
  رساني دستگاهجهت ارائه روي پايگاه اطالعخدمت خدمت/زير اطالعاتفرم 
 

  16042572103 شناسه خدمت  كار با اشعه در مراكز پرتو پزشكي تاييد عنوان خدمت:

  )G2Gخدمت به ديگردستگاه هاي دولتي(            )G2B( خدمت به كسب و كار    )           G2Cنوع خدمت:           خدمت به شهروندان (

 راديوتراپي ،ھا آنژيوگرافي ،ھاMRI ،ها ماموگرافي ،ها اسكن سيتي ،ها راديولوژي: شامل ساز يون يهامسئولين فني موسسات و مراكز دولتي و غير دولتي پرتو : شرح خدمت
 حويلت مربوطه تحويلبه كارشناس  را مستندات و مدارك مراجعه و درخواست، دانشگاه درمان معاونت	به) ذيربط الكترونيكي پست طريق از ، يا( مراجعه با... وها پانوركس ا،ھ

معاونت بهداشتي مراجعه و اطالعات وارد سامانه شده و پس از دريافت كد رهگيري قابل پيگيري مي باشد.  پرتوها بهداشتمربوطه به كارشناس  كارشناسو پس از ثبت و تاييد 
 مكان هك صورتي در و نموده) دزيمتري( راديومتري مكان، كروكي و مكان تاييد از بعد كه است) دولتي غير يا دولتي( مركز يا سسهوم مكان بازرسي به موظف قانون حسب
 زا رهگيري كد و شده وارد بازرسي جامع سامانه در پرتوها بهداشتداشتي صادر مي گردد. اطالعات توسط كارشناس ھب صالحيت نامه باشد، نداشته اشعه نشت نظر مورد

 سازمان شعها دربرابر حفاظت دفتر خدمات پيگيري و درخواست ثبت اينترنتي سامانه" به ورود براي فني مسئول به رهگيري كد و بهداشتي صالحيت نامه. گردد مي اخذ سامانه
  .ارائه مي شود "رژي اتمي ايرانان

 كپي كارت ملي مدارك مورد نياز:

 كپي مدرك تحصيلي

 كروكي مكان نصب دستگاه

  همراهانپروتكل حفاظتي انفرادي و بيماران و 

جزييات خدمت
  

 ارايه زمان متوسط مدت
  خدمت:

  تاييد و ارسال به معاونت بهداشتي جهتروز 2

  ساعات اداري  ساعات ارائه خدمت:

  مورد در سال 4  تعداد بار مراجعه حضوري

(ريال)  هزينه ارايه خدمت
  به خدمت گيرندگان

  شماره حساب (هاي) بانكي  مبلغ(مبالغ)

مطابق با تعرفه هاي مركز سالمتمحيط كار وزارت 
  بهداشت

https://inra.aeoi.org.ir   
  پرداخت فقط از طريق همان سامانه صورت مي گيرد.

مطابق با تعرفه هاي مركز سالمتمحيط كار وزارت 
 بهداشت

https://inra.aeoi.org.ir   
  پرداخت فقط از طريق همان سامانه صورت مي گيرد.

هاي مركز سالمتمحيط كار وزارت مطابق با تعرفه 
 بهداشت

https://inra.aeoi.org.ir   
  پرداخت فقط از طريق همان سامانه صورت مي گيرد.

نحوه دسترسي به خدمت
  كند)   (پيوند صفحه ارائه خدمت بصورت الكترونيكي با كليك روي نماد كاربر را هدايت  اينترنتي      

https://inra.aeoi.org.ir 
 متقاضي)                         (آدرس پست الكترونيك خدمت جهت پاسخگويي يا ارتباط با :  پست الكترونيك    

      (در صورت وجود ارائه شماره مركز تماس يا تلفن گويا با كليك روي نماد نمايش داده شود)           تلفن گويا يا مركز تماس:     

    (پيوند دريافت برنامه كاربردي ارائه خدمت روي تلفن همراه)تلفن همراه     

   (شماره سامانه پيامكي ارائه خدمت در صورت وجود با كليك روي نماد نمايش داده شود)     پيام كوتاه     



   ارائه خدمت)(ليست بازشونده يا پيوند آدرس دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوان دفاتر ارائه خدمت يا دفاتر پيشخوان خدمات     
 /http://shekayat.fums.ac.irنحوه دسترسي به شكايت از خدمت: 

      (از ديد متقاضي خدمت)زيرخدمت  نمودار مراحل دريافت خدمت/

 مستندات و مدارك مراهھارائه درخواست متقاضي تأسيس موسسات تصويربرداري به  -1

 اشتيبهد صالحيت نامه صدور جهت هاپرتو و محيط داشتھبازديد مكان از نظر ب ‐2

 هاپرتو اشتبهدورود اطالعات به سامانه جامع مديريت بازرسي توسط كارشناس  ‐3

 اتمي انرژي سازمان اشعه برابر در حفاظت دفتر خدمات پيگيري و درخواست ثبت اينترنتي سامانه در درج جهتمتقاضي  به هگيريارائه كد ر ‐4
 ايران

مجوز كار با اشعه در مراكز پرتو پزشكي
1602101802كد خدمت 

ارائه درخواست متقاضي تأسيس موسسات 
تصويربرداري 

ارايه مدارك و مستندات مورد نياز

بازديد مكان از نظر بهداشت محيط و 
پرتوها جهت صدور نامه صالحيت بهداشتي

ورود اطالعات به سامانه جامع مديريت 
بازرسي توسط كارشناس بهداشت پرتوها

ارائه كد رهگيري به متقاضي جهت درج در سامانه اينترنتي 
ثبت درخواست و پيگيري خدمات دفتر حفاظت در برابر 

اشعه سازمان انرژي اتمي ايران
 


