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  به نام خدا

  )محتوي( موضوع  مواد قانونی/ بند   دستورالعمل/  بخشنامه/ مصوبه   ردیف

1  

قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان 

مجلس  3/3/1368مصوب  –و آموزش پزشکی 

  شوراي اسالمی

  1ذیل ماده  2بند 
 "هاي بهداشتی خصوصا از طریق اجراي برنامه...  تامین بهداشت عمومی

  ، بهداشت کار وشاغلین...،  بهداشت محیطنه در زمی

2  
 –قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی ودرمانی 

  مجمع تشخیص مصلحت نظام 23/12/1367مصوب 
  39ماده 

التزام اماکن عمومی و مراکز بهداشتی درمانی به رعایت ضوابط و 

  مقررات بهداشت محیطی

3  
 –ی قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی ودرمان

  مجمع تشخیص مصلحت نظام 23/12/1367مصوب 
  42و  41مواد 

   ناظرین و بازرسین ویژهلزوم گزارش و تایید 

  )باتوجه به شرایط انتصاب و معرفی آنها توسط معاونت بهداشتی دانشگاه(

4  
 24/4/1371مصوب  –آیین نامه بهداشت محیط 

  هیات وزیران
  12و 6، 1،2مواد 

در ) پزشکی از جمله مراکز و مؤسسات پرتو( بسط اقدامات بهداشت محیط

قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت،  1ذیل ماده  2تشریح بند 

  درمان و آموزش پزشکی

5  
مجلس  2/3/1375مصوب  –قانون مجازات اسالمی 

  شوراي اسالمی
  688ماده 

مصادیق تهدید مذکور در آیین نامه بهداشت ( تهدید علیه بهداشت عمومی

  )ز قید شده استمحیط نی

6  

آیین نامه تاسیس مؤسسه رادیولوژي و مرکز 

وزیر  1385ابالغی اسفند –تصویربرداري پزشکی 

  محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  10ماده 
تایید مکان ، نقشه ، ساختمان و نیز تایید اجراي نقشه و تایید 

  تجهیزات توسط کارشناسان درمان و بهداشت محیط دانشگاه

7  

ین نامه تاسیس مؤسسه رادیولوژي و مرکز آی

وزیر  1385ابالغی اسفند –تصویربرداري پزشکی 

  محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  19ماده 
سالمت  الزام به رعایت ضوابط بهداشتی مطابق دستورالعمل مرکز

  محیط و کار

8  
وزیر  1377/ 10/4مورخ  4570نامه شماره 

  بهداشت درمان و آموزش پزشکی
--  

معرفی کارشناس بهداشت پرتوها به عنوان مسئول کل فیزیک بهداشت 

  دانشگاه خطاب به سازمان انرژي اتمی ایران 

9  
معاون  1377/ 4/7مورخ  12322نامه شماره 

  وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی
--  

معرفی کارشناس بهداشت پرتوها به عنوان مسئول کل فیزیک بهداشت 

  اون هاي بهداشتی و رونوشت روساي دانشگاه ها دانشگاه خطاب به مع

10  
وزیر  1392/ 18/8مورخ  1255/100نامه شماره 

  بهداشت درمان و آموزش پزشکی
--  

معرفی کارشناس بهداشت پرتوها به عنوان مسئول کل فیزیک بهداشت 

  دانشگاه خطاب به رواساي دانشگاه ها و تایید دو نامه ردیف قبلی

11  
یید مجوز کار با اشعه درمراکز ضوابط دریافت تا

  )سازمان انرژي اتمی ایران(پرتو تشخیصی 
  10ذیل ماده"و"بند

هاي  داخلی ساختمان و محل نصب دستگاه هاي تاییدکروکی دقیق قسمت

مدارك (توسط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مربوطه ... پرتوزا و

  )مورد نیاز چهت صدور مجوز نصب

12  
 کار با اشعه درمراکز پرتو جوزضوابط دریافت م

  )سازمان انرژي اتمی ایران(بازنگري یک –درمانی
  " 2- 3-5 "بند 

لزوم اخذ تاییدیه معاونت بهداشتی دانشگاه مربوطه قبل از بکارگیري 

  )پرتودرمانی(دستگاه 

13  
ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه درمراکز پزشکی 

  )می ایرانسازمان انرژي ات(بازنگري سوم  –هسته اي 

  " 11-5 "بند 
  و

  " 1-6 "بند 

اخذ اطالعات بهداشت محیط قبل از احداث توسط متقاضیان و اخذ 

  تاییدیه از معاونت بهداشتی دانشگاه پس از نصب دستگاه

14  
ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه درمراکز پزشکی 

  )سازمان انرژي اتمی ایران(بازنگري سوم  –هسته اي 

  )25صفحه( "ن"بند
  و

  )27صفحه(2پیوست

الزام متقاضیان براي ارائه تاییدیه معاونت بهداشتی دانشگاه مربوطه به 

 نمودار گردش کار صدور+ واحد قانونی جهت صدور مجوز کار با اشعه 

  مجوز کار با اشعه
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15  
صدور پروانه بهره برداري مؤسسات پرتوپزشکی 

  توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
  

ییدیه بهداشت محیط و حفاظت دربرابر اشعه بهداشت محیط نامه تا

به (دانشکده به عنوان یکی از مدارك مورد نیاز /معاونت بهداشتی دانشگاه

همین دلیل معاونت هاي دانشگاه هاي علوم پزشکی قبل از صدور پروانه بهره 

  )برداري مبادرت به استعالم از معاونت بهداشتی می نمایند

16  

 21/5/1392مورخد5573/306مارهش دستورالعمل

سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و  مرکز

  آموزش پزشکی

  
حوزه (راهنماي مراحل صدور یا تمدید مجوز مربوط به مراکز پرتوپزشکی 

  )معاونت بهداشتی

17  
 21/5/1392مورخد5576/306دستورالعمل شماره

سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و  مرکز

  پزشکی آموزش

  
راهنماي مراحل صدور یا تمدید مجوز مربوط به مراکز پرتوپزشکی حوزه 

  معاونت بهداشتی و تاکید بر اجتناب از روندهاي خارج از این دستورالعمل

18  

 5/6/1392د مورخ3077/306دستورالعمل شماره 

سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و  مرکز

  آموزش پزشکی

  
مجوز مراکز پرتوپزشکی و ابالغ مصوبات کمیسیون  ثبت بازرسی و صدور

  قانون حفاظت در برابر اشعه 4تبصره ماده ) ملی(

19  

 21/1/1395 مورخ د66/306شماره  دستورالعمل

درمان و ز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، مرک

  آموزش پزشکی

  

 تشخیصی و(ضرورت اخذ کدرهگیري براي مجوزهاي مراکز پرتوپزشکی

تصریح :  اعم از مجوز نصب، کاربا اشعه، تمدید، تغییر و اصالح) درمانی

  " مجوز صادره فاقد اعتبار است"	چنانچه این کار محقق نشود این که 

20  
بهداشت و حفاظت در برابر  شاخص هاي ملی

  اشعه در پرتوپزشکی
--  

اشت محیط احصاء ، تدوین ، تحلیل و گزارش از طریق کارشناسان بهد

  تابعهمعاونت بهداشتی و مراکز بهداشت 

  )شاخص رعایت معیارهاي حفاظت دربرابر اشعه(

21  
 شرح وظایف سازمانی کارشناس بهداشت محیط

  دانشگاه ها معاونت بهداشتی) پرتوها(
--  

و نظارت برکلیه منابع و تجهیزات مولد اشعه اعم ... متضمن برنامه ریزي، 

  با کاربري پزشکی و غیر آن در حوزه تحت پوشش از پونساز و غیریونساز 

22  

 5/8/1394مورخ  050196/08/16 شماره نامه

 مرکز نظام ایمنی( سازمان انرژي اتمی ایران

  )دفتر امور حفات در برابر اشعه کشور –کشور 

--  

) سازمان انرژي اتمی ایران(تصریح مدیرکل حفاظت در برابر اشعه کشور 

مبنی یزیک بهداشت کل دانشگاه علوم پزشکی ایران خطاب به مسئول محترم ف

کارشناس بهداشت پرتوهاي معاونت قی سازمان انرژي اتمی ایران از بر تل

   بهداشتی به عنوان ناظر مراکز پرتوپزشکی

23  
مفاد سنجه هاي اعتبار بخشی ملی بیمارستان ها 

  )1394لغایت1388(در محور بهداشت محیط 
--  

شش ماه یکبار کارشناس بهداشت پرتوهاي ) مترينظارت ودزی(لزوم تایید

دانشکده بر عملکرد واحدها و بخش هاي پرتو /معاونت بهداشتی دانشگاه

  پزشکی بیمارستان اعم از تشخیصی و درمانی

24  
مورخ  278310دستورالعمل ضمیمه نامه شماره 

  آموزش پزشکیوزیربهداشت،درمان و24/7/1389

ذیل بند  2نکته 

  )24صفحه( "ح"

رعایت کلیه :  عیارهاي صدور پروانه  بهره برداري وزارت بهداشتم

  دستورالعمل هاي بهداشتی صادره از وزارت بهداشت و دانشگاه 

25  
مورخ  278310دستورالعمل ضمیمه نامه شماره 

  آموزش پزشکیوزیربهداشت،درمان و24/7/1389

 "ن"بند مفاد 

  )27صفحه(

ر بهداشتی توسط کارشناس تایید مؤسسه از نظ: تاییدیه هاي الزم 

بهداشت محیط دانشگاه براي مؤسسات و تاییدیه کارشناسان بهداشت 

  محیط وپرتوها براي مراکز پرتوپزشکی و رادیوتراپی و پزشکی هسته اي 

26  
مورخ  278310دستورالعمل ضمیمه نامه شماره 

  آموزش پزشکیوزیربهداشت،درمان و24/7/1389

مدارك عمومی 

  )34صفحه(

تاییدیه بهداشتی از معاونت : عمومی مورد نیاز براي کلیه مؤسساتمدارك 

  .بهداشتی دانشگاه که از تاریخ صدور آن بیش از شش ماه نگذشته باشد

27  
مورخ  278310دستورالعمل ضمیمه نامه شماره 

  آموزش پزشکیوزیربهداشت،درمان و24/7/1389

مدارك اختصاصی 

  )35صفحه(

تاییدیه بهداشت محیط وپرتو از : پرتوپزشکیمدارك مورد نیاز براي مراکز 

  .ماه نگذشته باشد 6دانشگاه که ازتاریخ صدور آن بیش از  بهداشتی معاونت
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28  

چک لیست هاي ملی نظارت بر بهداشت محیط 

بیمارستان ها ابالغی مرکز سالمت محیط و کار 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  مفاد چک لیست
معاونت بهداشتی و مرکز ) پرتوها(بهداشت محیط مؤید نظارت کارشناس

  ها بهداشت بر منابع مولد اشعه و دستگاه هاي پرتوساز در کلیه بیمارستان

29  

چک لیست هاي ملی نظارت بر واحدها، بخشها، 

مؤسسات و مراکز پرتوپزشکی مصوب کمیته ملی 

  )مرکز سالمت 1392(بهداشت کاربري پرتوها 

  مفاد چک لیست

معاونت بهداشتی بربهداشت )پرتوها(کارشناس بهداشت محیط مؤیدنظارت

و حفاظت در برابر اشعه در کلیه واحدها، بخش ها، مؤسسات و مراکز 

  پرتوپزشکی اعم از یونساز و غیریونساز

30  

چک لیست هاي ملی حفاظت دربرابر اشعه 

مرکز مندرج در سامانه جامع مدیریت بازرسی 

  پزشکی وآموزش درمانبهداشت، وکاروزارت محیط سالمت

  مفاد چک لیست

معاونت بهداشتی بربهداشت )پرتوها(مؤیدنظارت کارشناس بهداشت محیط

و حفاظت در برابر اشعه در کلیه واحدها، بخش ها، مؤسسات و مراکز پرتو 

  پزشکی مشمول اخذ مجوز کاربا اشعه و غیر آن

31  

رویه اداري در رسیدگی به شکایات مردمی اعم از 

سیدگی به شکایات یا دعاوي مطرح شده سامانه ر

در دادگاه هاي صالحه در خصوص حفاظت در 

  برابر اشعه اعم از یونساز و غیریونساز

--  

مؤید پاسخ گویی و مسئولیت معاونت بهداشتی در بهداشت محیط، 

بهداشت عمومی و حفاظت در برابر اشعه در کلیه واحدها، بخش ها، 

  یونساز و غیریونسازمؤسسات و مراکز پرتوساز اعم از 

32  
عملیاتی و استراتژیک و نیز برنامه هاي هاي  برنامه

  و داشبورد اطالعات مدیران HOPمتناظر مانند 

ردیف هاي مختلف 

  در برنامه هاي ملی

 )تشخیصی و درمانی(از جمله پرتوپزشکی مؤید نظارت بر کاربري پرتوها 

  بهداشت تابعهو  پاسخ گویی و مسئولیت معاونت بهداشتی و مراکز 

33  

مرکز  8/10/1395 مورخ د17625/306 شماره نامه

سالمت محیط و کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش 

   پزشکی

--  

منضم به پس خوراند پایش فعالیت هاي بهداشت محیط و حرفه اي 

مرکزسالمت محیط و (معاونت بهداشتی دانشگاه توسط کارشناسان وزارتی 

ید عملکرد کارشناسان ذیربط ازجمله کارشناس موید قدردانی و تای) کار

  ي معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایرانبهداشت پرتوها

34  
مفاد مندرج در ظهر کارت بازرسی کارشناسان 

  متبوع ل وزارتبهداشت محیط برابر دستورالعم
--  

متضمن نظارت بر کاربري پرتوهاي یونیزان از جمله پرتوپزشکی 

  )تشخیصی و درمانی(

35  

گویی معاونت بهداشتی  وپاسخ رویه اداري رسیدگی

  در استعالم هاي وزارت متبوع و معاونت درمان 

  

  ...و 

--  
 )تشخیصی و درمانی(از جمله پرتوپزشکی مؤید نظارت بر کاربري پرتوها 

  و  پاسخ گویی و مسئولیت معاونت بهداشتی

 )1395دي( .M.V: تدوین 


