
  به نام خدا 

  
  بهداشتی و درمانی ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

  معاونت بهداشتی

  اکز کار با پرتورچک لیست کنترل مدارك م

 مالحظات * وضعیت موضوع مورد بررسی ردیف

  درخواست کتبی متقاضی 1
 

 تغییر واحدتمدید یا/ جدید   )   Secو kVP    ،mAmشماره سریال ،(  ت فنیدرخواست کتبی شرکت فروشنده دستگاه همراه با اعالم مشخصا 2

 تمدید یاتغییر واحد/ جدید  توسط متقاضی)  Secو  kVP    ،mAmشماره سریال ، (  اعالم مشخصات فنی دستگاه ها و تیوپ هاي قدیمی 3

  .قید شده باشد موافقت اصولی یا قرداد تاسیس که در آن واحد کار با پرتوي مورد نظر  4
 

  . پروانه تاسیس مرکز که در آن واحد کار با پرتوي مورد نظر قید شده باشد  5
 

  ه مسؤول فنیتصویر پروان 6
 

7 
که به تائید کارشناس بهداشت محیط و پرتوهاي ) بویژه دستگاه جدید( کروکی محل نصب دستگاههاي مولد پرتو/ نقشه 

 .سیده باشدمعاونت بهداشتی دانشگاه ذیربط ر
 

 

8 
همراه با ارسال تصویر مدرك تحصیلی و تخصص بعنوان شخص ) پزشک با تخصص مرتبط( طمعرفی فرد واجد شرای

 )قانون حفاظت در برابر اشعه  5ماده ( مسؤول مرکز 
 

 

9 
ههاي مولد پرتو چنانچه دستگا –معرفی یک نفر با حداقل مدرك کارشناسی در یکی از رشته هاي علمی و فنی مرتبط با پرتو 

 .مرکز بیش از دو دستگاه باشد همراه با تصویر مدرك تحصیلی وي 
 

 

  دستورالعمل هاي حفاظتی و ایمنی کارکنان مرکز ، مردم عادي و همراهان بیمار 10
 

  دستورالعمل حفاظت و ایمنی بیماران 11
 

  دستورالعمل و هشدار حفاظت خانم هاي باردار و زنان در سن باروري 12
 

  دستورالعمل حفاظت و ایمنی جهت کار با انواع مختلف دستگاههاي مولد پرتو موجود در مرکز 13
 

  تصویر قرارداد فیلم بج 14
 

    تصویر آخرین نتایج فیلم بج  15

16 
پرتوکاران مرتبط که در لیست اي پرتوکاران با رشته تحصیلی غیرتصویر مدرك قبولی دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه بر

 .مرکز از آنها نام برده شده است 
  جهت مراکز فعال 

A شبکه بهداشت/ حفاظتی محل توسط کارشناس بهداشت محیط مرکز -تکمیل چک لیست بازرسی بهداشتی   

B تکمیل اطالعات مربوطه در سامانه جامع بازرسی بهداشت محیط  
 

  

   :                    1392/         /            : تاریخ بررسی                                                                                                                                               بدون نقص مدارك و مستندات  

  : امضاء کارشناس                                                                                                                                                    داراي نقص مدارك و مستندات                                  :     *      

  مشمول بررسی مستند مربوطه نمی باشد :      --    

  : توضیحات 

  :  مؤسسه/نام مرکز

  :   کدرهکیري از سامانه بازرسی

  :    نام مسئول فنی

  :       مؤسسه / آدرس مرکز

  

  :                                                  مؤسسه / تلفن مرکز


