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   )سراسر کشور ..    (دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی /معاون محترم درمان دانشگاه 

  فرایند اجرایی صدور مجوزکار با اشعه در موسسات پرتوپزشکی: موضوع

  سالم علیکم   

ــد            ــد و آل محم ــر محم ــلوات ب ــا ص ــتاي     ) ص(ب ــی ودر راس ــاي قبل ــنامه ه ــرو بخش ــرام ، پی ــدیم احت و تق

قـانون حفاظــت در برابـر اشـعه خواهشــمند اسـت دسـتور فرمائیــد       4وبات موکـد کمیسـیون تبصــره مـاده    مصـ 

صــدورگواهی مجــوز کــار بــا اشــعه جهــت مراکــز پرتوپزشــکی برابــر دســتور العمــل هــا و ضــوابط مربوطــه   

 صرفا درچـارچوب فراینـد اجرایـی وتعریـف شـده ابالغـی بـه آن حـوزه محتـرم انجـام پـذیرد ، لـذا در اجـراي             

  :این مهم اجراي موارد ذیل مورد انتظار میباشد 

ــانی          -1 ــی درم ــز تشخیص ــت مراک ــعه جه ــا اش ــار ب ــوز ک ــه مج ــدور تائیدی ــت ص ــاز جه ــورد نی ــتندات م مس

ــق      ــه و از طری ــر فرمــت هــاي اعــالم شــده تهی ــت هــاي درمــان و بهداشــتی براب ــا همــاهنگی معاون میبایســتی ب

ــه مکاتبــه  دانشــکده بــه مرکــز ســالم /معاونــت درمــان آن دانشــگاه  ت محــیط و کــار ارســال گــردد و از هرگون

  .مستقیم  و ارسال مدارك به سازمان انرژي اتمی ایران خودداري نمایند 

قســمت هــایی از اطالعــات منــدرج در دســتورالعمل مجــوز کــار بــا اشــعه کــه جــزء شــرح وظــایف معاونــت   -2

ابــر چــک لیســت و ضــوابط هــاي محتــرم بهداشــتی میباشــد میبایســتی توســط کارشــناس بهداشــت پرتوهــا بر 

  .مربوطه بررسی و تائید و ضمیمه مدارك ارسالی الصاق گردد

ــه      -3 ــب ب ــد ، مرات ــس از تائی ــی و پ ــار بررس ــیط و ک ــالمت مح ــز س ــدارك و مســتندات ارســالی توســط مرک م

ــه          ــوابط مربوط ــر ض ــا براب ــده ت ــنعکس گردی ــران م ــی ای ــرژي اتم ــازمان ان ــعه س ــر اش ــت در براب امورحفاظ

نســخه اي از مجــوز صــادره جهــت بررســی و تائیــد نهــایی  (بــا اشــعه صــادر گــردد ،   بررســی و مجــوز کــار

نون حفاظــت در برابــر اشــعه بــه مرکزنظــارت و اعتبــار بخشــی امــور درمــان قــا 4در کمیســیون تبصــره مــاده 

  ) .و مرکز سالمت محیط و کارارسال خواهد شد 

  :با توجه به تصمیم کمیسیون صدراالشاره مقررگردید  -4

ــف  ــن تــاریخ  -)ال ــهاز ای ــد    هرگون ــا اشــعه خــارج از فراین ــده متقاضــیان صــدور مجــوز کــار ب مــدارك و  پرون

بـدیهی اسـت مجوزهـاي کـار بـا      ( مزبور و بطور مستقیم توسـط سـازمان انـرژي اتمـی ایـران دریافـت نگـردد        

هــد خوا 4اشـعه صــادره قبــل از ایـن تــاریخ کمــا فـی ســابق قابــل بررسـی و طــرح در کمیســیون تبصـره مــاده      

  ) .بود 
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ــوم پزشــکی و خــدمات بهداشــتی  /معاونــت هــاي محتــرم درمــان و بهداشــت دانشــگاه    -)ب دانشــکده هــاي عل

  .درمانی از ارسال مستقیم مدارك و مستندات به آن سازمان خودداري نمایند 

آندسته از پرونـده هـایی کـه ازسـوي سـازمان انـرژي اتمـی ایـران در دسـت بررسـی و اقـدام بـوده لـیکن               -)ج

 بصـورت اداري  نوز منجر بـه صـدور مجـوز کـار بـا اشـعه نگردیـده اسـت نیـز جهـت بررسـی و اظهـار نظـر             ه

 .به مرکز سالمت محیط و کار ارسال گردد 

ــاي     ) د ــت ه ــر و پیوس ــعه معتب ــا اش ــار ب ــاي ک ــتی    2و  1مجوزه ــرم بهداش ــت محت ــه معاون ــراه تائیدی  آن بهم

) مــاه از تــاریخ صــدور آن  6اعتبــار زمــانی حــداقل بــا ( دانشــکده بلحــاظ بهداشــت محــیط و پرتوهــا /دانشــگاه

ــر اشــعه مطــرح و درصــورت   4میبایســتی در کمیســیون تبصــره مــاده   کمــافی ســابق ــانون حفاظــت در براب ق

ــه     ــدور پروان ــتندات ص ــی از مس ــوان یک ــد بعن ــئو   /تائی ــرداري و مس ــره ب ــوز به ــات و   .مج ــی موسس ــت فن لی

   .تجهیزات  پرتوپزشکی مالك عمل قرارگیرد 

ــایان ذ ــعه         ش ــا اش ــار ب ــوز ک ــدور مج ــور و ص ــد مزب ــراي فراین ــت اج ــترهاي الزم جه ــاد بس ــت  ایج ــر اس ک

ــت        ــار در دس ــیط و ک ــالمت مح ــز س ــران و مرک ــی ای ــرژي اتم ــازمان ان ــاري س ــا همک ــک  ب ــورت الکترونی بص

  .مطالعه و بررسی میباشد که پس از حصول نتیجه مراتب متعاقبا اعالم خواهد شد 

 

 

 

 

  


