
  )صورت و...صدور و تمديد مجوز كار با اشعه در مراكز و موسسات پرتوتشخيصي(راديولوژي، آنژيوگرافي، سي تي اسكن، سي آرم اتاق عمل، سنگ شكن، فك و  فرآيند

  مدارك موردنياز ارائه  -الف               

 و معاونت درمان مدارك را طي نامه اي به معاونت بهداشتي دانشگاه اعالم مي نمايد تمديد مجوز يا به معاونت درمان مبني بر صدور متقاضيدر خواست مكتوب  - 1
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 دستگاه ها(اگر نوع درخواست صدور هست) مجوز نصبكپي  -3

 هستند(آخرين دوره)  )فيلم بج (دزيمتر فردي  كپي ليست پرتوكاران كه داراي - 4

  مركز/موسسه پرتوپزشكيموجود در  تمام دستگاههاي(كاليبره) كنترل كيفينتايج  -5
 آخرين دوره -پرتوكاران ادواري آزمايشاتكپي  - 6

 مدير، مسئول فني و مسئول فيزيك بهداشت  در صورتي كه نوع درخواست صدور بوده يا افراد ذكر شده مجوز قبلي تغيير كرده باشندكپي كارت ملي  -7

 در صورتي كه نوع درخواست صدور بوده يا افراد ذكر شده مجوز قبلي تغيير كرده باشند فيزيك بهداشت مسئول مدرك تحصيلي مسئول فني و  - 8

 (گذراندن دوره حفاظت الزامي است)مانند پرستاري، اتاق عمل و... -براي رشته هاي غير مرتبط با پرتو دوره هاي حفاظتكپي  -9

 مسئول فنيتعهد تكميل  - 10

 زيك مراكز پرتوتشخيصي حداقل كارشناس راديولوژي باشد)(مسئول فيمسئول فيزيك تعهد تكميل -11

 

 بازديد، تاييد و صدور كد رهگيري -ب

(در بازديد شرايط بهسازي ساختمان مطابق مقررات وزارت متبوع، رعايت و تاييد شرايط ساختماني، حفاظتي و محيطي ي معاونت بهداشتيتوسط كارشناس پرتوها بازرسيانجام  -12
معاينات و آزمايشات پرتوكاران، كاليبراسيون دستگاه داروها و وسايل احياء،  - تهويه -مقررات حفاظت در برابر اشعه، دزيمتري محيطي و فردي، تجهيزات مورد نياز مانند وسايل اطفا حريق

 آن مورد بررسي قرار مي گيرد)ها و مجوز هاي مورد نياز

سامانه جامع بازرسي مركز سالمت محيط و كار بهداشتي و صدور مجوزهاي  - حفاظتيپس از بازديد كارشناس پرتوها و تاييد مكان و كامل بودن مدارك، مراتب در چك ليست هاي  -13
 داشت محيط استان، معاون بهداشتي دانشگاه و مركز سالمت محيط و كار وزارت متبوع بايستي برسدثبت مي گردد. نتايج اين بازديد ها به ترتيب مورد تاييد كارشناس مسئول به وزارت

 صادر مي شود و اين كد دراختيار متقاضي قرار مي گيرد كدرهگيريپس از تاييد نهايي بازرسي ها توسط مركز سالمت محيط و كار  -14



 ورود به سامانه امور حفاظت در برابر اشعه -ب

(نامه درخواست به امور حفاظت، ليست دستگاه ها، ليست پرتوكاران و كه همگي به صورت فايل الكترونيكي مي باشد دست داشتن كد رهگيري و ساير مدارك مورد نياز متقاضي با در -15
و تعهد دستنويس ) وارد  ايل كنترل كيفي دستگاه هامدرك تحصيلي، تعهدنامه مسئول فني، تعهدنامه مسئول فيزيك بهداشت، مدرك تحصيلي مسئول فني، مدرك تحصيلي مسئول فيزيك، ف

  شود:موارد زير  توجه قبل از ورود به اين سامانه به  شده و نسبت به بارگزاري مدارك اقدام مي نمايد. http://inra.aeoi.org.ir در برابر اشعه به آدرس سامانه دفتر امور حفاظت
   
 .در يك شهر يا دوشهر نزديك هم (درصورت معقول بودن مسافت) مسئوليت داشته باشد صورت شيفت صبح و عصرمسئول فني به به عنوان دو مركز تواند فقط درمي شك متخصصپز -

متخصص مغز  و متخصص اورتوپد براي اتاق عمل اورتوپدي مثال،عنوان عنوان شخص مسئول هر بخش بايد داراي تخصص در زمينه فعاليت همان بخش باشد. بهپزشك متخصص معرفي شده به -
   ، متخصص قلب براي آنژيوگرافي و ...و اعصاب براي اتاق عمل مغز و اعصاب

  .كار با اشعه اقدام شود درخواست مجوز درصورت تغيير پرتوكاران، ابتدا براي افراد جديد دزيمتر فردي فيلم بج تهيه گردد و سپس نسبت به  -
  .را نيز داشته باشند دزيمتر فردي فيلم بج مخصوص همان بخش نمايند بايدمسئول فيزيك بهداشت در هر بخشي كه فعاليت مي و شخص مسئولجمله كليه پرتوكاران از  -
 مطابقت العاده كار با اشعهدستورالعمل تعيين گروه پرتوكاري و درصد فوق3 و تخصص آنها بايد با جدول پيوستعداد پرتوكاران ت در مراكز پرتوتشخيصي مجوز كار با اشعههنگام درخواست در  -

   .داشته باشد
  .فايل اطالعات باشد CD مستندات و ه همراه امضاء مسئول فني بخش يا مركز مربوطه همراه باب تاريخ معتبر يك ساله هاي ارسالي دستگاهها بايد دارايكنترل كيفي -
  تعيين وضعيت شونددرخواست تاييد مجوز كار با اشعه هنگامفعال، اسقاط شده در فعال، غير ليه دستگاههايك -
  .معرفي نمايد فيزيك بهداشت جداگانه بيش از دو دستگاه، مسئول هر مركز در صورت داشتن -
  ها مسئول فيزيك بهداشت باشندبخشتوانند در ساير نمي اي، راديوتراپي و آنژيوگرافيپزشكي هسته هايبخش  هر يك از فيزيك بهداشت سئولينم -
  .تواند به يك فرد واجد شرايط واگذار گرددمي شكن و گوارشاسكن، سنگتياتاق عمل، راديولوژي، سي هايبخش فيزيك بهداشت مسئوليت  -


