
 در مراكز و موسسات پرتوتشخیصيفرآیند صدور و تمدید مجوز کار با اشعه راهنمای 

 و...( آنژیوگرافي، سي تي اسكن، سي آرم اتاق عمل، سنگ شكن، فك و صورت )رادیولوژی ، 

 الف :ارائه مدارک مورد نیاز

به معاونت درمان مبني بر صدور یا تمدید مجوز /مرکز/موسسه درسربرگ بیمارستان  مكتوب متقاضي درخواست -1

 کار با اشعه

مدیر کل امور حفاظت در برابر اشعه سازمان به موسسه  مرکز/ درسربرگ بیمارستان / مكتوب متقاضي درخواست -2

 کار با اشعهمبني بر صدور یا تمدید مجوز  انرژی اتمی ایران 

 2و  1قبلی با ضمائم  با اشعهکپی مجوز کار -3

  جدید پرتوساز یدستگاه ها نصب مجوزکپی  -4

 خدمات دزیمتری کارکنانآخرین دوره لیست قرارداد اشتراک فیلم بج یا کپی  -5

به  مرکز/ موسسه پرتوپزشکیبیمارستان/ موجود در پرتوساز ( تمام دستگاه های )کالیبراسیون کنترل کیفینتایج  -6

 CDهمراه 

 مرکزتحصیلي مسئول فني و مسئول فیزیك بهداشت  مدرککپی  -7

 مرکزمسئول فني و مسئول فیزیك بهداشت  کپی ابالغ -8

ل و...)گذراندن مانند پرستاري، اتاق عم -براي رشته هاي غیر مرتبط با پرتو در برابر اشعه  دوره هاي حفاظتکپی  -9

 دوره حفاظت الزامی است(

 (6وپیوست  5و مسئول فیزیک بهداشت )پیوست  مسئول فنیتعهد فرم تکمیل  -11

 فرم های موجود در دستورالعمل مجوز کار با اشعهتکمیل کلیه  -11

  ی سربرگ بیمارستان با امضای رئیس مرکزارسال فهرست و تعداد تجهیزات حفاظتی رو -12

 ارسال کروکی خارجی محل بیمارستان و خیابان های اطراف  -13

ه همراه نقشه در سربرگ مرکز جهت تائید نقشه و دزیمتری به معاونت محترم درمان ب در خواست مکتوب متقاضی -14

 فنی بخش تصویربرداری)کروکی داخلی(

 پروانه بهره برداری مرکز یا  کپی از موافقت اصولی -15

 کپی از پروانه طبابت و پروانه مسئول فنی  -16

 ب : بازدید ،تایید و صدور کد رهگیری 

ساختماني، حفاظتي و و تایید شرایط دانشگاه  بهداشتمحترم درمان ومعاونت توسط کارشناس پرتوهای  بازرسی انجام -17

مقررات حفاظت در برابر اشعه،  هسازي ساختمان مطابق مقررات وزارت متبوع، رعایتی )در بازدید شرایط بمحیط

،معاینات و حریق ،تهویه،داروها و وسایل احیا دزیمتري محیطي و فردي، تجهیزات مورد نیاز مانند وسایل اطفا

 گیرد( و مجوز های مورد نیاز آن مورد بررسی قرار می آزمایشات پرتوکاران،کالیبراسیون دستگاه ها

 جهت اخذ کد رهگیریفوق الذکر مدارك و تائید بهداشتي دانشگاه محترم معاونت  ابدرمان محترم معاونت مکاتبه  -18

بهداشتي و  -تایید مكان و كامل بودن مدارك، مراتب در چك لیست هاي حفاظتيا و س از بازدید كارشناس پرتوهپ -19

ثبت مي گردد. نتایج این بازدید ها به وزارت  سامانه جامع بازرسي مركز سالمت محیط و كارصدور مجوزهاي 

كار  ترتیب مورد تایید كارشناس مسئول بهداشت محیط استان، معاون بهداشتي دانشگاه و مركز سالمت محیط و

 .وزارت متبوع بایستي برسد

صادر می شود و این کد در اختیار کد رهگیری پس از تائید نهائی بازرسی ها توسط مرکز سالمت محیط و کار  -21

 متقاضی قرار میگیرد.

 



 سامانه امور حفاظت در برابر اشعهپ : ورود به 

 باشد)نامهرهگیري و سایر مدارك مورد نیاز كه همگي به صورت فایل الكترونیكي مي متقاضی با در دست داشتن کد  -21

در خواست به امور حفاظت ،لیست دستگاه ها،لیست پرتوکاران و مدرک تحصیلی ، تعهد نامه مسئول فنی ،تعهد نامه 

در برابر  امور حفاظتسامانه دفتر نویس(وارد  مسئول فیزیک بهداشت ، فایل کنترل کیفی دستگاه ها و تعهد دست

 شده و نسبت به بارگزاری مدارک اقدام می نماید.  http://inra.aeoi.org.irاشعه به آدرس 

 

  د :  گردقبل از ورود به این سامانه به موارد زیر توجه 

 مسئولیت صورت شیفت صبح و عصر  ه عنوان مسئول فني بهپزشک متخصص می تواند فقط در دو مرکز ب

 داشته باشد.

  همان باید داراي تخصص در زمینه فعالیت  هر بخشعنوان شخص مسئول  متخصص معرفي شده بهپزشک

و اعصاب براي اتاق  عنوان مثال، متخصص اورتوپد براي اتاق عمل اورتوپدي و متخصص مغز باشد. به بخش

 و ...آنژیوگرافي عمل مغز و اعصاب، متخصص قلب براي 

  براي افراد جدید دزیمتر فردي فیلم بج تهیه گردد و سپس نسبت به درخواست درصورت تغییر پرتوكاران، ابتدا

 .مجوز كار با اشعه اقدام شود

  كلیه پرتوكاران از جمله شخص مسئول و مسئول فیزیك بهداشت در هر بخشي كه فعالیت مینمایند باید دزیمتر

 فردي فیلم بج مخصوص همان بخش را نیز داشته باشند

 ها باید داراي تاریخ معتبر یك ساله به همراه امضاء مسئول فني بخش یا مركز  سالي دستگاههاي ار كنترل كیفي

 .فایل اطالعات باشدCD مربوطه همراه با مستندات و 

  تائیدیه نقشه و دزیمتری دارای اعتبار شش ماهه می باشد. 

  تعیین وضعیت شوند كار با اشعههاي فعال، غیرفعال، اسقاط شده در هنگام درخواست تایید مجوز  كلیه دستگاه. 

   ،مسئول فیزیك بهداشت عالوه بر مسئول فنی می بایست هر مركز در صورت داشتن بیش از دو دستگاه

 . معرفي نماید )کارشناس رادیولوژی(جداگانه

 توانند در سایر  اي، رادیوتراپي و آنژیوگرافي نمي مسئولین فیزیك بهداشت هر یك از بخشهاي پزشكي هسته

 .شها مسئول فیزیك بهداشت باشندبخ

 

 

 اداره امور رادیولوژی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز


