -بررسی کارتر و زیر آمبوالنس از نظر خوردگی و روغن ریزی
شمع – فیلترجات-روغن

فیلتر هوا اصلی  :بر اساس هر  24000کیلومتر کارکرد یک عدد بسته به شرایط منطقه و نظر نقلیه
فیلتر روغن (بر اساس هر  8000کیلومتر کارکرد یک عدد فیلتر روغن)

روغن ( بر اساس هر  8000کیلومتر کارکرد  10لیتر روغن)

صافی بنزین اصلی  :بر اساس هر  15000کیلومتر کارکرد یک عدد
کلیدها

شمع بوش  :بر اساس هر  15000کیلومتر کارکرد یک عدد

 -بررسی کلید کولر و بخاری و کیفیت سرد و گرم کردن  -سالم بودن تهویه  -مکش مناسب ساکشن

چراغها و آالرم ها

 -بررسی چراغهای جلو ( سو پائین – باال )

– چراغهای کوچک – خطرها

– مه شکن جلو و

عقب –گردانها از نظر سالم بودن و ترکیدگی طلق و ....
 -بررسی تیغه های برف پاکن از نظر پارگی

تیغه های برف پاکن
باتری –دیسکها و لنت

 -بررسی باتری کابین جلو و عقب

بدنه و شیشه ها – زیر ماشین – آینه های بغل

– فرسودگی و الستیک آن  -کاربرد نوع اصلی

– دیسکها از نظر ترکیدگی  -لنت همراه با فیش لنت

 خوردگی بغل – زیر آمبوالنس – ترک داشتن شیشه جلو و کابین عقب -داشتن آچار جک – پیچ گوشی  -آچار خورشیدی – شارژ کپسولهای

آچارها و کپسولها و کمربندهای ایمنی

آتش نشانی و تعداد آن – سالم بودن مانومتر و کپسولهای اکسیژن ثابت و پرتابل  -سالم بودن کمربندها و قفل های کمربند
 -بررسی کلی موتور آمبوالنس

بررسی موتور و جلوبندی

– بررسی جلوبندی از نظر سائیدگی الستیکها

لیست نواقص پایگاه :
 -1تعمیر :
 -2تهیه :
 -3تعويض :
 -4پیگیری :

در تاریخ

نواقص پایگاههای فوق جهت رفع فوری به اطالع مدیر عامل  /نماینده شرکت تحویل دهنده (

مدیر عامل  /نماینده شرکت
محل امضاء  :امین اموال

) رسید .

متعهد می شود در مدت زمان یک ماه کلیه نواقص مشروحه را رفع نماید .
مسئول نقلیه

ناظر پایگاه

شرکت تحویل دهنده

شرکت تحویل گیرنده

رفع کلیه نواقص فوق مورد تایید است .
امین اموال

مسئول نقلیه

رونوشت:مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی

ناظر پایگاه

شرکت تحویل دهنده

شرکت تحویل گیرنده

