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داري پزشکینامه تأسیس مؤسسه رادیولوژي و مرکز تصویربرآیین

(با اصطالحات 1334پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب قانون مربوط به مقررات امور24و4و3و1نامه به استناد مواد آیین
قانون تشکیل 8و ماده 1367پزشکی مصوب ماده، قانون تشکیالت و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش16و 11بندهاي بعدي) و

به شرح تهیه و1366هیأت محترم وزیران و اصطالحات سال 1365نامه آن مصوب سال آیینوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و
:گرددذیل اعالم می

:تعاریف- فصل اول

هاي تصویربرداري تشخصیص ـ درمانی و اي از روشه مجموعهدربرگیرندـ رادیولوژي یک رشته تشخیصی درمانی و پزشکی است که1ماده 
.شودمیانجام هاي مغناطیسیباشد که با استفاده از اشعه ایکس، امواج فراصوتی و میدانمیايمداخله

هاي گردد و شامل دستگاهاقدامات مندرج در ماده یک دایر میشود که جهت انجامـ مؤسسه رادیولوژي به محلی گفته می2ماده 
.باشداستخوان میاپیکال، پانورکس، سفالومتري و سنجش تراکمسونوگرافی، ماموگرافی، پريرادیولوژي،

.هاي رادیولوژي و سونوگرافی ضروري استتبصره ـ نصب حداقل دستگاه

هاي گردد و شامل دستگاهانجام اقدامات مندرج در ماده یک دایر میشود که جهته میـ مرکز تصویربرداري پزشکی به محلی گفت3ماده 
-CTیاCT-Scanاستخوان واپیکال، پانورکس، سفالومتري و سنجش تراکمسونوگرافی، ماموگرافی، پريرادیولوژي، ScanوMRI

.خواهد نمودروزي فعالیتبوده و به صورت شبانه

درجه دکترا در طب داراي دانشنامه یا گواهینامه رسمی شود که عالوه بر داشتنادیولوژي به کسی اطالق میرمتخصص–4ماده 
آموختگان خصوص دانشآوري دروزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (وزارت علوم، تحقیقات و فنتخصصی تأییدشده از طریق

.هاي گذشته) باشدسال

تشخیصی (رادیولوژي) را در یکی از مراکز دانشگاهی داخل و یا خارج از شود که دوره پرتوشناسیاطالق میـ کارمند فنی به فردي5ماده 
کارشناسی ارشد فیزیک PhDتخصصی رادیولوژي،گذرانده و موفق به اخذ مدرك حداقل کاردانی رادیولوژي شده و یا داراي مدركکشور

آموزش پزشکی موختگان خارج از کشور بایستی به تأیید وزارت بهداشت، درمان وآمدرك دانش(پزشکی یا لیسانس رادیولوژي باشد
.)برسد

تأسیسات و تجهیزات فنی الزم و انتخاب روش مناسب کار به منظور ـ حفاظت در برابر اشعه یونیزان عبارت است از ایجاد و کنترل6ماده 
.آور پرتوهاکارکنان و بیماران در مقابل اثرات زیانحفاظت

که از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب هاي قانونی هستندهاي تأسیس و مسؤول فنی پروانهـ پروانه7ماده 
.شوندبه عنوان مجوز فعالیت در مؤسسه/ مرکز صادر میکمیسیون قانونی
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، به دانشگاه یا دانشکده علوم پزشکی و خدمات »وزارت«زشکی آموزش پنامه به اختصار به وزارت بهداشت، درمان وـ در این آیین8ماده 
مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، قانون20به کمیسیون تشخیص امور پزشکی موضوع ماده » دانشگاه/دانشکده«درمانی بهداشتی

هاي پروانه«فنی ي تأسیس و مسؤولینهابه پروانه» کمیسیون قانونی«به اصالحات بعدي) ) 1334مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب سال
.شودگفته می» مرکز«پزشکی و به مرکز تصویربرداري» مؤسسه«به مؤسسه رادیولوژي » قانونی

:برداريشرایط تأسیس و بهره-فصل دوم

:شرایط متقاضیان تأسیس

ون قانونی و اخذ موافقت اصولی از وزارت با از تصویب کمیسیـ اجازه تأسیس موسسه/ مرکز به اشخاص حقیقی و یا حقوقی پس9ماده 
:شودمیشرایط ذیل داده

رادیولوژي و یا مدرك کارشناسی رادیولوژي و یا کارشناس رادیولوژي الف) اشخاص حقیقی متقاضی تأسیس مؤسسه باید داراي تخصص در
.تحصیلی باالتر باشندبا مدرك

هاي تعاونی خدمات بهداشتی درمانی و غیره) باشد، باید حداقل شرکت(وقیکه متقاضی تأسیس مؤسسه، یک شخص حقب) در صورتی 
مؤسسین آن، افراد مندرج در بند الف این ماده باشدیکی از

عضویت حداقل یک نفر متخصص شود کهنفر از گروه مندرج در بند الف این ماده داده می5مشترکاً به حداقل ج) مجوز تأسیس مرکز
.گروه الزامی استرادیولوژي در این 

.توانند اقدام به اخذ مجوز نمایندهاي متقاضی تأسیس مرکز، با رعایت شرایط مندرج در بند ج این ماده مید) شرکت
باشند اما در بند ج این ماده مستثنی میهاي تعاونی خدمات بهداشتی درمانی متقاضی تأسیس مراکز، از شرایط مندرجشرکتـتبصره

.باشدها الزامی میرادیولوژي در آننفر متخصصعضویت حداقل یک 

:برداريشرایط تأسیس و بهره

:برداري و فعالیت مؤسسه/ مرکز باید به شرح ذیل اقدام گرددـ جهت تأسیس، بهره10ماده 

هاي ط اداره امور پروانهشده توسمربوطه به ضمیمه مدارك اعالمـ تسلیم درخواست تأسیس به معاونت درمان/ سالمت دانشگاه/ دانشکده1
.سالمتمعاونت

.ـ اخذ موافق اصولی از وزارت2
:بندي ابالغی وزارت شاملـ ارایه مدارك طبق ضوابط و زمان3

.ـ معرفی مکان و ارایه نقشه و یا احداث ساختمان که باید به تأیید کارشناسان درمان و بهداشت محیط دانشگاه/ دانشکده برسد
.ها توسط کارشناسان مذکورـ تأیید اجراي نقشه

.ـ تجهیز مؤسسه/ مرکز و تأیید تجهیزات توسط کارشناسان مذکور
هماهنگی مرکز سالمت محیط و کار و سازمان انرژي رعایت ضوابط و استانداردهاي حفاظتی موضوع قانون حفاظت در برابر اشعه که باـ

.ایرانسازمان انرژي اتمی4هاي الزم طبق ضوابط کمیسیون تبصره ماده یهاخذ تأییدشود واتمی ایران تدوین می
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.نامه مالک با گواهی امضا محضرينامه رسمی یا عادي معتبر با پالك ثبتی یا رضایتـ ارایه سند مالکیت یا اجاره
ـ ارایه لیست تجهیزات

.ـ ارایه لیست پرسنل فنی همراه مدارك الزم
.ق و ساعات فعالیت مؤسسه/ مرکزـ اعالم نام، آدرس دقی

.(تأسیس) و مسؤول/ مسؤولین فنی از وزارتبرداري ـ اخذ پروانه بهره
.ـ آغاز فعالیت مرکز و اعالم شروع به کار به دانشگاه مربوطه

ان تکمیل مدارك در مفاد قرارداد تأسیس بوده و در صورت عدم امکـ مدت اعتبار، تمدید و لغو موافقت اصولی صادره بر اساس1تبصره 
.دانشگاه و تأیید نهایی کمیسیون قانونی خواهد بودقرارداد تأسیس، تمدید آن منوط به ارایه گزارش پیشرفت کار مورد تأییدمدت مقرر در

راپایی، مراکز جراحی محدود و سرادیولوژي در بیمارستان، درمانگاه یا تعبیه دستگاه رادیولوژي اطاق عمل درـ ایجاد بخش2تبصره 
حفاظتی و تأیید هاي الزم بهداشتی،رادیولوژیست)، کارکنان فنی، تجهیزات، اخذ تأییدیه)مشروط به معرفی مسؤول فنی واجد شرایط

.کمیسیون قانونی خواهد بود
سیون قانونی توسط کمیمؤسسه/ مرکز به پزشکان متخصص رادیولوژي واجد شرایط، پس از تأیید صالحیتـ پروانه مسؤول فنی3تبصره 

.داده خواهد شد
رادیولوژي را به عهده تواند حداکثر مسؤولیت فنی دو نوبت کاري در یک مؤسسه/ مرکز و یا بخشمیـ هر متخصصین رادیولوژي11ماده 

.هاي فعالیت سازمان صادر نخواهد شدگیرد و پروانه

و در غیاب وي رادیولوژیست حاضر در مؤسسه/ مرکز با تکمیل ستشده در مراکز الزامی اـ حضور مسؤول فنی در اوقات تعیین1تبصره 
به عهده خواهد داشت و در هر صورت هاي مسؤول فنی راها تنظیم و ابالغ شده است کلیه مسؤولیتتوسط اداره پروانهفرم مخصوصی که

.عهده مسؤول فنی خواهد بودصالح قانونی بهپاسخگویی به مراجع ذي
کارگیري پزشک همکار الزامی نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس مطب جهت تصدي پست مسؤولیت فنی و یا بهاد آیینـ رعایت مف2تبصره 

.است
هاي کاري مندرج مجاز به فعالیت بر اساس نوبتهاي صبح، عصر وشب فعالیت نماید و مؤسسه فقطتواند در نوبتـ مؤسسه می3تبصره

.ی خواهد بودفندر پروانه تأسیس با حضور مسؤول
پزشکی باید بر اساس ضوابطهاي عمومی و تخصصی دندانها و درمانگاهمطبپزشکی درهاي مرتبط با امور دندانـ رادیوگرافی12ماده 

.هاي مربوطه انجام گیردنامهمندرج در هر یک از آیین

نامه اقدام به تأسیس مؤسسه مندرج در این آیینضوابط توانند در چهارچوبـ متخصصین رادیولوژي فک، دهان و صورت می13ماده 
.خود بنمایندمرتبط با رشته تخصصی

باشد و انجام سونوگرافی به تنهایی، مطابق مقررات ومؤسسه/ مرکز مجاز میانجام سونوگرافی توأم با سایر خدمات رادیولوژي در-14ماده 
هاي وزارت متبوع خواهد بودنامهبخش

.کاري کافی الزامی استسسه/ مرکز/ بخش رادیولوژي، معرفی یک مسؤول فنی واجد شرایط براي هر شیفت ـ در مؤ15ماده 

.دار شوندفنی مرکز و مؤسسه را عهدهتوانند مسؤولیتـ کلیه متخصصین رادیولوژي می16ماده 
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.پذیر بوده و حضور متخصص گزارشگر الزامی نیستتوسط متخصصین رادیولوژي مجاز امکانCT-ScanوMRIگزارش-تبصره

اي مناسب به منظور ثبت مشخصات بیماران، پزشکان معرف و رایانهافزارهر مؤسسه/ مرکز و یا بخش رادیولوژي باید داراي نرم- 17ماده 
.درخواست وزارت یا دانشگاه/ دانشکده باشدهاي مربوطه و سایر اطالعات موردخ درخواست، گزارش، تعرفهپزشکی آنان، تاریشماره نظام

.سال الزامی است5شناسی به مدت بایگانی یک نسخه از گزارش آزمایش پرتو-تبصره

:ضوابط ساختمانی و تجهیزاتی-فصل سوم

:باشده به شرح ذیل میضوابط ساختمانی، تجهیزاتی مرکز/ مؤسس- 18ماده 

:الف) ضوابط ساختمانی
.باشدمتر مربع می90حداقل مساحت مؤسسه -1
متر از ورودي طبقه همکف تا مؤسسه، - 3+ و 3بیش از + قرار داشته و در صورت ارتفاع1و یا - 1المقدر در طبقه همکف، مؤسسه حتی-2

.آسانسور باشدساختمان باید داراي
.باشدمتر می70/2تا سقف حداقل ارتفاع کف -3
.باشدمتر مربع می200مساحت مرکز حداقل -4
.که کاربري ساختمان مسکونی است باید کالً خالی از سکنه باشدمرکز باید در ساختمان غیر مسکونی تأسیس گردد و در صورتی-5

.ن مجهز به آسانسور باشدـ مرکز باید در طبقه همکف قرار داشته و در غیر این صورت ساختما1تبصره 
.بایست مجزا باشددرب ورودي مرکز می-6
.رعایت ضوابط فنی ابالغی وزارت، ضروري است-7

برداري (تأسیس) مؤسسه/ مرکز را شرایط و ضوابط بهرههاي متقاضی افزایش بخش رادیولوژي بایدها و بیمارستانـ کلیه درمانگاه2تبصره
.هاي قانونی نسبت به تأسیس اقدام نمایندپس از اخذ مجوزنامه رعایت ودر این آیین

:ب) ضوابط تجهیزاتی
.در صورت ارایه خدمات سونوگرافی حداقل وجود یک دستگاه سونوگرافی استاندارد با دو پروب سطحی و عمقی الزامی است-
.هاي الزم نصب انجام پذیردیهو کسب تأییدهاي ابالغیهاي رادیولوژي باید طبق استانداردنصب و جایگزینی کلیه دستگاه-

-CTهاي رادیولوژي عمومیـ کلیه دستگاه ScanوMRIمورد استفاده در مرکز باید دیجیتال وfilm lessباشند.
وزارت هاي کنترل کیفیتحفاظت، در قالب برنامهـ نظارت مستمر و دایمی بر کیفیت عملکرد تجهیزات، مواد و همچنین ایمنی وتبصره

.خواهد بود

:ضوابط بهداشتی- فصل چهارم

:ـ رعایت ضوابط بهداشتی مطابق دستورالعمل مرکز سالمت محیط و کار به شرح ذیل ضروري است19ماده 

سرب حفاظ فیزیکی و براي اتاق اپراتور استفاده از شیشه سربی با ضخامت معادلmm 2ـ به منظور محافظت در برابر اشعه1
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mm 1بسر.
ـ تأمین تهویه مناسب در محیط کار2
کیلوگرم)4متر مربع یک کپسول50ـ تأمین وسایل / سیستم اطفاء حریق ( حداقل هر 3
.کف ساختمان، دیوارها و سقف باید از جنس مقاوم، سالم، بدون درز و شکاف و قابل شستشو باشد-4
.ضد زنگ باشدهاي بازشو مجهز به تور سیمیـ درب و پنجره باید سالم و پنجره5
هاي هواي قادر به تهویه نیز بوده تا از آلودگیاي که ضمن فراهم نمودن برودت و حرارتگونهسیستم سرمایش و گرمایش مناسب بهـ6

.داخل ساختمان جلوگیري شود
که مؤسسه/ مرکز داراي شبکه خصوصی آب با تأمین شود، یا اینهاي عمومی آب آشامیدنی شهرـ آب مصرفی مؤسسه/ مرکز باید از شبکه7

هاي بهداشتی مخازن ذخیره آب باید تحت کنترلاستانداردهاي کشور و مخزن ذخیره آب به میزان کافی باشد و در چنین وضعیرعایت
قرار گیرند

.دان باید به تعداد کافی از جنس مقاوم با درپوش و پدال باشدـ زباله8
.تشویی و توالت نزدیک به ورودي اتاق پرتوتابی همراه با صابون مایع و حوله کاغذيـ دس9

.تبصره: در صورت وجود رادیواسکوپی، دستشویی داخل اتاق اسکوپی الزامی است

...ـ نصب عالیم حفاظتی و تابلوهاي راهنما روي درب اتاق پرتوتابی، محل نگهداري مواد و10
.ي وسایل حفاظت فردي و شیلدهاي حفاظتی به تفکیک اعضاي بدنکارگیرـ تأمین و به11
کاري یا سرامیک تا زیر سقف مجهز به شیر کاشیمتر مربع با کف مقاوم، قابل شستشو،5/1شویی با حداقل متراژ وجود اتاق تیـ12

کننده و در و پاكا و قفسه مواد گندزدا، تهویه مجزcm 60رو با عمقحوضچه داراي کفشوي فاضالبآویز ومخلوط آب گرم و سرد و تی
.و تخلیه آنشوي پرتابل، محل مناسبی براي نگهداريصورت استفاده از تی

.اي) براي شاغلینهاي پزشکی (معاینات دورهـ تشکیل پرونده13
.ـ وجود دستورالعمل اورژانس به منظور مقابله با سوانح در شرایط اضطراري14

:سنلیضوابط پر-فصل پنجم

باید مدرك کارشناسی یا کاردانی مدارك پزشکی باشد.(درصورت ـ مسؤول پذیرش و بایگانی بخش رادیولوژي بیمارستان و مرکز20ماده 
.)هاي پزشکی و پیراپزشکی بالمانع استآموختگان سایر رشتهکارگیري دانشبهنبودن داوطلب،

:وظایف مؤسس-فصل ششم

:باشدسس مؤسسه/ مرکز به شرح ذیل میـ اهم وظایف مؤ21ماده 

مؤسسه/ مرکز بر اساس ضوابط و استانداردهاي مربوطه، به دانشگاه/ الف) انتخاب و معرفی مسؤول فنی و کلیه کارکنان واجد شرایط در
.هاي کاريتمامی نوبتدانشکده جهت

.هاي موجودب) احراز شرایط الزم کارکنان فنی مطابق دستوالعمل
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ن تجهیزات عمومی و ملزومات مورد نیاز بر اساس استانداردهاي مربوطه) تأمیج
.صالح قانونیهاي مصوب مراجع ذيها و تعرفهد) رعایت کلیه ضوابط و مقررات و دستورالعمل

.هاذ) اجراي نظریات و پیشنهادات مسؤول فنی مؤسسه/ مرکز در امور پزشکی و فنی بر اساس ضوابط و رعایت آن
.ریزي و سازماندهی جهت جلب رضایت مراجعین و رعایت منشور حقوق بیمارانهو) برنام

.هاي مؤسسه/ مرکزز) نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي مربوط به تابلو و نیز سرنسخه
ت عمومی و وسایل و امکانات ایمنی و تأمین تجهیزاحفظ استانداردهاي کمی و کیفی الزم در مورد ساختمان، تجهیزات، تأسیسات،)ح

.ملزومات مورد نیاز

:وظایف مسؤول / مسؤولین فنی-فصل هفتم

:ـ اهم وظایف مسؤول / مسؤولین فنی مؤسسه/ مرکز عبارتند از22ماده 

.شده در پروانه مسؤول فنیهاي کاري درجشده و نوبتالف) حضور مستمر و فعال در ساعات تعیین

.ی و ارتقاي سطح کیفی خدمات توسط کارکنان فنی مرکز و ابالغ تذکرات الزم به آنانب) نظارت بر نحوه ارایه خدمات تشخیص

.ج) بررسی و اعالم صالحیت کارکنان فنی شاغل در مؤسسه/ مرکز

.شدهـ درمانی در ساعات تعیینهاي مختلف مرکز و نظارت بر حسن انجام خدمات تشخیصیکاري قسمتد) تهیه و تنظیم برنامه

.بر کیفیت و قابل استفاده بودن تجهیزات و ملزومات هر بخش و نیز داروهاي موجود در مؤسسه/ مرکزه) نظارت 

نیز بررسی شرح حال و دستورات پزشکی مندرج در آن و کننده ونظارت بر تهیه، تنظیم و نگهداري پرونده پزشکی کلیه بیماران مراجعه)و
.ین علمی و فنیدر صورت تخطی از موازتذکر به مسؤولین مربوطه

.هاي مؤسسه/ مرکز و ارایه پیشنهادهاي الزم به مؤسسز) نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي مربوط به تابلو و سرنسخه

به تفکیک خدمات تشخیصی و درمانی و در صورت هاي مؤسسه/ مرکزثبت گزارش دقیق عملکرد، آمار و اطالعات مربوط به فعالیت)ح
.بنديهاي زمانربط طبق برنامههاي ذيدانشگاه/ دانشکدهن به وزارت یالزوم ارسال نتیجه آ

گردد به مراجع قانونی دانشکده تعیین می/هاي واگیر و غیر واگیر که لیست آن توسط وزارت یا دانشگاهمواردي از بیماريط) گزارش
.داريربط با رعایت اصل امانتذي

مرکز و پیگیري اقدامات اجرایی/فنی و اداري و نیز به مؤسس مؤسسهابالغ تذکرات الزم به کلیه کارکنان)ي

.ربطهاي ذيدانشکده/و در صورت تخطی، اعالم مراتب به دانشگاه
.ك) تعیین اولویت پذیرش و بررسی وضعیت بیماران اورژانسی

.و نظارت بر حسن اجراي آنهاي وزارت و نیز موازین اسالمی، اخالقی و فنی ل) رعایت کلیه مقررات و دستورالعمل

:سایر مقررات-فصل هشتم 

.تواند مرکز دیگري به نام شعبه دایر نمایدمؤسسه/ مرکز نمی- 23ماده 

:ـ در صورت فوت و یا ازکارافتادگی مؤسس یا مسؤولین فنی به شرح ذیل اقدام خواهد گردید24ماده 
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باید در یک مهلت حداکثر دو ساله و به مجرد اخذ گواهی انحصار میقانونی متوفیکه مؤسس فوت نماید و ارث یا وارثالف) درصورتی
شده توسط کمیسیون قانونی، فرد معرفی(مؤسس) معرفی نماید که پس از تأیید صالحیتواجد شرایطی را به عنوان جانشین وراثت، فرد

تواند قانونی مین مدت، مسؤول فنی مؤسسه/ مرکز با موافقت وراثتوي صادر خواهد شد، و در ایپروانه تأسیس جدید مؤسسه/ مرکز به نام
.مرکز را اداره نماید

مهلت شش ماهه نسبت به ازکارافتادگی قادر به اداره مؤسسه/ مرکز نباشد خود او یا قیم وي باید در یکب) در صورتی که مؤسس به علت
شده توسط کمیسیون قانونی،ام نماید تا پس از تأیید صالحیت فرد معرفیاقد(معرفی فرد واجد شرایط دیگري به عنوان جانشین (مؤسس

.پروانه تأسیس به نام وي صادر گردد
به انجام اشخاص حقوقی تأسیس شده باشد و یکی از مؤسسان فوت نماید و یا به هر علت قادرکه مؤسسه/ مرکز توسطج) در صورتی

یک مهلت حداکثر دوساله نسبت به اخذ گواهی انحصار وراثت اقدام و قیم قانونی وي باید دروظایف خود نباشد فرد ازکارافتاده، وراث یا 
.پروانه تأسیس با ترکیب جدید صادر گرددشرایط دیگري را به عنوان جانشین وي معرفی نمایند تا پس از تأید صالحیت،فرد واجد

شرایط دیگري را به سین باید حداکثر ظرف یک هفته، فرد واجدمؤسسه/ مرکز فوت نماید، مؤسس/مؤسکه مسؤول فنیچ) در صورتی
شده توسط کمیسیون نماینده قانونی، پروانه مسؤول فنی جدید صادر معرفیعنوان جانشین معرفی نمایند تا پس از تأیید صالحیت فرد

.(بایست مطابق مفاد این بند عمل نمایندوي میدر صورتی که مؤسس و مسؤول فنی یک فرد واحد باشد، وراث یا نماینده قانونی)گردد

فرد واجد شرایط تصدي مسؤولیت فنی مؤسسه/ مرکز را موقتاً به تبصره: تا زمان صدور پروانه مسؤول فنی جدید توسط کمیسیون قانونی،
.عهده دارد

دهد باید سه ماه قبل مراتب را به طور کتبی به مؤسس و معاونت ـ در صورتی که مسوول فنی رادیولوژي نخواهد به کار ادامه25ماده 
مسؤول فنی جایگزین اقدام نموده تا دانشکده مربوطه اعالم نماید. در ظرف این مدت مؤسس موظف است نسبت به معرفی/درمان دانشگاه

.رددکمیسیون قانونی، پروانه مسؤول فنی جدید صادر گپس از تصویب و تأیید صالحیت وي توسط

نامه بدون هماهنگی و رعایت مقررات الزم، وظایف مندرج در آیینتبصره ـ در صورت ترك مؤسسه/ مرکز توسط مسؤول فنی و عدم انجام
عهده وي خواهد بود و موضوع از طریق معاونت هاي قانونی مؤسسه/ مرکز تا زمان تعیین تکلیف مسؤول فنی جدید بهمسؤولیتکلیه

.جلوگیري شودقانونی وزارت منعکس شده تا در طی این مدت از صدور جدید پروانه براي ويوطه به کمیسیوندرمان دانشگاه مرب

تواند با انجام وظایف محوله و حضور در مؤسسه/ مرکز نباشد میـ در صورتی که مسؤول فنی بعلت بیاري یا علل دیگر قادر به26ماده 
.یک فرد واجد شرایط را به عنوان جانشین خود براي این مدت معرفی نمایدرضایت مؤسس ،

تجاوز نماید، مؤسس موظف است فرد واجد شرایطی را به عنوان ـ در صورتی که مدت عدم امکان حضور مسؤول فنی از سه ماه1تبصره 
.ر شودنماید تا پس از تصویب کمیسیون قانونی پروانه مسؤول فنی صادمسؤول فنی معرفی

مستندات الزم و در صورت احراز آن توسط ـ مؤسس در صورت اتمام قرارداد یا تخلف مسؤول فنی از وظایف قانونی با ارایه2تبصره 
.را درخواست نمایدتواند تغییر ويکمیسیون قانونی می

گري جز مؤسسه/ مرکز وابسته به دانشگاه خدمت، در محل دیـ اعضاي هیأت علمی تمام وقت جغرافیایی مجاز نیستند در طول27ماده 
ها) صادر ویژه و بیمارستانهايهاي دانشگاهی (کلینیکپروانه مسؤول فنی براي این افراد فقط جهت بخش.اشتغال داشته باشند

.گرددمی
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وضوع ماده فوق لغو در صورت دانشگاه، پروانه مسؤول فنی صادره متبصره: در صورت قطع ارتباط استخدامی افراد مذکور به هر دلیل با
.قانونی اقدام خواهد گردیدافراد جهت اخذ پروانه در بخش غیر دولتی، طبق ضوابط مربوطه و طی مراحلتقاضاي این

هاي جدید بایستی با اطالع ساختمانی و یا توسعه، تهیه و نصب دستگاهـ تغییر نام و محل مؤسسه/ مرکز و نیز هرگونه تغییرات28ماده 
.نامه صورت پذیردبا ضوابط این آیینموافقت معاونت درمان دانشگاه/ دانشکده مربوطه و اخذ مجوز از وزارت، مطابقلی وقب

هاي مربوطه و در صورت نیاز وزارت ـ نظارت بر عملکرد کلیه مؤسسات/ مراکز در سراسر کشور به عهده دانشگاه/ دانشکده29ماده 
.باشدمی

ها از سوي هاي آنصالح قانونی و اجراي دستورالعملمراجع ذيمر با بازرسان وزارت و دانشگاه/ دانشکده و دیگرـ همکاري مست30ماده
.هاي رادیولوژي الزامی استبخشمؤسسه / مرکز و

/ دانشکده بر اساس اخذ مجوز، بایستی با اطالع معاونت درمان دانشگاهجایی کارکنان فنی در مراحل بعد ازـ هرگونه تغییر و جابهتبصره
.مربوطه صورت گیردمقررات

هاي اي، در مؤسسات/ مراکز و بخشاسالمی، اخالقی، شؤونات حرفهموازینوانطباقطرحقانوناجرایینامهآیینرعایت–31ماده 
.باشدکار همگن نمیبه حضور پرتوالزامی است. در صورت حضور رادیولوژیست همگن و تقبل پرتوکاري توسط وي نیازرادیولوژي

نامه و با حداکثر ظرف مدت دو سال پس از تصویب و ابالغ این آیینهاي رادیولوژي موجود مکلفندـ کلیه مؤسسات/ مراکز و بخش32ماده
اي مسؤولین فنی، ضوابط بهداشتی (به استثنربط وضعیت خود را از نظر شرح وظایف مؤسسین وهاي ذيها/ دانشکدهدانشگاههماهنگی

.نامه تطبیق دهندآیینساختمان)، حفاظتی، پرسنلی و نظارتی با شرایط و ضوابط مندرج در اینموارد مربوط به ساختار فیزیکی

.تبصره ـ هرگونه تغییر در مؤسسین یا مکان مؤسسه/ مرکز باید با تأیید کمیسیون قانونی صورت پذیرد

اساس قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی و رعایت ضوابط و ارایه نی مؤسسه/ مرکز برهاي تأسیس و مسؤولین فـ تمدید پروانه33ماده 
.خواهد بودمدارك مربوطه

:تخلفات-فصل نهم

ضوابط و مقررات مربوط به الزامات و وظایف خود که در این که مؤسس یا مسؤول/ مسؤولین فنی مؤسسه مرکز ازـ در صورتی 34ماده
:شده تخلف نمایند به نحو زیر اقدام خواهد شدبینینامه پیشآیین

ربط و اطالع موضوع به هاي ذيتوسط وزارت یا دانشگاه/ دانشکدهجلسه بازرسی محلالف) بار اول تذکر شفاهی با قید موضوع در صورت
.رادیولوژيانجمن

ب) بار دوم اخطار کتبی توسط وزارت یا دانشگاه/ دانشکده حداقل به فاصله یک ماه
) بار سوم اخطار کتبی توسط وزارت یا دانشگاه / دانشکده به فاصله یک ماه از اخطاریه کتبی قبلیج
شده مشمول قانون تعزیرات حکومتی (در اعمال انجامچهدر صورت تکرار و عدم توجه به تذکرات قبلی اعم از شفاهی و کتبی، چنان)چ
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قانون 11ماده شخیص مصلحت نظام و اصالحات بعدي باشد موضوع به کمیسیونمجمع ت1367مصوب سال ) امور بهداشتی و درمانی
.احاله خواهد شدصالح قانونییادشده جهت اقدام و در سایر موارد به محاکم ذي

طال سوي مراجع قضایی اعم از تعطیل موقت یا دایم مؤسسه، ابـ روش اجراي تصمیمات نهایی کمیسیون مذکور و آراي صادره از1تبصره 
.گرددربط ارجاع میدرکمیسیون قانونی بررسی و براي اقدام به واحدهاي ذي...پروانه و
موجب ورود خسارات جسمانی و یا روانی به که عملکرد مؤسسه یا مرکز خالف ضوابط و مقررات قانونی بوده وـ در مواردي2تبصره

ب، ج، چ مورد در هاي مندرج در بندهاي الف،ی و بدون اعمال مجازاتبهداشت، درمان و آموزش پزشکبیماران شود به تشخیص وزارت
.رأي توسط وزیر پروانه مرکز قابل لغو موقت یا دایم خواهد بودکمیسیون قانونی طرح گردیده و با رأي کمیسیون و با تأیید

هاي قبلیها و دستورالعملنامهباشد و کلیه آییناالجرا میتصویب الزمتبصره، از تاریخ23ماده و 34فصل، 9نامه مشتمل بر این آیین
.گرددمغایر با آن نیز لغو می


