
 

 
 
 

 "هدف ما رضایت خالق و تکریم مخلوق است  "

 

  

 

 ریاست محترم  مرکز بهداشت غرب تهران ، کرج، شهریار، رباط کریم ، ساوجبالغ ونظرآباد
  

  سالم علیکم

رات ناشی از نصب و کاربرد غیراصولی آنـتن هـاي   به شکایات و بررسی مخاط جامعبمنظور رسیدگی  "احتراما   

BTS  انتظار دارد گزارش توصیفی آن مرکز براي رسیدگی به شکایات آنتن هاي ،BTS  و تـاریخ   ، حاوي موقعیـت

، ارتفاع و کاربري سازه اي کـه آنـتن بـر    ) کروکی( حداقل فاصله فرستنده آنتن با محل سکونت یا کار افراد  ، نصب

 مطالبـه  اسـت  1387در مورد آنتن هائی که تاریخ نصب آن ها پس از اردیبهشـت سـال    .باشد  روي آن نصب شده

  .نیز ضرورت داردشماره و تاریخ تائیدیه این معاونت 

شرکت هاي نصاب وبهره بردار موظف شده اند در حوزه جغرافیائی دانشـگاه علـوم پزشـکی و خـدمات     همچنین    

و راه اندازي ، از واحد بهداشت محیط این معاونت با ارائه مدارك زیـر تائیدیـه   بهداشتی درمانی ایران  قبل از نصب 

بدیهی است عدم دریافت مجوز از ایـن معاونـت و بهـره بـرداري ازآنـتن ، غیرقـانونی وعواقـب آن        . دریافت نمایند 

  .متوجه شرکت نصاب وسازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی می باشد 

  با ذکر آدرس و کروکی دقیق محل نصب آنتن ارائه درخواست رسمی  -1

اعالم مشخصات فنی گیرنده و فرستنده هاي مستقر بر روي آنتن از جنبه هاي زاویه با افق ، محـل اسـتقرار و    -2

 تعداد آن ها

 ارتفاع از روي سطح بام ن ودر صورت نصب آنتن بر روي سازه، اعالم ارتفاع آنتن از سطح زمی -3

  ارائه تاییدیه فنی معتبر در رابطه با استحکام سازه و یا مقاومت خاك  -4

 ارائه تایید فنی معتبر نصب ایمن وبی خطرآنتن قبل از بهره برداري -5

 تعیین حریم فیزیکی و ایجادمانع قبل از بهره برداري به منظور عدم دسترسی افراد غیرمسئول به آنتن -6

 منتشره از آنتن ظرف یک هفته پس از راه اندازي  ارائه مستندات چگالی سنجی انرژي امواج -7

 اعالم نام افراد مسئول نگهداري وبهره برداري ازآنتن و ارائه تاییدیه آموزش اصول ایمنی وحفاظتی آنها -8

تـوجیهی امـواج    –کـالس آموزشـی   واحـد بهداشـت محـیط ایـن معاونـت در نظـر دارد        در خاتمه اعالم می نماید   

را برگزار نماید لذا خواهشمند است دسـتور فرمائیـد برابـر     BTSئی با مخاطرات آنتن هاي الکترومغناطیس و آشنا

  .سهمیه جدول زیر نسبت به معرفی کارشناس بهداشت محیط اقدام نمایند 

 نظرآباد رباط کریم ساوجبالغ شهریار کرج غرب نام مرکز

 1 2 2 2 3 4 )نفر(سهمیه 
ري ، کارشناس بهداشت محیط و پرتوهاي این معاونـت بـا همـاهنگی قبلـی     در موارد ضرو الزم به ذکر می باشد   

  .اقدام به سنجش چگالی انرژي امواج الکترومغناطیس خواهد نمود
  

 دکترمحمد هادي ناصح

  سرپرست معاونت بهداشتی
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