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کشورمراکزپرتوپزشکی
زیرمتداولمستمراقدامصورتبهپزشکیپرتومراکزبرايقانونبراساس

:گیردمیانجام

ترخیص/ورود
احداث
اشعهباکارمجوز

صدور
اصالح
تمدید
نصب/واگذاريمجوز
پرتوکاريگروهتعیین
اشعهباکارسنواتافزایش
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تشخیصیپرتومراکزکارتسهیلوتسریعجهت
دستیروشادامههادرخواستزیادتعدادو

.نبودپذیرامکان

بامرتبطهايجنبهکلیهبردقیقظارتنوکنترل
برزمانبسیارزیرنظیرموارداشعهبرابردرحفاظت

بود

هامسئولیت•
کارانپرتو•
دستگاهها•
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کشورپزشکی پرتو مراکز 



مراکز پرتوپزشکی کشور

 ]CATEGORY
NAME[

 ]PERCENTAGE[

 ]CATEGORY
NAME[

 ]PERCENTAGE[

 ]CATEGORY
NAME[

 ]PERCENTAGE[
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:با توجه به دالیل گفته شده طرح الکترونیکی کرده درخواست هاي اصلی شامل

7

تشخیصیمراکز پرتو 

اشعهباکارمجوز•
صدور
اصالح
تمدید

نصب/واگذاريمجوز•
پرتوکاريگروهتعیین•

دورهطیازپسوآمادهساعتنفر1000حدودصرفبا
عملیاتیرسمیصورتبه1394سالتیرماهازآزمایشی

.گردید



مراحل انجام کار جهت اخذ مجوز مراکز پرتو تشخیصی از 
دفتر حفاظت در برابر اشعه

:تمامی مراحل زیر بصورت ثبت درخواست اینترنتی انجام می شود
اخذ کد پرتو کاري
اخذ مجوز نصب دستگاه
اخذ مجوز کار با اشعه
تمدید و اصالح مجوز کار با اشعه
تعیین گروه پرتو کاري

8



مراحل کد پرتو کاري
 ثبت نام در سامانه ثبت درخواست اینترنتی دفتر

حفاظت در برابر اشعه و صدور کد پرتو کاري
 صدور کد پرتو کاري جهت مراجعه به شرکت هاي

در هنگام اخذ )TLDفیلم بج یا (خدمات دهنده 
مجوز کار با اشعه و فعالیت مرکز

 ارسال اطالعات از شرکت هاي خدمات دهنده به
دفتر حفاظت در برابر اشعه
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اخذ کد پرتو کاري
Inra.aeoi.org.ir10



اخذ کد پرتو کاري
Inra.aeoi.org.ir11



اخذ کد پرتو کاري
Inra.aeoi.org.ir12



اخذ کد پرتو کاري
Inra.aeoi.org.ir13



اخذ کد پرتو کاري
Inra.aeoi.or.ir14



واگذاري دستگاه/مجوز نصب
 این مجوز از طریق شرکت هاي نصب کننده دستگاه

که داراي پروانه اشتغال از دفتر حفاظت در برابر اشعه 
.اقدام می شود

مدارك مورد نیاز
نامه درخواست مرکز
 کروکی نقشه معتبر که به تایید معاونت بهداشتی

.دانشگاه علوم پزشکی مربوطه رسیده باشد
که با )هزارتومان130(پرداخت هزینه صدور مجوز

. توجه به بودجه سالیانه افزایش می یابد
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واگذاري دستگاه/مجوز نصب

Inra.aeoi.org.ir



17
واگذاري دستگاه/مجوز نصب

Inra.aeoi.org.ir
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واگذاري دستگاه/مجوز نصب

Inra.aeoi.org.ir
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واگذاري دستگاه/مجوز نصب

Inra.aeoi.org.ir



20
واگذاري دستگاه/مجوز نصب

Inra.aeoi.org.ir
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واگذاري دستگاه/مجوز نصب

Inra.aeoi.org.ir



مراحل انجام کار جهت اخذ مجوز مراکز پرتو تشخیصی از 
دفتر حفاظت در برابر اشعه

اخذ کد پرتو کاري
اخذ مجوز نصب دستگاه
اخذ مجوز کار با اشعه
تمدید و اصالح مجوز کار با اشعه
تعیین گروه پرتو کاري
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Inra.aeoi.org.ir
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مراحل صدور مجوز براي مراکز پزشکی هسته اي

دفتر حفاظت در برابر اشعه با توجه موارد ذکر شده در قانون نسبت به صدور مجوز 
کار با اشعه براي مراکز پزشکی هسته اي اقدام کرده است مراحل صدور مجوز بدین 

:صورت است

 احداث مجوز
مرکز پزشکی هسته اي پس از اخذ موافقت اصولی از معاونت درمان دانشگاه علوم  
پزشکی نسبت به ارائه نقشه مهندسی مرکز و ارسال محاسبات حفاظ اقدام کرده و 
قبل از انجام عملیات ساختمانی می بایست مجوز احداث از دفتر حفاظت در برابر 

، براي دفع 131در مراکز پزشکی هسته اي درمان بستري با ید . اشعه دریافت کند
تانک در نظر گرفته شده و محاسبات مربوط به رها سپتیکفاضالب می بایست 

.سازي به فاضالب شهري انجام گردد
تایید مجوز کار با اشعه

پس از اخذ مجوز احداث از دفتر حفاظت در برابر اشعه با معرفی شخص مسئول و 
مسئول فیزیک بهداشت و پس از نصب دستگاه و خرید تجهیزات دزیمتري و پس از 

. بازدید ارزیابی ایمنی، مجوز کار با اشعه براي مرکز صادر می گردد
 تمدید مجوز کار با اشعه/ اصالح

ماه قبل از پایان تاریخ اعتبار مجوز کار با اشعه با ارسال مدارك نسبت به 2مرکز 
.تمدید مجوز اقدام می نماید



پرتو درمانیمراحل صدور مجوز براي مراکز پزشکی 

دفتر حفاظت در برابر اشعه با توجه موارد ذکر شده در قانون نسبت به صدور مجوز کار با اشعه براي مراکز پزشکی 
:کرده است مراحل صدور مجوز بدین صورت استپرتو درمانی اقدام 

ترخیص/ مجوز ورود
مجوز و موردي مجوز هاي ضوابط دریافت بر اساس  دو مدرك وارد کننده دستگاه  این مجوز از طریق شرکت هاي 

.می شوددریافت ورود و ترخیص دستگاههاي و چشمه هاي پرتو درمانی
مجوز احداث

متقاضی تاسیس مراکز پرتو درمانی پس از دریافت موافقت اصولی از معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مربوطه و  
.قبل از شروع عملیات ساختمانی مجوز احداث را دریافت می نماید

مجوز نصب دستگاه
.پس از اخذ مجوز احداث، مجوز نصب دستگاه از طریق شرکت نصب کننده دریافت می شود

تایید مجوز کار با اشعه
و همچنین ممیزي نرم افزار طراحی ) Commissioning(اندازيراه و انجام فرآیند پس از نصب فیزیکی دستگاه 

و ارائه گزارش نتایج دزیمتري درمان فیزیسیست هاي درمان و تعیین شخص مسئول، مسئول فیزیک بهداشت و 
.و بازدید ارزیابی ایمنی از مرکز، مجوز کار با اشعه صادر خواهد شد)  SSDL(دستگاه توسط مرکز استاندارد ثانویه 

 با اشعهاصالح و تمدید مجوز کار
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تعیین گروه پرتو کاري

بهمنوطاشعهباکارمرکزهرپرتوکارانپرتوکاريگروهتائیدوبررسی
وقانونیواحدازنظرمورداشعهباکاردرحوزهالزممجوزهاي/پروانهاخذ
جداولاساسبرمربوطه،مجوزپرتوکارانپیوستدرپرتوکاراننامدرج

ومشاغلنوعجهتاز(پرتوکاريگروهتعییندستورالعملدرمندرج
.باشدمی)توجیهقابلپرتوکارانتعداد

بهکهتازمانیومرکزیکازفقطبودنوقتتمامصورتدرهرپرتوکار
حفاظتقانون20مادهکمیسیونتاییدازپسدارداشتغالاشعهباکار
فیزیکمسئولمسئول،شخصمرکز،رئیسشامل(مرکزاشعهبرابردر

کارالعادهفوقتواندمی)کلبهداشتفیزیکمسئولومرکزبهداشت
.نمایددریافتاشعهبا
بعنوانانسانینیرويطرحمشمولنیروهايازکهآموزشیمراکزدر

یکازکمترفعالیتمدتکل(نمایندمیاستفادهپرتوکار
برتوانندمیمراکزاشعهبرابردرحفاظتقانون20مادهکمیسیون)سال

افرادلیستونمودهگروهتعیینراپرتوکاراناینگونهمدركایناساس
نمایندارسالقانونیواحدبهراشدهگروهتعیین
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موثر در تعیین گروه پرتوکاري و امتیازدهی عوامل نحوه 
شکیدر مراکز پزتعیین فوق العاده کار با اشعه

 ارزیابی محل کار–کار شرایط
 ارزیابی مشاغل-کارشرایط
 و تبحر در کار با اشعهتجربه
 عوامل داشتن گرایش هسته اي و یا گرایش مرتبط امتیاز

با پرتوها  و دوره هاي تخصصی حفاظت دربرابر اشعه
 عامل کاربرد وسایل حفاظت در برابر اشعه امتیاز
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تعیین سنوات کار با اشعه

مدتافزایشاشعه،برابردرحفاظتقانون20ماده3بنداجرايدر
قبالآنهاپرتوکاريگروهکهگیردمیتعلقکارکنانیبهاشعهباکارخدمت
مادهکمیسیونپیشنهادوتائیدیهبایاباشدشدهتائیدقانونیواحدتوسط

باکارانجامبرمبنیزیرمعتبرمداركاشعه،برابردرحفاظتقانون20
:نمایدارائهقانونیواحدبهخدمتمدتطولدرپرتو
متقاضیاشتغالمحلمقامترینباالازدرخواستنامه
تاییدواشعهباکارخدمتمدتافزایشاحتسابدرخواستفرمتکمیل

مرکزاشعهبرابردرحفاظتقانون20مادهکمیسیونتوسطآن
ادارهتوسطآنتائیدوپرتوکارانخدمتیپروندهخالصهفرمتکمیل

کارگزینی
فیزیکمسئولتوسطآنتائیدوپرتوکارانسالمتوضعیتفرمتکمیل

کلبهداشتفیزیکمسئولومعتمدپزشک،مرکزبهداشت
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معاینه بالینی و آزمایشات پزشکی پرتوکاران

بدودرمرکزمعتمدپزشکتوسطبایدمیپرتوکارانبالینیمعاینه
سانحهیاودزحدازبیشپرتوگیريهنگامدراي،دورهبطوراستخدام،

گیردمیانجامپرتوباکارخاتمهدروپرتوي
دراشعهبرابردرحفاظتقانوناجرایینامهآیین15ماده6تبصرهطبق

کارسوابقشاملپزشکیپروندهاستالزمپرتويکارمحلتغییرصورت
منتقلجدیدکارمحلبهعیناًپرتوکارآلودگیوپرتوگیريسوابق،پرتوبا

گردد
اولیهپزشکیهايآزمایشومعاینهنامهآیین15ماده1تبصرهطبقبر

.باشدشدهانجامپرتويکاربهشروعازقبلماهیکاززودترنباید
دارنداعتبارماهیکفقطايدورهواستخدامبدوبهمربوطآزمایشات
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