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 :ورود به سامانه

 وارد ،با وارد نمودن آدرس. می باشد http://samanehjmb.behdasht.gov.ir آدرس ورود به سامانه

قبل از هر کاری ابتدا فایل مربوط به نرم افزار سیلورالیت که لینک آن در صفحه زیر . صفحه ذیل می شویم

 . مشخص است را دریافت و در کامپیوتر نصب می کنیم

 

وارد صفحه زیر می شویم و ( شبكه اینترنت)از طریق لینک ورود به سامانه  ،پس از نصب برنامه سیلورالیت

وارد سامانه جامع مدیریت بازرسی مرکز سالمت محیط و کار می  ،بعد از وارد نمودن نام کاربری و رمز عبور

 .شویم

 

 

http://samanehjmb.behdasht.gov.ir/
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 مديريت فرآيندها

 كارتابل واحدها -مديريت كارتابل ها

 .و کارتابل واحدها را انتخاب می کنیم کلیک مدیریت کارتابل هادر بخش مدیریت فرآیندها، روی 

 

 .مانند شكل زیر باز می شود "مدیریت واحدها"با کلیک نمودن بر روی کارتابل واحدها، صفحه 
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 :قسمت جستجو 

آن جهت جستجو واحدهایی است که قبال در سامانه ثبت شده  باالییقسمت  "مدیریت واحدها"در صفحه 

 .اند

و نیز می توان واحدهایی که تحت ... ی از قبیل نوع واحد، نام واحد و برای این کار بعد از وارد کردن اطالعات

به صورت  "دانشگاه"و  "استان"در باکس . مرکز بهداشت خاصی هستند را جستجو کرد/پوشش شبكه

شكی استان خود را پیش فرض استان و دانشگاه بازرس ثبت شده است و هر بازرس فقط واحدهای پرتوپز

 .مشاهده می کند

ویرایش "در پایین قسمت جستجو، یک سری باکس هایی در کنار هم قرار گرفته اند که فقط باکس های 

ثبت و پیگیری برای  "تاریخچه بازرسی"و  "بازرسی جدید"، "واحد مراکز پرتوپزشكی جدید"، "واحد

 .موسسات پرتوپزشكی استفاده می شود/مراکزصدور مجوز 

 

 

 :ويرايش واحد 

 .چنانچه بخواهیم واحدی را که قبال در سامانه ثبت شده است را ویرایش کنیم از این باکس استفاده می شود

 : واحد مراكز پزشكي جديد

با کلیک موسسه پرتوپزشكی  جدید در سامانه، /برای ثبت مرکز، "مدیریت واحدها"پس از باز شدن صفحه 

پرتوپزشكی جدید  واحدبرای ثبت   "ثبت واحد مرکز پزشكی"صفحه  "واحد مراکز پزشكی جدید"بر روی 

 .باز می گردد
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 :موسسه /اطالعات مركز .1

تعداد در قسمت اول این صفحه اطالعاتی در مورد نوع واحد، نام مرکز، نوع مالكیت، تاریخ راه اندازی، 

 .شهرداری آمده است، منطقه (پرتوکاران)کارکنان 

 

نوع کلمه پرتو را وارده نموده و  ی ثبت واحد، جهت انتخاب نوع واحد، در باکس اشاره شدهدر ابتدا

   .انتخاب نمایید "نوع واحد" باکسدر مربوطه را  موسسه/مرکز

 

 (دکتر محمدی مرکز تصویربرداری: به عنوان مثال . )سپس در باکس نام مرکز، نام مرکز مربوطه را ذکر نمایید

 .موسسه  را نیز انتخاب نمایید/ تاریخ راه اندازی و منطقه شهرداری مرکزنوع مالكیت، همچنین 
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 :اطالعات تقسيمات دانشگاهي  .2

الزم به ذکر است که اطالعات مربوط . می باشد مرکز بهداشت/شبكه، دانشگاهاین اطالعات شامل استان،    

 .ثبت شده استهر استان  بازرسبه استان و دانشگاه بصورت پیش فرض برای 

 

 : اطالعات تقسيمات كشوری .3

و  استان اطالعات مربوط به. دهستان می باشد/ ش، شهراین اطالعات شامل استان، شهرستان، بخ   

 . ثبت شده است استان هربرای بازرس بصورت پیش فرض  شهرستان

 

 :موسسه/اطالعات آدرس مركز .4

سه، تلفن، تلفن همراه شخص قانونی، فاکس، ایمیل و کدپستی موس/این اطالعات شامل آدرس دقیق مرکز

 .موسسه می باشد/مرکز

 

 :مسئول فني/اطالعات كارفرما .5

می  "جستجوی متصدی"موسسه مربوطه قبال در سامانه ثبت شده است از طریق باکس /در صورتی که مرکز

 .جستجو نمودتوان مشخصات مسئول فنی را 

 

 .باز می شود "جستجوی مدیر"صفحه  "جستجوی متصدی"برای این کار با کلیک بر روی باکس 
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از طریق ورود یكی از مشخصات نام، نام خانوادگی و یا کد ملی مسئول فنی، مشخصات او را در سیستم 

مشخصات  "تایید"کلیک بر روی دکمه انتخاب آن و جستجو کرده و در صورت پیدا کردن مشخصات، با 

یاز اطالعات او همچنین می توان بعد از پیدا کردن مشخصات مسئول فنی، در صورت ن. می گردد و ثبت تایید

مسئول فنی مربوطه را انتخاب، سپس با  "جستجوی مدیر"برای این کار ابتدا در صفحه . را ویرایش کرد

اطالعات، با کلیک و ذخیره باز می شود که پس از ویرایش  "مدیر واحد"کلیک بر روی دکمه ویرایش، صفحه 

 می گرددمشخصات جدید مسئول فنی در سیستم ثبت  ،"تایید" باکسبر روی 

               

موسسه موردنظر قبال در سامانه ثبت نشده باشد جهت ثبت مشخصات /چنانچه اطالعات مرکز

 .ارجاع می شویم "مدیر واحد"به صفحه  "ثبت متصدی"مسئول فنی  از طریق باکس /کارفرما
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در این صفحه پس از وارد کردن اطالعات خواسته شده و کلیک بر روی دکمه ذخیره، اطالعات مسئول فنی 

         . ثبت می گردد

 :مسئول فيزيك بهداشت /اطالعات مدير .6

 .ثبت می شودمسئول فنی /دقیقا مانند اطالعات کارفرما

 :ثبت نهايي واحد پرتوپزشكي 

 "ذخیره" باکسبا کلیک بر روی  ،(6تا  1اطالعات موارد ) ذکر شده در باالپس از وارد کردن تمامی اطالعات 

زشكی جدید در سامانه ثبت می گردد که کد خاصی به نام واحد پرتوپ ،"ثبت واحد مرکز پزشكی"صفحه 

 .نیز به آن تخصیص داده می شود "کد واحد"

 

در . مشاهده نمود "کارتابل واحدها" ن را درآبعد از ثبت واحد پرتوپزشكی جدید در سامانه، می توان 

، می توان از موردنظر برای راحتی کار و پیدا کردن واحد ،ی ثبت شده زیاد باشندصورتی که تعداد واحدها

، با وارد کردن نام واحد و یا "مدیریت واحدها"واقع در کارتابل واحدها قسمت  "جستجو" قسمتطریق 

  .دیگر مشخصات، واحد مربوطه را پیدا نمود
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 بازرسي جديد

را از کارتابل واحدها انتخاب می  موسسه موردنظر/مرکزموسسه مربوطه، ابتدا /برای انجام بازرسی از مرکز

 . کلیک می نماییم "بازرسی جدید" باکسکنیم سپس بر روی 

 

، (مرحله اول، بازرسی مجدد)بازرسی  نوعابتدا باید گزینه های  ،"بازرسی جدید"بعد از باز شدن صفحه 

 .عنوان چک لیست را وارد نماییدنیز ساعت بازرسی و و  تاریخ

  :نوع بازرسي

  .موسسه موردنظر می باشد/منظور از نوع بازرسی، بازرسی جدید و یا مجدد از مرکز
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 :تاريخ بازرسي 

 . تاریخ باید بصورت دقیق انتخاب شود. است که بازرسی انجام شده است تاریخی ،تاریخ بازرسی    

 

 :  ساعت بازرسي 

اگر ساعت . رقمی ثبت می شود 4ساعت بازرسی زمانی است که بازرسی انجام می شود و بصورت عدد  

در شكل  08:80برای مثال ثبت ساعت . ثبت می شود  08:08دقیقه باشد به صورت  هشتو  هشتبازرسی  

 .ثبت می شود 14:40بعد از ظهر بصورت  0/8ساعت . نشان داده شده است 18

  

 :عنوان چك ليست 

موسسه باید این دو /برای هر مرکز ونوع چک لیست اختصاص داده شده است  دو ،برای هر واحد پرتوپزشكی

 :عبارتند از  این دو نوع چک لیستنوع چک لیست در سامانه تكمیل و کد بازرسی دریافت گردد 

 موسسه پرتوپزشكی مربوطه/حفاظتی مرکز -چک لیست وضعیت بهداشتی .1

وز کار تایید مج(/ مراکز جدید)مجوز کار با اشعه  /فرم بررسی مدارك موردنیاز جهت صدور مجوز نصب .8

 تمدید، تغییر و یا اصالح مجوزکار با اشعه (/مراکز قدیمی)با اشعه 

 .انتخاب نمود "عنوان چک لیست"بنابراین ابتدا باید نوع چک لیست را از قسمت 

با زدن تیک در مربع کنار عنوان چک لیست و سپس کلیک بر روی چک  "عنوان چک لیست"در زبانه 

لیست مورد نظر، سواالت چک لیست مذکور نمایش داده می شود که اکنون می توانید نسبت به تكمیل و 

 .گزینه های متنی اقدام نمایید خیر و ،هپرکردن نتایج بازرسی خود شامل گزینه های بل
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مراکز )، تایید مجوز کار با اشعه (مراکز جدید)ور مجوز نصب، مجوز کار با اشعه صدبرای هر کدام از موارد 

 -باید ابتدا نسبت به ثبت بازرسی وضعیت بهداشتی ،، تمدید، تغییر و یا اصالح مجوز کار با اشعه(قدیمی

از سامانه، نسبت به  "کد بازرسی"ذخیره، ثبت و دریافت پس از موسسه مربوط اقدام و /حفاظتی مرکز

 -وضعیت بهداشتی "کد بازرسی"زیرا . اقدام نمود ... (نصب، کار با اشعه و )صدور مجوز فرم بررسی  تكمیل

 .موسسه پرتوپزشكی باید در فرم بررسی صدور مجوز وارد شود/حفاظتی مرکز

  چون  .نماییدبا هم تیک زده و انتخاب هم زمان چند چک لیست را  نمی توانالزم به ذکر است که

به طور مجزا ثبت و ذخیره  ،سیستم قادر به انجام آن نبوده و حتما باید چک لیست های مربوطه

 . گردند

از  بعد. تا سواالت آن بارگذاری شود صبر کنید ،"عنوان چک لیست"از  پس از انتخاب نوع چک لیست

کلیک می  "پیش نمایش" باکس، روی چک لیست و وارد کردن تاریخ و ساعت بازرسیجواب به سواالت 

 . کنیم

 

 .یک صفحه باز می شود که اطالعات بازرسی را نمایش می دهد "پیش نمایش" باکسکلیک بر روی  با
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همراه با پاسخ آنها مشاهده  رازبانه اشاره شده در باال، می توان سواالت چک لیست مربوطه با کلیک بر روی 

واحد  بازرسی ،اطالعاتصحت و تایید  "ذخیره"و کنترل نموده و در صورت تایید، با کلیک بر روی دکمه 

 .در سامانه ثبت می گردد "بازرسی کد"تایید دریافت پرتوپزشكی با 
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  در صورتی که اطالعات بازرسی نشان داده شده در پیش نمایش مورد تایید نباشد می توانیم با کلیک

و یا ضربدر واقع در باالی صفحه مجددا به صفحه سواالت چک لیست جهت  "بستن" باکسبر روی 

 . برگردیم انجام ویرایش موردنیاز

 

  بعد از ثبت، کد  "بررسی صدور مجوز"و  "حفاظتی -وضعیت بهداشتی"هر کدام از دو بازرسی

کارتابل "که این بازرسی ها را می توان در  .دریافت می کننداز سامانه بازرسی خاص خود را 

 .مشاهده نمود "بازرسی

 :كارتابل بازرسي 

وضعیت "بازرسی  بهداشت پرتوهای معاونت بهداشتی دانشگاه، هر دو بازرسبعد از انجام بازرسی توسط 

، تایید مجوز کار با اشعه (مراکز جدید)صدور مجوز نصب، مجوز کار با اشعه بررسی "و  "حفاظتی -بهداشتی

. قابل مشاهده هستند "کارتابل بازرسی"در  "، تمدید، تغییر و یا اصالح مجوز کار با اشعه (مراکز قدیمی)

کارشناس بهداشت پرتوهای مرکز  "کارتابل بازرسی"در  onlineهمچنین بازرسی های مذکور به صورت 

 (شكل زیر ) .سالمت محیط و کار قابل نمایش و مشاهده می باشند
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 معاونت بهداشتي دانشگاهبهداشت پرتوهای  بازرس  "كارتابل بازرسي"

 
 

 كارشناس بهداشت پرتوهای مركز سالمت محيط و كار "كارتابل بازرسي"

 

 :قسمت جستجو 

که چنانچه تعداد بازرسی ها زیاد بوده و پیدا کردن یک  می باشد "جستجو"کارتابل بازرسی بخش باالیی 

آن ... و  "کد واحد"، "نام واحد"می توان با وارد کردن مشخصاتی از قبیل  ،بازرسی خاص راحت نباشد

 . موردنظر را پیدا نمودبازرسی 

نمایش "نار هم قرار گرفته اند که فقط باکس های در پایین قسمت جستجو، یک سری باکس هایی در ک

موسسات پرتوپزشكی /مراکزثبت و پیگیری صدور مجوز برای  "ارسال برای صدور مجوز"و  "بازرسی

 .استفاده می شود
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 :نمايش بازرسي 

اطالعات بازرسی  "نمایش بازرسی"و کلیک بر روی باکس  "کارتابل بازرسی"با انتخاب هر بازرسی در 

 .جواب سواالت چک لیست بازرسی شده را مشاهده نمودنمایش داده می شود که می توان 

بازرس معاونت بهداشتی دانشگاه و نیز کارشناس بهداشت پرتوهای مرکز سالمت محیط و کار به این باکس 

 . دسترسی دارند

 :ارسال برای صدور مجوز 

مراکز )، تایید مجوز کار با اشعه (مراکز جدید)مجوز کار با اشعه صدور مجوز نصب، "جهت اقدام برای 

کارتابل "بازرس باید از طریق قسمت جستجوی  ،"، تمدید، تغییر و یا اصالح مجوز کار با اشعه(قدیمی

را که قبال بازرسی و کنترل نموده را از  "...فرم بررسی صدور مجوز نصب، و "بازرسی مربوط به ، "بازرسی ها

آن را به  ،"ارسال برای صدور مجوز" باکسازرسی های انجام شده انتخاب و سپس با کلیک بر روی بین ب

با ارسال درخواست صدور مجوز توسط بازرس معاونت بهداشتی . انتقال دهد "کارتابل صدور مجوز واحدها"

کارتابل "که در  ،جهت پیگیری های بعدی به آن درخواست تعلق می گیرد "کد رهگیری"دانشگاه، یک 

از تایید و یا  onlineبازرس می تواند از طریق این کارتابل بصورت  . قابل مشاهده است "صدور مجوز واحدها

 . آگاه شودسازمان انرژی اتمی  "دفتر امور حفاظت در برابر اشعه "و  "مرکز سالمت محیط و کار"عدم تایید 

کارتابل صدور مجوز "در ، onlineبه صورت  اه،ز بازرس معاونت بهداشتی دانشگدرخواست صدور مجو

قابل مشاهده می مرکز سالمت محیط و کار جهت بررسی و اعالم نظر کارشناس بهداشت پرتوهای  "واحدها

 .باشد

 :كارتابل صدور مجوز واحدها 

بازرس بهداشت پرتوهای معاونت بهداشتی دانشگاه و کارشناس بهداشت پرتوهای مرکز سالمت محیط و کار 

  .به این کارتابل دسترسی دارند
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 :بازرس دانشگاه  –كارتابل صدور مجوز واحدها 

 

تمامی درخواست های صدور مجوز که توسط بازرس به مرکز سالمت محیط و کار ارسال شده  ،در این کارتابل

کد واحد، کد بازرسی و کد )همچنین برای هر درخواست، سه نوع کد . است قابل مشاهده می باشند

توسط بازرس، یک کد رهگیری در  "ارسال برای صدور مجوز"به محض . مشاهده می شود( رهگیری

برای آن درخواست ثبت می شود که برای پیگیری معاونت بهداشتی و  "کارتابل صدور مجوز واحدها"

 .استفاده می شود ،موسسه/مراحل صدور مجوز مرکز و ت درخواستاز وضعی... و  موسسه/متصدی مرکز

و  "مرکز سالمت محیط و کار"از تایید و یا عدم تایید  onlineبازرس می تواند از طریق این کارتابل بصورت 

 . شود مطلعسازمان انرژی اتمی  "دفتر امور حفاظت در برابر اشعه "

 :قسمت جستجو 

موسسه /جهت جستجوی درخواست صدور مجوز مرکز "مجوز واحدهاکارتابل صدور "قسمت باالیی 

به طوری که پیدا  ،وقتی که حجم درخواست ها در این کارتابل زیاد باشد. موردنظر طراحی گردیده است

می توان با استفاده از صفحه جستجو و وارد کردن  ،کردن یک درخواست خاص به راحتی امكان پذیر نباشد

 . کرد جستجوکس، درخواست موردنظر را اطالعات یک یا چند با

 :نمايش بازرسي 

در این باکس با انتخاب هر درخواست صدور مجوز، می توان اطالعات بازرسی و جواب سواالت چک لیست 

 .بازرسی شده را مشاهده نمود
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 :وضعيت درخواست 

نمایش داده می شود  "وضعیت درخواست"وضعیت صدور مجوز در ستون  onlineدر این کارتابل، به صورت 

 :که فرآیند آن به صورت زیر می باشد  و نتیجه درخواست را می توان مشاهده نمود

تایید یا عدم تایید  تایید یا عدم تایید مرکز سالمت محیط و کار  درخواست معاونت بهداشت

 سازمان انرژی اتمی "دفتر امور حفاظت در برابر اشعه "

 :كارشناس بهداشت پرتوهای مركز سالمت محيط و كار –كارتابل صدور مجوز واحدها 

  .در این کارتابل درخواست های صدور مجوز ارسالی از دانشگاه قابل مشاهده هستند

 :قسمت جستجو 

موسسه /جهت جستجوی درخواست صدور مجوز مرکز ،"کارتابل صدور مجوز واحدها"قسمت باالیی  

خواست ها در این کارتابل زیاد باشد به طوری که پیدا کردن وقتی که حجم در. موردنظر طراحی گردیده است

یک درخواست خاص به راحتی امكان پذیر نباشد می توان با استفاده از صفحه جستجو و وارد کردن 

  .جستجو و مشاهده نمود ،جهت بررسی و اعالم نظراطالعات یک یا چند باکس، درخواست موردنظر را 

 

 :نمايش بازرسي 

باکس با انتخاب هر درخواست صدور مجوز ارسالی از دانشگاه، می توان اطالعات بازرسی و جواب در این 

 .سواالت چک لیست بازرسی شده توسط بازرس معاونت بهداشتی دانشگاه را مشاهده نمود
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 :تاييد و ارسال به انرژی اتمي 

، کارشناس بهداشت پرتوهای پس از ارسال درخواست صدور مجوز توسط بازرس معاونت بهداشتی دانشگاه

در صورت  ،دانشگاه یپس از بررسی بازرسی و مدارك ارسالی از معاونت بهداشت ،مرکز سالمت محیط و کار

  .نمایدارسال می  سازمان انرژی اتمی "دفتر امور حفاظت در برابر اشعه "به درخواست مذکور را  ،تایید

 : عدم تاييد

با ذکر دالیل مرکز سالمت محیط و کار، بهداشت پرتوهای در صورت عدم تایید درخواست توسط کارشناس 

 ،تا پس از رفع نقص داشتی دانشگاه عودت داده می شود، درخواست به معاونت بهو نوع نقص عدم تایید

 .به مرکز سالمت محیط و کار ارسال نماید ،مجددا از طریق سامانه

 

 کارتابل صدور مجوز "نتیجه بررسی توسط کارشناس مرکز سالمت محیط و کار را در  بازرس می تواند

نیز با کلیک بر روی  "عدم تایید"دالیل از و  مشاهده نماید "وضعیت درخواست"ستون  "واحدها

اگر مجددا بر روی مربع ذکر شده . مطلع گردد "ردیف"ستون  کنارواقع در داخل مربع  +عالمت 

  .بسته می شود "عدم تایید"ات دالیل کلیک کنیم توضیح
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 :انرژی اتمي  سازمان "دفتر امور حفاظت در برابر اشعه" -كارتابل صدور مجوز واحدها

دانشگاه توسط کارشناس بهداشت پرتوهای مرکز  یپس از بررسی و تایید درخواست بازرس معاونت بهداشت

سازمان انرژی اتمی ارسال  "دفتر امور حفاظت در برابر اشعه"سالمت محیط و کار، درخواست موردنظر به 

 . می گردد

 

 :قسمت جستجو 

موسسه /جهت جستجوی درخواست صدور مجوز مرکز "کارتابل صدور مجوز واحدها"قسمت باالیی 

وقتی که حجم درخواست ها در این کارتابل زیاد باشد به طوری که پیدا کردن . موردنظر طراحی گردیده است
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یک درخواست خاص به راحتی امكان پذیر نباشد می توان با استفاده از صفحه جستجو و وارد کردن 

  .جهت بررسی و اعالم نظر، جستجو و مشاهده نمودیک یا چند باکس، درخواست موردنظر را اطالعات 

 :نمايش بازرسي 

، چک "نمایش بازرسی"می تواند با کلیک بر روی باکس  "دفتر امور حفاظت در برابر اشعه"کارشناس 

و تایید شده توسط کارشناس بهداشت  "معاونت بهداشتی دانشگاه"لیست بازرسی شده توسط بازرس 

 .را جهت بررسی و اعالم نظر مشاهده نماید "مرکز سالمت محیط و کار"پرتوهای 

 : تاييد نهايي انرژی اتمي

از مرکز سالمت محیط و کار، نیز پس از بررسی مدارك ارسالی  "دفتر امور حفاظت در برابر اشعه"کارشناس 

 . را تایید نهایی می نماید صدور مجوزدرخواست قص، در صورت عدم وجود ن

 : عدم تاييد

با ذکر موارد نقص، درخواست  "دفتر امور حفاظت در برابر اشعه"در صورت نقص مدارك ارسالی، کارشناس 

 .به پایان می رساند "عدم تایید"موردنظر را با 

 .باز می شود "عدم تایید"صفحه زیر برای ثبت دالیل  ،"عدم تایید" باکسپس از کلیک بر روی 

 

می توانند  ،"دانشگاه معاونت بهداشتی"بازرس و  "مرکز سالمت محیط و کار"کارشناس بهداشت پرتوهای 

کارتابل صدور مجوز "در  "دفتر امور حفاظت در برابر اشعه"از تایید و یا عدم تایید  onlineبصورت 

 . شوند مطلع "وضعیت درخواست"ستون  "واحدها

  دفتر امور حفاظت در در صورت عدم تایید مدارك ارسالی توسط  ،بهداشتی دانشگاهبازرس معاونت

، می تواند با رویت دالیل و نقص مدارك، جهت رفع نقص اقدام نموده و در صورت لزوم با برابر اشعه

پس از رفع نقص، درخواست صدور . موسسه مربوطه مكاتبه نماید/معاونت درمان و متصدی مرکز

 .در سامانه ثبت می گردد ،معاونت بهداشتی دانشگاهبازرس مجددا توسط  ،مجوز
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 :موسسه جهت صدور مجوز  /پيگيری متصدی مركز

واحد مرکز پرتوپزشكی "بازرس معاونت بهداشتی دانشگاه، پس از ثبت  ،همانطور که قبال نیز ذکر شد

مشاهده  "کارتابل بازرسی"می تواند آن را در  ،و انجام بازرسی بر روی واحد "کارتابل واحدها"در  "جدید

ارسال برای " باکسدر کارتابل بازرسی جهت صدور مجوز پس از انتخاب واحد مربوطه، با انتخاب . نماید

می شود که همزمان در این کارتابل به آن  "صدور مجوز واحدها"آن واحد وارد کارتابل  "صدور مجوز

 . اده می شودصاص دتاخ "کد رهگیری"یک  ،درخواست

 .نموددرخواست ارسالی را پیگیری نهایی وضعیت  ،onlineمی توان بصورت  ،با این کد رهگیری

در صفحه اصلی  "پیگیری موارد صدور مجوز کار با اشعه"موسسه می تواند از طریق لینک /متصدی مرکز

     .سامانه، وضعیت درخواست خود را پیگیری نماید
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 :لینک مذکور، صفحه زیر باز می شود  پس از کلیک بر روی

 

 .وارد می شود "کد رهگیری"همانطور که مشاهده می کنید در این صفحه 

به متصدی  "صدور مجوز وضعیت درخواست"جستجو، کلیک بر روی باکس بعد از وارد کردن کد رهگیری  و 

 .نشان داده می شود... و موسسه /مرکز

  بعد از ثبت ) "کد واحد"، "نام واحد" صدور مجوز، اطالعاتی از قبیل درخواست نتیجهدر صفحه

موسسه اختصاص /یک کد واحد به آن مرکز ،واحد در سامانه توسط بازرس معاونت بهداشتی دانشگاه

 "... (نقص مدارك و ) توضیحات "و نیز  "(تایید یا عدم تایید) وضعیت درخواست" ،.(داده می شود

 .آورده شده است

 : وان مثال به عن

  8441-0010کد رهگیری 

 


