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موضوعات مطرح در اين ارائه
فرآيندهاي كاري)  ١

اصالح مجوز كار با اشعه/تمديد/اخذرسيدگي به استعالم بهداشت و حفاظت دربرابر اشعه معاونت درمان دانشگاه به منظور ) ١-١         
سامانه ملي صدور پروانهو حفاظت دربرابر اشعه معاونت درمان دانشگاه در رسيدگي به استعالم هاي بهداشت ) ١-٢
واحدها، بخش ها و مؤسسات و مراكز پرتوپزشكي نقشه هاي معماري بررسي ) ١-٣

وظايف اصلي بهداشت پرتوهاي معاونت بهداشت)  ٢
، بخش ها  بررسي نقشه هاي معماري و شكايات مرتبط با بهداشت و حفاظت در برابر اشعه مراكز ، مؤسساتواصله، رسيدگي به استعالم هاي ) الف

، EOSافي،راديولوژي و سونوگرافي، سي تي اسكن، سنجش تراكم استخوان، ماموگر: ، نظير پرتوپزشكي اعم از يونيزان و غيريونيزانو واحدهاي 
ته اي، راديولوژي فك،دهان و صورت، راديوگرافي تك دندان، آنژيوگرافي و انواع سي آرم در اتاق عمل و كلينيك درد، سنگ شكن، پزشكي هس

PET انواع راديوتراپي و شتابدهنده، براكي تراپي، گامانايف،  ليزر و ،MRI  

نظير يونساز بخش غيربهداشت و حفاظت در برابر اشعه واحدها و تجهيزات با كاربري عمومي در شكايات مرتبط رسيدگي به استعالم ها و ) ب
مسكوني، دكل هاي برق فشار قوي مجاور محيط هاي  BTSآنتن هاي مخابراتي و 

و  تكاليف و مشاركت در طرح هاي ملينظارت بر فعاليت هاي پرتوي اعم از يونساز و غير يونساز در حيطه نظارتي مطابق شرح وظايف و ) ج
) مسكوني(طرح ملي سنجش رادون در محيط هاي بستهپژوهشي نظير 

ياتيو در نقش هاي ستادفرماندهي و تيم هاي ارزيابي و عملرسيدگي به سوانح پرتوي و اقدامات پدافندغيرعامل پرتوي در مقياس تعريف شده ) د

مطرحپاسخ به سواالت ) ٣
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:  كاركرد
اصالح و اعمال تغييرات در / تمديد / اخذ  "صرفا

نصبمجوز و در برخي موارد اخذ اشعه مجوزكاربا 

:مشكل 
عدم رعايت دقيق فرآيند و گردش كار 

: راه حل 
توجه به مفاد فرم خوداظهاري
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)توضيحات(  ١-٢ادامه فلوچارت
 ييراتتغ اعمال و نصب مجوز اشعه، مجوزكاربا تمديد و اخذ متقاضيان : توضيح

 ار فرم اصل و تكميل دقت به را خوداظهاري فرم اطالعات مجوزكاربااشعه، در
 تمام كيفي كنترل مستندات ،شده تاييد نقشه تصوير ( مدارك ساير با همراه

 با )اتمي انرژي سازمان از صادره مجوز آخرين تصاوير و اشعه مولد تجهيزات
  )هپروان صدور محترم واحد( دانشگاه درمان محترم معاونت به رسمي درخواست

 به خطاب درمان محترم معاونت نامه تاييد، صورت در تا داده تحويل
 سيبرر و ميداني بازديد تقاضا، وصول از بعد .گردد صادر بهداشت معاونت
 عنوان به بهداشتي تاييديه نامه نقص، فقدان صورت در و محقق مدارك

 طريق از و صادر ايران اتمي انرژي سازمان به خطاب رهگيري كد جايگزين
 ريجا رويه طبق سپس .رسد مي )رابط /نماينده( متقاضي اطالع به رونوشت

 و مراجعه ir.org.aeoi.inra//:httpآدرس به متقاضي قانوني، واحد
  .نمايد مي بارگزاري اتمي انرژي سازمان سامانه در را اطالعات

 هب رسمي نامه طي را آن تصوير ،نظر مورد مجوز اخذ از پس است ضروري   
  .نمايند ارائه )صدورتاييديه مرجع(دانشگاه بهداشتي معاونت دبيرخانه

ري اخذكدرهگي شيوه نامه هاي بهداشتي ورعايت حاضر شرايط در   
)QR ( ضروري استاز سامانه سالمت وزارت بهداشت .

ت /٦٨٣٤٩، مطابق مصوبه ١٩-ضروري است عالوه بر رعايت شيوه نامه هاي مقابله با كوويد: توجه 
قانون تنظيم بخشي از  ٢٤تعرفه هاي ماده  -هيات محترم وزيران  ١٣٩٩/ ٦/ ١٩مورخ  ٥٧٤٩٥

با  ٤٠٠١٠٣٣١٠٣٠١٤٢٥٦مقررات مالي دولت، مبلغ يك ميليون و پانصدهزارريال به حساب شماره 
، نزد بانك مركزي در وجه وزارت بهداشت ٣٨٥٠٣٣١٧٤١٤٠١٢٠٠٢٣١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠شناسه 
ئه و آموزش پزشكي واريز و فيش آن را به گروه مهندسي بهداشت محيط معاونت بهداشت ارادرمان 

)سوم طريق دستگاه پوز مستقر در ميز خدمت طبقه از  (. شود

صادر مي شودجايگزين كدرهگيري  نامه ١٣٩٨از مهر 
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:مزايا و قابليت هاي فرم خوداظهاري 
شفاف سازي و تبيين خواسته ها -١
مستندسازي -٢
گوييسرعت بخشي در پاسخ چابك سازي و  -٣
افزايش توان و ظرفيت پاسخ گويي -٤
راهكاري براي كاهش تنش كمبود نيرو -٥
كاهش از سوء تفاهم و سوء استفاده /پيشگيري -٦
نظم بخشي به امور اداري و كاهش موارد تكراري و  -٧

رايه البته اجبار متقاضي براي اخارج از روال تعريف شده و 
مي كامل مستنداتي كه به دانشگاه، وزارت و سازمان انرژي ات

)انطباق اسناد(ارايه مي كند 
)دبل چك(جلب مشاركت ساير همكاران نظارتي  -٨
مركز در يك برگ / تبيين خالصه اي از مؤسسه -٩

ات اداري براي تسهيل در فرآيند نظارتي متعاقب تشريف
)توسط همكاران در سطوح مختلف از جمله مركز بهداشت(معمول 

فرم خوداظهاري را از كجا اخذ كنيم ؟
 ردربراب حفاظت و بهداشتي نظارت اصلي معيارهاي و خوداظهاري فرم

 تبهداش زيرمجموعه( بهداشتي معاونت سايت از توانيد مي را اشعه
 همكاران از توانيد مي را مذكور فرم همچنين، نماييد اخذ )پرتوها
 تخدم ميز يا محيط بهداشت مهندسي گروه يا ها صدورپروانه محترم
نماييد دريافت بهداشت معاونت
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برخي از مشكالت سامانه ملي صدورپروانه ها 
آيين نامه و ضوابطمغاير با  "بعضاتعاريف ناقص و  -١
جستجوي محدود -٢
سيستمقطعي هاي مكرر و كندي  -٣
بهداشتحوزه و مستندات براي پيوست ها مشاهده عدم امكان  -٤
!)زبهره برداري قبل از اخذ مجودرخواست  "مثال(توالي ناتواني در رعايت  -٥
)نمونه صفحه بعد(سيستم عجيب تكرار مجدد درخواست  -٦
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سيستم عجيب تكرار مجدد درخواست 

مانند نمونه؛
آذر  ٣و درخواست ثبت شده  ١٣٩٩اسفند 

به حوزه معاونت بهداشت ارجاع و در  ١٤٠٠
آذر به كارشناس داللت  ١٠پايان وقت اداري 

... !شده است 
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اشعه ضوابط دريافت تاييد مجوزكاربا
در مراكز پرتوتشخيصي 

INRARP1RE05: شماره شناسه 
تا كنون ١٣٨٤مرداد : تاريخ اجرا 

ينكات مهم در ترسيم نقشه هاي پرتوپزشك   

مستند فوق) بخش و( ١٠رعايت موارد بند  -١

جوزقيد قابليت تجهيزات و انطباق دقيق با م -٢

د مانننقشه / رعايت نكات فني در ارائه سند -٣

راهنما، ذكر شمال جغرافيايي، طرز بازشويي درها، 

نمايش ستونها و پنجره ها، قيد آدرس دقيق و ابعاد 

ا ب "مجاورتها و ارايه ترجيحافضاها ، قيد داخل به داخل 

لحاظ مقياس و رعايت اشل 

ذكر كاربري همه فضاها حتي پشتيباني -٤

انمايي نظير جقيد نكات فني بهداشتي حفاظتي  -٥

روشويي و طرز قرارگيري تخت
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  اميدوارم؛     
 برخط، يپيگير قابليت و اداري سير از اطمينان و حضوري مراجعه حذف اي، دبيرخانه كار گردش تسهيل براي 

 داشتبه معاونت با ها درمانگاه و موسسات محدود، جراحي مراكز غيروابسته، هاي بيمارستان ارتباط
  - )گونچار(اي دبيرخانه سيستم در ايران پزشكي علوم دانشگاه تابعه بهداشت مراكز و

اهللا شاء ان .شود برقرار دانشگاه درمان محترم معاونت همچون

از فرصتي كه دراختيارم قرار گرفت و از حوصله و عنايت حضار متشكرم

.والسالم                                                                                                                                                                                                                                      
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سوال      

PAو  BMDكنترل كيفي 
قيد تك دندان در مجوز                                         

يتفاوت بخش راديولوژي و سونوگرافي با تصويربرداري پزشك                                                                             
مسئوليت فيزيك بهداشت                                                                                                                                                                          
اقدامزمان                                                                                                                                                                                                                    
نقش مراكز بهداشت                                                                                                                                                                                                                                    


