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مراكز كار با پرتوهاي يونساز از جمله مراكزي هست كه تحت نظارت و كنترل بهداشت محيط ) پرتوها ( قرار مي مقدمه : 

نقشه مركز مورد نظر كه بيشتر مؤسسه گيرد و پس از معرفي مركزمربوطه از طريق معاونت درمان و ارسال كروكي و 

مراكز كار با اشعه در آن با نظارت اجرا مي گردد و مركز مورد  راديولوژي هست مركز ساخته و دستورالعمل هاي مربوط به

نظر براي شروع فعاليت نياز به كسب مجوز كار با اشعه دارد كه طبق دستورالعمل و پس ازبازرسي ها و پر كردن چك ليست 

و  ارك متصدي كنترل و طبق سامانه چك ليست تنظيم و كد رهگيري يا نامه مربوطه جهت پيگيري داده مي شودها مد

 اين مركز بايد به صورت دوره اي سه ساله براي تائيد كار با اشعه طبق دستورالعمل اقدام نمايد . 

 :  هدف

 اجراي دستورالعمل هاي مركز سالمت محيط و كار ) پرتوها (  -1

 ول بهداشت پرتوها براي كاركنان و پرتوكارانرعايت اص -2

 انجام اقدامات پيشگيرانه و حفاظتي جهت سالمت پرتوكاران -3

 پيگيري رفع نواقص احتمالي در هنگام صدور تائيديه كار با اشعه توسط متصدي -4

 كاهش پرتوگيري غيرضروري بيماران و پرتوكاران -5

 كار براي اين مراكزاجراي دستورالعمل هاي يكسان مركز سالمت محيط و  -6

 :  مسئوليت 

اين برنامه تائيد كار با اشعه پس از درخواست متصدي و راديولوژيست به معاون درمان نامه مربوطه همراه مستندات به 

ارسال مي گردد و كارشناس بهداشت محيط ) پرتوها ( طبق دستورالعمل پس از بررسي  مدارك و بازديد  معاوت بهداشتي

هاي مربوطه را تكميل و ازطريق سامانه جامع بازرسي يا صدور نامه به متصدي اعالم تا پيگيري هاي  مربوطه چك ليست

 الزم را انجام دهد . 

 

 



 : تعهدات متقابل خدمت گيرنده و ستاد اجرايي 

بهداشتي نسبت مسئولين مؤسسه هاي راديولوژي پس از درخواست و جمع آوري مدارك از طريق معاونتدرمان و معاونت  

روز معاونت بهداشتي هم بايد پاسخ  5به اخذ تائيد كار با اشعه اقدام مي كنند و طبق دستورالعمل در زمان كمتر از 

نامهمربوطه پس از بررسي و داشتن شرايط همراه با كد رهگيري به متصدي داده تا جهت اخذ تائيد از طرف امور حفاظت 

 در برابر اشعه اقدام نمايد . 

 : نه ها و  پرداختها هزي

در حوزه بهداشت محيط ) پرتوها ( طبق دستورالعمل مبلغي از متصدي جهت صدور مجوز كار با اشعه واريز حساب مربوطه 

 ميگردد .  

 :دوره عملكرد 

 اين اخذ مجوز تائيد كار با اشعه هر سه سال يكبار  انجام مي شود .   

 : خاتمه توافقنامه  

 اديولوژي يا هر گونه مركز كار با پرتوهاي يونساز فعال هست اين تائيديه و مجوزها بايد اخذ گردد .تا زماني كه مسئول ر


