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 آئين نامه تاسيس موسسه راديولوژي و مركز تصوير برداري پزشكي

قانون مربوط به مقررات امور پزشكي داروئي مواد خوردني و  24و  4،  3،  1اين آئين نامه به استناد مواد 

قانون تشكيالت و وظايف وزارت بهداشت  1ماده  16و  11و بندهاي ) بعديبا اصطالحات ( 1334آشاميدني مصوب 

قانون تشكيل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و آيين  8و ماده  1367درمان و آموزش پزشكي مصوب 

تهيه و به شرح ذيل اعالم مي  1366هيئت محترم وزيران و اصطالحات سال  1365نامه اجرايي آن مصوب سال 

  .گردد 

  تعاريف –فصل اول 

راديولوژي يك رشته تشخيصي درماني و پزشكي است كه در برگيرنده مجموعه اي از روشهاي تصوير برداري  -1ماده 

  .امواج فراصوتي و ميدان هاي مغناطيسي انجام مي شود  Xدرماني و مداخله اي ميباشد كه با استفاده از اشعه  –تشخيصي 

داير مي گردد و شامل 1لي گفته مي شود كه جهت انجام اقدامات مندرج در ماده موسسه راديولوژي به مح -2ماده 
  .دستگاههاي راديولوژي،سونوگرافي،ماموگرافي،پري اپيكال، پانوركس، سفالومتري و سنجش تراكم استخوان مي باشد

  .نصب حداقل دستگاههاي راديولوژي و سونوگرافي ضروريست  -تبصره

داير مي گردد و  1پزشكي به محلي گفته مي شود كه جهت انجام اقدامات مندرج در ماده مركز تصوير برداري  -3ماده
شامل دستگاههاي راديولوژي، سونوگرافي، ماموگرافي، پري اپيكال، پانوركس، سفالومتري و سنجش تراكم استخوان و 

)CT‐Scan  و ياCT‐Scan  وMRI ( بوده و بصورت شبانه روزي فعاليت خواهد نمود.  
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متخصص راديولوژي به كسي اطالق مي شود كه عالوه بر داشتن درجه دكترا در طب داراي دانشنامه يا گواهينامه  -4هماد
وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در (رسمي تخصصي تاييد شده از طريق وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

  .باشد) خصوص دانش آموختگان سالهاي گذشته

را در يكي از مراكز دانشگاهي ) راديولوژي(ي به فردي اطالق مي شود كه دوره پرتوشناسي تشخيصي كارمند فن -5ماده
داخل و يا خارج از كشور گذرانده و موفق به اخذ مدرك حداقل كارداني راديولوژي شده و يا داراي مدرك تخصصي، 

مدرك دانش آموختگان خارج از كشور (،كارشناسي ارشد، فيزيك پزشكي يا ليسانس راديولوژي باشد Ph.Dراديولوژي،
  ).بايستي به تاييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي برسد 

حفاظت در برابر اشعه يونيزان عبارتست از ايجاد و كنترل تاسيسات و تجهيزات فني الزم و انتخاب روش مناسب  -6ماده
  پرتوها كار به منظور حفاظت كاركنان و بيماران در مقابا اثرات زيان آور

پروانه هاي تاسيس و مسئول فني پروانه هاي قانوني هستند كه از طريق وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي  -7ماده
  .مركز صادر مي شوند/ پس از تصويب كميسيون قانوني بعنوان مجوز فعاليت هر موسسه 

به دانشگاه يا دانشكده علوم » وزارت«ي در اين آيين نامه به اختصار به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشك -8ماده
قانون مربوط  20به كميسيون تشخيص امور پزشكي موضوع ماده » دانشكده/ دانشگاه «پزشكي و خدمات بهداشتي درماني 

به » كميسيون قانوني«) با اصالحات بعدي( 1324به مقررات امور پزشكي دارويي مواد خوردني و آشاميدني مصوب سال 
و به مركز تصوير برداري پزشكي » موسسه«به موسسه راديولوژي » پروانه هاي قانون«سيس و مسئولين فني پروانه هاي تا

  .گفته مي شود » مركز«
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  شرايط تاسيس و بهره برداري –فصل دوم  

  :شرايط متقاضيان تاسيس 

قانوني و اخذ موافقت اصولي مركز به اشخاص حقيقي و يا حقوقي پس از تصويب كميسيون / اجازه تاسيس موسسه  -9ماده
  :از وزارت با شرايط ذيل داده مي شود 

اشخاص حقيقي متقاضي تاسيس موسسه بايد داراي تخصص در راديولوژي و يا مدرك كارشناسي راديولوژي و يا ) الف
  .كارشناس راديولوژي با مدرك تحصيلي باالتر باشند 

باشد ) شركت هاي تعاوني خدمات بهداشتي درماني و غيره(در صورتيكه متقاضي تاسيس موسسه يك شخص حقوقي  -ب
  .بايد حداقل يكي از موسسين آن افراد مندرج در بند الف اين ماده باشد 

به حداقل پنج نفر از گروه مندرج در بند الف اين ماده داده مي شود كه عضويت حداقل  "مجوز تاسيس مركز مشتركا -ج
  .ه الزامي استيك نفر متخصص راديولوژي در اين گرو

  .شركت هاي متقاضي تاسيس مركز با رعايت شرايط مندرج در بند ج اين ماده مي توانند اقدام به اخذ مجوز نمايند  -د

شركت هاي تعاوني خدمات بهداشتي درماني متقاضي تاسيس مركز از شرايط مندرج در بند ج اين ماده مستثني مي  -تبصره
  .خصص راديولوژي در آنها الزامي مي باشدباشند اما عضويت حداقل يك نفر مت

  :شرايط تاسيس و بهره برداري  

  :مركز بايد به شرح ذيل اقدام گردد/ جهت تاسيس بهره برداري و فعاليت موسسه  -10ماده 
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دانشكده مربوطه به ضميمه مدارك اعالم شده / سالمت دانشگاه / تسليم درخواست تاسيس به معاونت درمان     -١
  .اداره امور پروانه هاي معاونت سالمتتوسط 

  . اخذ موافقيت اصولي از وزارت    -٢

  :ارائه مدارك طبق ضوابط و زمان بندي ابالغي وزارت شامل     -٣

/ معرفي مكان و ارائه نقشه و يا احداث ساختمان كه بايد به تاييد كارشناسان درمان و بهداشت محيط دانشگاه          -
  .دانشكده برسد 

  .تاييد اجراي نقشه ها توسط كارشناسان مذكور         -

  .مركز و تائيد تجهيزات توسط كارشناسان مذكور/ تجهيز موسسه          -

رعايت ضوابط و استانداردهاي حفاظتي موضوع قانون حفاظت در برابر اشعه كه با هماهنگي مركز سالمت محيط          -
 4ين مي شود و اخذ تاييديه هاي الزم طبق ضوابط كميسيون تبصره ماده و كار و سازمان انرژي اتمي ايران تدو

  .سازمان انرژي ايران 

  .ارائه سند مالكيت يا اجاره نامه رسمي يا عادي معتبر با پالك ثبتي يا رضايت نامه مالك با گواهي امضا محضري         -

  .ارائه ليست تجهيزات         -

  .همراه مدارك الزمارائه ليست پرسنل فني          -

  .مركز/ اعالم نام ، آدرس دقيق و ساعات فعاليت موسسه          -

  .مسئولين فني از وزارت/ و مسئول ) تاسيس(اخذ پروانه بهره برداري          -

  .آغاز فعاليت مركز و اعالم شروع به كار به دانشگاه مربوطه         -
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ولي براساس مفاد قرارداد تاسيس بوده و در صورت عدم امكان تكميل مدارك مدت اعتبار تمديد و لغو موافقت اص -1تبصره 
در مدت مقرر در قرار داد تاسيس تمديد آن منوط به ارائه گزارش پيشرفت كار مورد تاييد دانشگاه و تاييد نهايي كميسيون 

  .قانوني خواهد بود 

يه دستگاه راديولوژي اطاق عمل در مراكز جراحي محدود و ايجاد بخش راديولوژي در بيمارستان، درمانگاه يا تعب -2تبصره  
كاركنان فني تجهيزات اخذ تاييديه هاي الزم بهداشتي ) راديولوژيست(سرپايي مشروط به معرفي مسئول فني واجد شرايط 

  .حفاظتي و تاييد كميسيون قانوني خواهدبود 

اديولوژي واجد شرايط پس از تاييد صالحيت توسط مركز به پزشكان متخصص ر/ پروانه مسئول فني موسسه   -3تبصره 
  .كميسيون قانوني داده خواهد شد 

مركز و يا بخش / هر متخصص راديولوژي مي تواند حداكثر مسئوليت فني دو نوبت كاري در يك موسسه  -11ماده 
  .راديولوژي را به عهده گيرد و پروانه هاي فعاليت همزمان صادر نخواهد شد 

/ مسئول فني در اوقات تعيين شده در مركز الزامي است و در غياب وي راديولوژيست حاضر در موسسه حضور  -1تبصره 
مركز با تكميل فرم مخصوصي كه توسط اداره امور پروانه ها تنظيم و ابالغ شده است كليه مسئوليت هاي مسئول فني را به 

  .ني به عهده مسئول فني خواهد بود عهده خواهد داشت و در هر صورت پاسخگويي به مراجع ذيصالح قانو

رعايت مفاد آئين نامه اجرايي قانون اجازه تاسيس مطب جهت تصدي پست مسئوليت فني و يا بكارگيري پزشك  -2تبصره 
  .همكار الزامي است

موسسه مي تواند در نوبت هاي صبح، عصر و شب فعاليت نمايد و موسسه فقط مجاز به فعاليت براساس نوبت  -3تبصره 
  .هاي كاري مندرج در پروانه تاسيس با حضور مسئول فني خواهد بود 
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راديوگرافي هاي مرتبط با امور دندان پزشكي در مطب ها و درمانگاههاي عمومي و تخصصي دندانپزشكي بايد  -12ماده 
  .براساس ضوابط مندرج در هر يك از آيين نامه هاي مربوطه انجام گيرد 

فك دهان و صورت مي توانند در چهارچوب ضوابط مندرج در اين آيين نامه اقدام به  متخصصين راديولوژي -13ماده 
  .تاسيس موسسه مرتبط با رشته تخصصي خود بنمايند 

مركز مجاز مي باشد و انجام سونوگرافي به تنهايي / انجام سونوگرافي توام با ساير خدمات راديولوژي در موسسه  -14ماده 
  .اي وزارت متبوع خواهد بود مطابق مقررات و بخشنامه ه

بخش راديولوژي معرفي يك مسئول فني واجد شرايط براي هر شيفت كاري كافي الزامي / مركز / در موسسه  -15ماده 
  .است

  .كليه متخصصين راديولوژي مي توانند مسئوليت فني مركز و موسسه را عهده دار شوند  -16ماده 

ين راديولوژي مجاز امكانپذير بوده و حضور متخصص گزارشگر الزامي توسط متخصص CT‐Scanو  MRIگزارش  -تبصره
  .نيست 

مركز و يا بخش راديولوژي بايد داراي نرم افزار رايانه اي مناسب به منظور ثبت مشخصات بيماران، / هر موسسه  -17ماده 
ساير اطالعات مورد درخواست پزشكان معرف و شماره نظام پزشكي آنان، تاريخ درخواست، گزارش، تعرفه هاي مربوطه و 

  .دانشكده باشد / وزارت يا دانشگاه 

  .سال الزامي است 5بايگاني يك نسخه از گزارش آزمايش پرتو شناسي به مدت  –تبصره 

  ضوابط ساختماني و تجهيزاتي –فصل سوم  

  :موسسه به شرح ذيل مي باشد/ ضوابط ساختماني و تجهيزاتي مركز  -18ماده 
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  مانيضوابط ساخت -الف

  .متر مربع مي باشد 90حداقل مساحت موسسه     -١

متر از ورودي  -3و + 3قرار داشته و در صورت ارتفاع بيش از + 1و يا  -1موسسه حتي المقدور در طبقه همكف،     -٢
  .طبقه همكف تا موسسه ساختمان بايد داراي آسانسور باشد

  .متر مي باشد 70/2ارتفاع كف تا سقف     -٣

  .متر مربع مي باشد 200مساحت مركز حداقل     -۴

خالي  "مركز بايد در ساختمان غير مسكوني تاسيس گردد و در صورتيكه كاربري ساختمان مسكوني است بايد كال    -۵
  .از سكنه باشد 

  .مركز بايد در طبقه همكف قرار داشته و در غير اين صورت ساختمان مجهز به آسانسور باشد -1تبصره 

  .ب ورودي مركز مي بايست مجزا باشددر    -۶

  .رعايت ضوابط فني ابالغي وزارت ضروري است     -٧

) تاسيس(كليه درمانگاهها و بيمارستانهاي متقاضي افزايش بخش راديولوژي بايد شرايط و ضوابط بهره برداري  -2تبصره 
  .نسبت به تاسيس اقدام نمايند مركز را در اين آئين نامه رعايت و پس از اخذ مجوزهاي قانوني / موسسه 

  : ضوابط تجهيزاتي -ب

در صورت ارايه خدمات سونوگرافي حداقل وجوديك دستگاه سونوگرافي استاندارد با دو پروپ سطحي و عمقي          -
  .الزامي است 

هاي الزم نصب نصب و جايگزيني كليه دستگاههاي راديولوژي بايد طبق استانداردهاي ابالغي و كسب تائيديه          -
  .انجام پذيرد 
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 film lessو مورد استفاده در مركز بايد ديجيتال و  CT‐Scanو  MRIكليه دستگاههاي راديولوژي عمومي          -
  .باشند 

نظارت مستمر و دائمي بر كيفيت عملكرد تجهيزات مواد و همچنين ايمني و حفاظت در قالب برنامه هاي كنترل  –تبصره 
  .كيفيت وزارت خواهد بود 

  ضوابط بهداشتي –فصل چهارم  

  :رعايت ضوابط بهداشتي مطابق دستورالعمل مركز سالمت محيط و كار به شرح ذيل ضروري است  -19ماده 

سرب حفاظ فيزيكي و براي اتاق اپراتور استفاده از شيشه سربي با  2mmحافظت در برابر اشعه معادل به منظور م    -١

  .سرب 1mmضخامت معادل 

  .تامين تهويه مناسب در محيط    -٢

  )4kgمتر مربع يك كپسول  50حداقل هر (سيستم اطفاء حريق / تامين وسايل     -٣

  .جنس مقاوم سالم بدون درز و شكاف و قابل شستشو باشد كف ساختمان، ديوارها و سقف بايد از    -۴

  .درب و پنجره بايد سالم و پنجره هاي باز شو مجهز به تورسيمي ضد زنگ باشدو    -۵

سيستم سرمايش و گرمايش مناسب بگونه اي كه ضمن فراهم نمودن برودت و حرارت قادر به تهويه نيز بوده تا از     -۶
  .ختمان جلوگيري شود آلودگي هاي هواي داخل سا

مركز / مركز بايد از شبكه هاي عمومي آب آشاميدني شهر تامين شود يا اينكه موسسه / آب مصرفي موسسه     -٧
داراي شبكه خصوصي آب با رعايت استانداردهاي كشور و مخزن ذخيره آب به ميزان كافي باشد و در چنين 

  .ي قرار گيرند وضعي مخازن ذخيره آب بايد تحت كنترل هاي بهداشت

  .زباله دان بايد به تعداد كافي از جنس مقاوم با در پوش و پدال باشد     -٨
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  .دستشويي و توالت نزديك به ورودي اتاق پرتو تابي همراه با صابون مايع و حوله كاغذي    -٩

  .در صورت وجود راديواسكوپي دستشويي داخل اتاق اسكوپي الزامي است: تبصره 

  ...م حفاظتي و تابلوهاي راهنما بر روي درب اتاق پرتو تابي محل نگهداري مواد و نصب عالئ  -١٠

  .تامين و بكارگيري وسائل حفاظت فردي و شيلدهاي حفاظتي به تفكيك اعضا بدن   -١١

متر مربع با كف مقاوم قابل شستشو كاشيكاري يا سراميك تا زير سقف  5/1وجود اتاق تي شويي با حداقل متراژ     -١٢

تهويه  60cmمجهز به شير مخلوط آب گرم و سرد و تي آويز و حوضچه داراي كفشوي فاضالب رو با عمق 
بل محل مناسبي براي نگهداري و مجزا و قفسه مواد گندزدا و پاك كننده و در صورت استفاده از تي شوي پرتا

  .تخليه آن 

  .براي شاغلين ) معاينات دوره اي(تشكيل پرونده هاي پزشكي      -١٣

  .وجود دستورالعمل اورژانس به منظور مقابله با سوانح در شرايط اضطراري  -١۴

  ضوابط پرسنلي –فصل پنجم  

مركز بايد داراي مدرك كارشناسي يا كارداني مدارك  مسئول پذيرش و  بايگاني بخش راديولوژي بيمارستان و -20ماده 
  .در صورت نبودن داوطلب بكارگيري دانش آموختگان ساير رشته هاي پزشكي و پيراپزشكي بال مانع است. ( پزشكي باشد

  وظايف موسس –فصل ششم  

  .مرز بشرح ذيل مي باشد/ اهم وظايف موسس موسسه  -21ماده 

مركز براساس ضوابط و استانداردهاي مربوطه / ي و كليه كاركنان واجد شرايط در موسسه انتخاب و معرفي مسئول فن -الف
  .دانشكده جهت تمامي نوبت هاي كاري/ به دانشگاه 



 
 
 

 معاونت امور بهداشتي

 
 
 

  .احراز شرايط الزم كاركنان فني مطابق دستورالعمل هاي موجود  -ب

  تامين تجهيزات عمومي و ملزومات مورد نياز براساس استانداردهاي مربوطه -ج

  رعايت كليه ضوابط و مقررات و دستورالعملها و تعرفه هاي مصوب مراجع ذيصالح قانوني  -د

  مركز در امور پزشكي و فني براساس ضوابط و رعايت آنها/ اجراي نظريات و پيشنهادات مسئول فني موسسه  -ه

  برنامه ريزي و سازماندهي جهت جلب رضايت مراجعين و رعايت منشور حقوق بيماران -و

  مركز/ نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي مربوط به تابلو و نيز سر نسخه هاي موسسه  -ز

حفظ استانداردهاي كمي و كيفي الزم در مورد ساختمان تجهيزات تاسيسات وسايل و امكانات ايمني و تامين تجهيزات  -ح
  .عمومي و ملزومات مورد نياز 

  مسئولين فني/ وظايف مسئول  –فصل هفتم 

  :مركز عبارتند از / مسئولين فني موسسه / اهم وظايف مسئول  -22ماده 

  حضور مستمر و فعال در ساعات تعيين شده و نوبت هاي كاري درج شده در پروانه مسئول فني -الف

نظارت بر نحوه ارائه خدمات تشخيصي و ارتقا سطح كيفي خدمات توسط كاركنان فني مركز و ابالغ تذكرات الزم به  -ب
  آنان

  مركز/ بررسي و اعالم صالحيت كاركنان فني شاغل در موسسه  -ج

درماني در ساعات  –تهيه و تنظيم برنامه كاري قسمتهاي مختلف مركز و نظارت بر حسن انجام خدمات تشخيصي  -د
  .تعيين شده



 
 
 

 معاونت امور بهداشتي

 
 
 

  مركز/ ه نظارت بر كيفيت و قابل استفاده بودن تجهيزات و ملزومات هر بخش و نيز داروهاي موجود در موسس -ه

نظارت بر تهيه تنظيم و نگهداري پرونده پزشكي كليه بيماران مراجعه كننده و نيز بررسي شرح حال و دستورات پزشكي  -و
  مندرج در آن و تذكر به مسئولين مربوطه در صورت تخطي از موازين علمي و فني

  مركز و ارائه پيشنهادات الزم به موسس/ موسسه نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي مربوط به تابلو و سر نسخه هاي  -ز

مركز به تفكيك خدمات تشخيصي و درماني / ثبت گزارش دقيق عملكرد آمار و اطالعات مربوط به فعاليتهاي موسسه  -ح
  دانشكده هاي ذيربط طبق برنامه زمان بندي/ و در صورت لزوم ارسال نتيجه آن به وزارت يا دانشگاه 

دانشكده تعيين مي گردد به / بيماريهاي واگير و غير واگير كه ليست آن توسط وزارت يا دانشگاه  گزارش مواردي از -ط
  .مراجع قانوني ذيربط با رعايت اصل امانت داري

مركز و پي گيري اقدامات اجرايي و در / ابالغ تذكرات الزم به كليه كاركنان فني و اداري و نيز به موسس موسسه  -ي
  دانشكده هاي ذيربط/ مراتب به دانشگاه صورت تخطي اعالم 

  تعيين اولويت پذيرش و بررسي وضعيت بيماران اورژانسي -ك

  رعايت كليه مقررات و دستورالعملهاي وزارت و نيز موازين اسالمي اخالقي و فني و نظارت بر حسن اجراي آن -ل

  ساير مقررات –فصل هشتم  

  .بنام شعبه داير نمايد مركز نمي تواند مركز ديگري/ موسسه  -23ماده 

  :در صورت فوت و يا از كار افتادگي موسس يا مسئولين فني به شرخ ذيل اقدام خواهد گرديد -24ماده 



 
 
 

 معاونت امور بهداشتي

 
 
 

در صورتيكه موسس فوت نمايد وارث يا وارث متوفي مي بايد در يك مهلت حداكثر دو ساله و به مجرد اخذ گواهي  -الف
معرفي نمايد كه پس از تائيد صالحيت فرد معرفي شده توسط ) موسس(نشين انحصار وراثت فرد واجد شرايطي بعنوان جا

مركز / مركز بنام وي صادر خواهد شد و در اين مدت مسئول فني موسسه / كميسيون قانوني، پروانه تاسيس جديد موسسه 
  .با موافقت وراثت قانوني مي تواند مركز را اداره نمايد 

 6مركز نباشد خود ار يا قيم وي بايد در يك مهلت / افتادگي قادر به اداره موسسه  در صورتيكه موسس به علت از كار -ب
اقدام نمايد تا پس از تائيد صالحيت فرد معرفي ) موسس(ماهه نسبت به معرفي فرد واجد شرايط ديگري بعنوان جانشين 
  .شده توسط كميسيون قانوني پروانه تاسيس بنام وي صادر گردد 

مركز توسط اشخاص حقوقي تاسيس شده باشد و يكي از موسسان فوت نمايد و يا به هر علت / سه در صورتيكه موس -ج
قادر به انجام وظايف خود نباشد فرد از كار افتاده وراثت يا قيم قانوني وي بايد در يك مهلت حداكثر دو ساله نسبت به اخذ 

انشين وي معرفي نمايند تا پس از تاييد صالحيت پروانه گواهي انحصار وراثت اقدام و فرد واجد شرايط ديگري را بعنوان ج
  .تاسيس با تركيب جديد صادر گردد 

موسسين بايد حداكثر ظرف يك هفته فرد واجد شرايط / مركز فوت نمايد موسس/ در صورتيكه مسئول فني موسس -چ
كميسيون قانوني پروانه مسئول فني  ديگري را بعنوان جانشين معرفي نمايند تا پس از تائيد صالحيت فرد معرفي شده توسط

در صورتيكه موسس و مسئول فني يك فرد واحد باشد وراثت يا نماينده قانوني وي مي بايست مطابق . (جديد صادر گردد 
  ).اين بند عمل نمايند 

/ موسسه تا زمان صدور پروانه مسئول فني جديد توسط كميسيون قانوني، فرد واجد شرايط تصدي مسئوليت فني  –تبصره 

  .بعهده دارد "مركز را موقتا



 
 
 

 معاونت امور بهداشتي

 
 
 

در صورتيكه مسئول فني راديولوژي نخواهد بكار ادامه دهد بايد سه ماه قبل مراتب را بطور كتبي به موسس و  -25ماده 
در ظرف اين مدت موسس موظف است نسبت به معرفي مسئول . دانشكده مربوطه اعالم نمايد / معاونت درمان دانشگاه 

  .قدام نموده تا پس از تصويب تاييد وي توسط كميسيون قانوني پروانه مسئول فني جديد صادر گردد فني جايگزين ا

مركز توسط مسئول فني و عدم انجام وظايف مندرج در اين آئين نامه بدون هماهنگي و / در صورت ترك موسسه  –تبصره 
تعيين تكليف مسئول فني جديد به عهده وي خواهد مركز تا زمان / رعايت مقررات الزم كليه مسئوليت هاي قانوني موسسه 

بود و موضوع از طريق معاونت درمان دانشگاه مربوطه به كميسيون قانون وزارت منعكس شده تا در طي اين مدت از صدور 
  .پروانه جديد براي وي جلوگيري شود 

مركز / ف محوله و حضور در موسسه در صورتيكه مسئول فني بعلت بيماري يا علل ديگر قادر به انجام وظاي -26ماده 
  .نباشد مي تواند با رضايت موسس يك فرد واجد شرايط را بعنوان جانشين خود براي اين مدت معرفي نمايد

در صورتيكه مدت عدم امكان حضور مسئول فني از سه ماه تجاوز نمايد موسس موظف است فرد واجد شرايطي  -1تبصره 
  .د تا پس از تصويب كميسيون قانوني پروانه مسئول فني صادر شود را بعنوان مسئول فني معرفي نماي

موسس در صورت اتمام قرار داد يا تخلف مسئول فني از وظايف قانوني با ارائه مستندات الزم و در صورت احراز  -2تبصره 
  .آن توسط كميسيون قانوني مي تواند تغيير وي را درخواست نمايد

مركز / م وقت جغرافيايي مجاز نيستند در طول خدمت در محل ديگري بجز موسسه اعضاي هيئت علمي تما -27ماده 
كلينيهاي ويژه (وابسته به دانشگاه اشتغال داشته باشند پروانه مسئول فني براي اين افراد فقط جهت بخش هاي دانشگاهي 

  .صادر مي گردد) و بيمارستانها
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بهر دليل با دانشگاه پروانه مسئول فني صادره موضوع ماده فوق لغو در صورت قطع ارتباط استخدامي افراد مذكور  –تبصره 
و در صورت تقاضاي اين افراد جهت اخذ پروانه در بخش غير دولتي طبق ضوابط مربوطه و طي مراحل قانوني اقدام خواهد 

  .گرديد 

هيه و نصب دستگاههاي جديد مركز و نيز هرگونه تغييرات ساختماني و يا توسعه ت/ تغيير نام و محل موسسه  -28ماده 
دانشكده مربوطه و اخذ مجوز از وزارت مطابق با ضوابط اين آئين / بايستي با اطالع قبلي و موافقت معاونت درمان دانشگاه 

  .نامه صورت پذيرد 

رت نياز دانشكده هاي مربوطه و در صو/ مراكز در سراسر كشور بعهده دانشگاه / نظارت بر عملكرد كليه موسسات  -29ماده 
  .وزارت مي باشد

دانشكده و ديگر مراجع ذيصالح قانوني و اجراي دستورالعملهاي / همكاري مستمر با بازرسان وزارت و دانشگاه  -30ماده 
  .مركز و بخش هاي راديولوژي الزامي است/ آنها از سوي موسسه 

/ بايستي با اطالع معاونت درمان دانشگاه  هر گونه تغيير و جابجايي كاركنان فني در مراحل بعد از اخذ مجوز –تبصره 
  .دانشكده براساس مقررات مربوطه صورت گيرد 

مركز و / رعايت آئين نامه اجرايي قانون طرح انطباق و موازين اسالمي اخالقي شئونات حرفه اي در موسسات  -31ماده 
اري توسط وي نياز به حضور پرتوكار بخشهاي راديولوژي الزاميست در صورت حضور راديولوژيست همگن و تقبل پرتو ك

  .همگن نمي باشد 

مراكز و بخشهاي راديولوژي موجود مكلفند حداكثر طرف مدت دو سال پس از تصويب و ابالغ / كليه موسسات  -32ماده 
دانشكده هاي ذيربط وضعيت خود را از نظر شرح وظايف موسسين و مسئولين / اين آيين نامه و با هماهنگي دانشگاهها 



 
 
 

 معاونت امور بهداشتي

 
 
 

، حفاظتي، پرسنلي و نظارتي با شرايط و ضوابط )به استثناي موارد مربوط به ساختار فيزيكي ساختمان(فني ضوابط بهداشتي 
  .مندرج در اين آيين نامه تطبيق دهند 

  .مركز بايد با تاييد كميسيون قانوني صورت پذيرد/ هرگونه تغيير در موسسين يا مكان موسسه  -تبصره

مركز براساس قانون آموزش مداوم جامع پزشكي و رعايت / پروانه هاي تاسيس و مسئولين فني موسسه تمديد  -33ماده 
  .ضوابط و ارائه مدارك مربوطه خواهد بود 

  تخلفات –فصل نهم 

مسئولين فني موسسه مركز از ضوابط و مقررات مربوط به الزامات و وظايف خود / در صورتيكه موسس يا مسئول  -34ماده 
  :اين آيين نامه پيش بيني شده تخلف نمايندبه نحو زير اقدام خواهد شد كه در 

دانشكده هاي ذيربط و / بار اول تذكر شفاهي با قيد موضوع در صورتجلسه بازرسي محل توسط وزارت يا دانشگاه  -الف
  اطالع موضوع به انجمن راديولوژي

  داقل به فاصله يك ماهدانشكده ح/ بار دوم اخطار كتبي توسط وزارت يا دانشگاه  -ب

  دانشكده به فاصله يك ماه از اخطار كتبي قبلي/ بار سوم اخطار كتبي توسط وزارت يا دانشگاه  -ج

در صورت تكرار و عدم توجه به تذكرات قبلي اعم از شفاهي و كتبي چنانچه اعمال انجام شده مشمول قانون تعزيزات -چ
مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصالحات بعدي باشد موضوع به  1367ل مصوب سا) در امور بهداشتي و درماني(حكومتي 

  .قانون ياد شده جهت اقدام و در ساير موارد به محاكم ذيصالح قانوني احاله خواهد شد  11كميسيون ماده 

ئم روش اجراي تصميمات نهايي كميسيون مذكور و آراء صادره از سوي مراجع قضايي اعم از تعطيل موقت يا دا -1تبصره 
  .در كميسيون قانوني بررسي و براي اقدام به واحدهاي ذيربط ارجاع مي گردد... موسسه، ابطال پروانه و 
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در موراديكه عملكرد موسسه يا مركز خالف ضوابط و مقررات قانوني بوده و موجب ورود خسارات جسماني ويا  -2تبصره 
ش پزشكي و بدون اعمال مجازات هاي مندرج در بندهاي رواني به بيماران شود به تشخيص وزير بهداشت درمان و آموز

ج و چ مورد در كميسيون قانوني طرح گرديده و با راي كميسيون و يا تاييد راي توسط وزير پروانه مركز قابل  -ب –الف 
  .لغو موقت يا دائم خواهد بود 

به تصويب رسيده و از تاريخ تصويب ................. ............تبصره در تاريخ  23ماده و  34فصل ،  9اين آيين نامه مشتمل بر 
  .الزم االجرا مي باشد و كليه آيين نامه ها و دستورالعملهاي قبلي مغاير با آن نيز لغو مي گردد 

   

   

  دكتر لنگراني

  وزير

  
 


