
براي مراكز پرتو تشخيصيمجوز كار با اشعه نحوه صدور

توسط متقاضي دريافت فرمهاي مورد نياز از معاونت درمان دانشگاه

به معاونت درمان)رئيس مرکز يا موسسه(درخواست کتبی شخص قانونی
و مستندات مورد نياز  دانشگاه به ھمراه مدارک

و نت به معاوز طريق اتوماسيون اداریاارسال بررسی مدارک در معاونت درمان
 بھداشتی 

معمراجعه تحويلودانشگاه اونت بھداشتی شخص قانونی يا نماينده ايشان به
 مدارک بصورت دستی

 تعيين زمان جھت بازديد از محلو متقاضیاز بررسی مدارک دريافتی

سه مورد نظر بازديد کارشناس بھداشت پرتو معاونت بھداشتی از مرکز يا موس
و تطابق با مدارک وکروکی ھای ارائه شده  و حفاظتی وبررسی شرايط بھداشتی

و مھر نمودن کروکی ھا 

توسط کارشناس مرکز مورد نظر،حفاظتیو در صورت تاييد شرايط بھداشتی

در سامانه جامع بازرسی مرکز سGمت ھای مربوطهچک ليست بھداشت پرتو

و کار  ،ضوتکميل محيط دريافت رھگيریکد من ارسال از طريق سامانه مذکور

.ميگردد 

با مدارک دريافت به متقاضی، کد رھگيریو به ھمراه دريافت رسيد کتبی شده

. شودمیداده تحويل 



و نامه کد رھگيری اخذ شده از معاونت بھداشتی بر روی پاکت از مدارک درج

،-تھران:آدرسبهمتقاضی، توسط پست سفارشی طريق خيابان کارگر شمالی

، دفتر امور حفاظت در برابر اشعه .ارسال ميگردد، سازمان انرژی اتمی

و http://samanehjmb.behdasht.gov.ir:بRRRRه آدرس متقاضRRRRی مراجعRRRRه

 از طريق کد رھگيری روند صدور مجوز پيگيری

:توضيحات

و امضاء گردد،برگی بايستی به دقت تکميل١٣فرمھای-١ .مھر

با-٢ وھامحل قرار گرفتن دستگاھ،تعيين نوع کاربری اطاقھا نقشه فنی مرکز ، درب

، اتاق کنترل .تھيه گرددتوسط متقاضی١٠٠/١مقايسبا ...وقسمتھای سربکوبی شده

به در شھر يا موسسه محل قرار گرفتن مرکزيا کروکی نقشه-٣ و موقعيت آن نسبت

و کوچه ھای اطراف بصورت کتبی تھيه گرددخيابان )متقاضی(.ھا

.ارائه نتايج کنترل کيفی دستگاھھا الزامی است-٤

سRتاد دانشRگاه، ميRدان شRھيد انوشRيروان رضRايی،خرم آباد خيابRان معلRم: آدرس وشماره تلفن

 معاونت بھداشتی–علوم پزشکی لرستان 

گRRروه تخصصRRی بھداشRRت محRRيط ٠٦٦١– ٢٢١٦٣٠٠-٣معاونRRت بھداشRRتی دانشRRگاه:تلفRRن

 ٠٦٦١-٢٢٠٢٠١٤فکس معاونت بھداشتی ٠٦٦١- ٢٢٢٦٧٠٠

،ميدان شھيد انوشيروان رضايی،خرم آباد خيابان معلم: آدرس وشماره تلفن معاونت درمان

 ٢٢٠٥٠٠٦-٢٢٠٥٠٠٥: معاونت درمان تلفن-ستاد دانشگاه

 پرتو معاونت بھداشتیکارشناس بھداشت ستايش دريکوند


