
مجوز نصب دستگاه هاي تصويربرداري در مراكز و موسسات پرتوتشخيصي(راديولوژي، آنژيوگرافي، سي تي اسكن، سي  فرآيند
 آرم اتاق عمل، سنگ شكن، فك و صورت و...)

  مدارك موردنياز  ارائه - الف
 مبني بر صدور مجوز نصب مدير/رئيس موسسه يا مركز متقاضي كتبي درخواست -1

وزارت  طرف از قانوني شخص نام به كهيا موسسه  مركز تاسيس پروانه يا تاسيس) تازه مراكز تاسيس(براي قرارداد يا اصولي موافقت -2
 باشد گرديده صادر پزشكي آموزش و درمان بهداشت،

براي هر دستگاه جداگانه  -(درصورت شموليت سطح بندي دستگاه)يا معاونت درماناز وزارت دستگاه تصويربرداري  اصولي موافقت -3
 باشد الزم مي 

داشته مجوز كار با اشعه معتبر فعال بوده و درخواست اضافه كردن يا تعويض دستگاه دارد بايد  ،درصورتي كه مركز يا موسسه متقاضي -4
 باشد در غير اينصورت در فرآيند صدور مجوز، دفترامورحفاظت در برابر اشعه مجوز نصب صادر نمي كند

 فعال/ غيرفعال/ اسقاط) مشخص شود(وضعيت دستگاه قبليتعويض يا اضافه كردن دستگاه جديد بايستي  در صورت -5

و  سربي روپوش سربي، پاراوان تيروئيد، و گناد محافظ نظير هريك هاي ويژگي ذكر با شده تهيه حفاظتي تجهيزات فهرست -6
 .نظايرآن

 :زير نكات رعايت و 1/100با مقياس  ابعاد ذكر با نظر مورد ساختمان داخلي هاي قسمت دقيق نقشه -7

 .شده باشد گذاري نامها  اتاق و مشخص نقشه روي بر بايد ساختمان داخلي هايفضا و ها اتاق كليه كاربري -

 .گردد مشخص هراتاق در ، پوزيشن و فاصله دستگاه تا شيشه سربي اتاق كنترلنصب دقيق محل -

 .گردد سازمشخص پرتو هاي دستگاه از هريك به مربوط كنترل ميز استقرار محل  -

 گردد مشخص Bucky Stand نصب محل -

آنها  سرب معادل هاي حفاظ ميزان با همراه راديوگرافي هاي اتاق از يك هر ، سقف و كفها پنجره ، درها، ديوارها وضخامت جنس -
 .باشد شده نوشته

 كوبي شده است بر روي نقشه مشخص و قيد گردد ضخامت و قسمتهايي كه سرب -

 عنوان و راهنماي نقشه قيد شود -

 را داشته باشد )...و سريال شماره دستگاه(مدل مشخصات كه فروشنده يا گارانتي كتبي نامه -

  
   بازديد و تاييد نقشه و صدور كد رهگيري -ب

تاييد، مراتب در و در صورت بازديد  پس از تحويل مدارك مذكور به دبيرخانه معاونت بهداشتي، كارشناس پرتوها از مكان مورد نظر -8
 صادر مي گردد و پس از تاييد توسط مركز سالمت محيط و كار وزارت، كدرهگيري  سامانه بازرسي وزارت متبوع ثبت

 و جهت ارائه به دفتر امور حفاظت در برابر اشعه تحويل متقاضي مي گردد.نقشه ارائه شده تاييد  ، پس از صدور كد رهگيري -9

 عالوه بر موارد مذكور  دوم دست تشخيصي پرتو  نصب دستگاههايبراي  - 8

به  سازمان انرژي اتميشماره سريال و شماره شناسه  شامل نوع دستگاه،مشخصات دستگاه بايد  يا واگذاركننده فروشندهاز طرف -
  .امور حفاظت در برابر اشعه اعالم گردد

دفتر را به  سازمان انرژي اتميشماره شناسه  سريال،بايد مشخصات دستگاه شامل نوع دستگاه، شماره يا تحويل گيرنده خريدار  -
  داعالم نماي امور حفاظت در برابر اشعه

دستگاه به امورحفاظت در برابر اشعه  سازمان انرژي اتميكننده درخواست نصب دستگاه را همراه با شماره شناسه شركت نصب -
  نمايد. اعالم مي

  دارنده پروانه اشتغال از امور حفاظت در برابر اشعه انجام پذيرد.  هايشركت  توسط كه دستگاه ها كيفيكنترلارائه  -


