
  

  بھ نام خدا

  مسئول محترم فني / ھمكار محترم   
  

ھمراه  اصل فرم تکمیل وو خوانا با دقت  را این فرم مجوزکاربا اشعھ ، اطالعات / اصالح تمدید /اخذ برای با سالم و احترام : لطفا"    
 مجوزکاربا اشعھ ھمراه با)، آخرین اخذ مجوز برایمجوز نصب دستگاه مولد اشعھ (، شده ممھور بھ مھر معاونت بھداشت تصاویر نقشھ تایید

درخواست ) طی صفحات اول تا سوممولد اشعھ (مستندات کنترل کیفی تمام تجھیزات ، )برای تمدید یا اعمال تغییرات(پیوست منابع مجوز مذکور
درمان خطاب  تنامھ معاونواست، دانشگاه تحویل دھید. درصورت تایید درخ کتبی بھ واحد محترم صدورپروانھ ھای معاونت محترم درمان

نامھ جایگزین انجام می شود. پس از تایید بھداشتی و حفاظت دربرابر اشعھ، بررسی میدانی متعاقب آن و صادر بھداشت دانشگاه  تبھ معاون
فت و در سامانھ واحد دریا یرخانھ معاونت بھداشتیصادر می شود. این نامھ را از دب امور حفاظت در برابر اشعھ کشورخطاب بھ  کدرھگیری

پس از اخذ مجوز مورد ضروری است بارگزاری فرمایید.  https://inra.aeoi.org.ir/ashae/guest/darkhast.aspxنشانی بھ قانونی 
 ۵٧۴٩۵ ت/۶٨٣۴٩مصوبھ مطابق  - یکصدوپنجاه ھزارتومان مبلغ(بھ  بھداشتی فیش واریزی بابت صدور تاییدیھھمراه با را ، تصویر آن نظر

وسط معاونت بھداشت بھ حسابی کھ ت رات مالی دولتقانون تنظیم بخشی از مقر ٢۴ماده  تعرفھ ھای موضوع - محترم وزیرانھیات  ١٩/۶/١٣٩٩مورخ 
  .دنماینھ ) ارائطبقھ سومنت بھداشتی (کتبی بھ دبیرخانھ معاو طی نامھ، )،درمان و آموزش پزشکیوزارت بھداشتوجھ اعالم می شود در 

  تمدید مجوز کار با اشعھ     عھ برای اولین بار              دریافت مجوز کاربا اش     مجوز نصب / احداث        اخذ    :درخواستنوع 
  ):ذكرنمایید(     مواردسایر         اصالح تجھیزات یا مسئولین مندرج در مجوزکاربا اشعھ                  

    سی تی اسکن               تصویربرداری پزشکی         وسونوگرافی رادیولوژی ) :مطابق مجوز ماخوذهکاربری منابع مولد اشعھ یونیزان (
                           ولوژی فک ودھان وصورت       رادی          PAگرافی رادیو  سنگ شکن                  ERCP  ل         آنژیوگرافی       اتاق عم سی آرم

 )ذکرنمایید(     سایر      پرتودرمانی                ایھستھپزشکی          پانورکس درمانگاه دندانپزشکی کلینیک درد      آرم سی
  

  از واحد قانونی: کد پرتوکاری                                            :(مطابق مجوز) مركز / مؤسسھ / بخشكامل و دقیق نام 

       /     /         تاریخ انقضاي مجوز كار با اشعھ قبلي :                                       :(آخرین مجوز)شماره مجوز كار با اشعھ

  ):  جدیدبراي تجھیزات فاقد مجوز كار با اشعھ یا درخواست ھاي ( احداث /شماره و تاریخ صدور مجوز نصب

  : )فعالبرای بخش یا واحدھای ( شماره و تاریخ پروانھ بھره برداري از وزارت بھداشت

  ) دیوست شو(لطفا" تصویر نقشھ مصوب پ      :      /     /   محیط و پرتوھاي معاونت بھداشت سالمتتوسط كارشناس  تاریخ تایید نقشھ

  نفر ...   كاركنان مشمول فیلم بج با احتساب مسئول فني و مسئول فیزیك بھداشت :  تعداد     /    تاریخ راه اندازی مرکز:      /   

  كدپستي :                                                                                                       :   دقیقآدرس 

                  نام و تلفن ھمراه رابط یا نماینده :                           نمابر :                                      ن :تلف

  شبوعصر و صبح     صبح و عصر                            )عصر(فقط صبح              فقط بعدازظھر:  نوبت کاری)(شیفت           

  تلفن ھمراه  مدرك تحصیلي  كد ملي  نام پدر  سال تولد  نام خانوادگي  منا  شیفت  
                صبح  )١مسئول فني (

                عصر  )٢مسئول فني (

  شبمسئول فني 
                زوج
                فرد

                بھداشت مسئول فیزیك

  مجزا و دوفرد حقیقی باشند.،  بھداشتمسئول فیزیك ل فنی از الزم است مسئو منابع پرتو در مرکز/مؤسسھ ، بیش از دودستگاه باشداگر  :توجھ     
  : قبلی مجوز در مقید  ):GENشماره ( فاقدشناسھ  دستگاه ھای موجود:   مولد اشعھ یونساز تعداد دستگاه

  است. یك مجوزدر  دستگاه ھاي مندرج فقط جدول براي. بھ ردیف ھا اضافھ شود ،در صورت نیاز: گاه ھاي مولد اشعھ یونیزان موجودلیست دست
  .یست رادیوداروھا پیوست شودذکر خواھد شد. ھمچنین لدر جدول زیر  اسکنریا دستگاه گاماكمرا صرفا"  براي مؤسسات پزشكي ھستھ اي

  ردیف
دستگاه مولد اشعھ 

  دتکتور /یونیزان
  GENشماره 

 )واحدقانونی (شناسھ
نصب / محل

  استقرار
فعال / 

  فعالغیر
انجام كنترل تاریخ 

  كالیبراسیوني/ كیف
نام شركت كنترل كیفي 

  كالیبراسیون تجھیزات/
  قابلیت دستگاه *

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

  شود) ذکر(سایر /دیجیتال  : آنالوگ با تاریکخانھ / آنالوگ مجھز بھ سی آر /  قابلیت دستگاهمنظور از *

  ) :   salamat.gov.irدر شرایط کرونا (  سامانه ثبت نام اصناف وصنایعکد هشت رقمی مجوز فعالیت در شرایط کرونا ماخوذه از 
  

   :)فوقتایید اطالعات (مسئول فرد  امضاي، مھر ونام خانوادگي، نام   /           /     : این فرمتاریخ تنظیم 

 براي دستگاه ھاي مندرج در یك مجوز استفقط  این فرم   )آقاي مهندس وثیقی( 147 داخلی  66701061 - 5 تی :تلفن معاونت بهداش
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)٩/٩/١٣٩٩(  نھمویرایش  - ١فرم خوداظھاری شماره  

 


