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دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

معاونت بهداشتی

بسمه تعالی

تاریخ:

پیوست:

شماره:

رئيس محترم مركز بهداشت شمالغرب، غرب 

مدير محترم شبكه بهداشتي – درماني شهريار، رباط كريم، قدس،  مالرد و بهارستان

موضوع: ثبت اطالعات بهداشت محيط وحفاظت دربرابر اشعه مراكز پرتوي در سامانه جامع مديريت بازرسي

سالم عليكم،

     با احترام، پيرو  نشست كارشناسان مسئول بهداشت محيط (مورخ١٣٩٢/٧/٢٠) و با توجه به نامه شماره 
٣٠٦/٦٦٩٧د مورخ ١٣٩٢/٦/١٧ مركز سالمت محيط و كار وزارت متبوع و فعال شدن سامانه جامع مديريت 
بازرسي مركز سالمت محيط و كار در امور مرتبط با پرتوها، خواهشمند است دستورفرماييد اطالعات كليه مراكز ، 
مؤسسات و بخش هاي پرتوپزشكي تحت پوشش نظارتي آن حوزه در سامانه درج و نتايج بازديد ادواري ٦ ماهه 
اول سال جاري نيز در قالب " چك ليست وضعيت بهداشتي- حفاظتي " سامانه مذكور تا روز شنبه مورخ 
١٣٩٢/٨/١١ منعكس نمايند. شايان ذكر است اطالعات منعكس شده پايه اطالعات استاني و ملي مراكز 
پرتوپزشكي خواهد بود لذا دقت در ثبت داده ها - مبتني بر راهنماي ارسالي ضميمه نامه هاي شماره 
٣٠٦/٥٥٧٦د مورخ ١٣٩٢/٥/٢١ و شماره ٣٠٦/٥٥٧٣د مورخ ١٣٩٢/٥/٢١ مركز سالمت محيط و كار وزارت متبوع 

مورد انتظار و تاكيد است.

       درخاتمه ، مطابق دستورالعمل هاي پيش گفت، كليه امور مربوط به مجوز كار با اشعه اعم از صدور، تمديد يا 
افزايش واحد در قالب سامانه مذكور به نشانيhttp://samanehjmb.behdasht.gov.ir انجام و كد رهگيري 
براي پيگيري متقاضي اعالم خواهدشد. توجه نمايند اطالعات ثبت شده امكان حذف ندارد ليكن توسط همكاران 

متناظر و سلسله مراتب، قابليت ويرايش خواهدداشت.  

      سوابق و نامه هاي مركز سالمت محيط و كار (ثبت شده به شماره هاي ٨٧،٩٢،١٥٣و٢١١ دبيرخانه اين معاونت) 
همراه با بخشنامه ها و چك ليست كنترل مدارك، مجددا" به پيوست ارسال مي شود. بديهي است پاسخ به 

استعالم ساير موارد نظير تعويض مسئول فني و اخذ مجوز نصب يا بهره برداري همچون گذشته مي باشد./ و

۲۰ مهر ، روز ملي كاهش خطر باليا


