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  آئین نامه تاسیس موسسه رادیولوژي و مرکز تصویربرداري پزشکی
  

قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، داروئـی، مـواد خـوردنی و     24و  4، 3، 1این آئین نامه به استناد مواد   
قـانون تشـکیالت و وظـائف وزارت     1مـاده   16و  11و بنـدهاي  ) با اصالحات بعـدي ( 1334آشامیدنی مصوب 

شـت، درمـان و آمـوزش    قانون تشـکیل وزارت بهدا  8و ماده  1367بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب 
تهیـه و بـه    1366هیئت محتـرم وزیـران و اصـالحات سـال      1365پزشکی و آیین نامه اجرائی آن مصوب سال 

  : گردد  شرح ذیل اعالم می
  

  : تعاریف ) فصل اول
اي از روشـهاي   رادیولوژي یک رشته تشخیصـی درمـانی و پزشـکی اسـت کـه دربرگیرنـده مجموعـه       ـ 1ماده   

هـاي   ، امـواج فراصـوتی و میـدان   Xباشد که با استفاده از اشعه  اي می ی ـ درمانی و مداخله تصویربرداري تشخیص
  . شود مغناطیسی انجام می

دایـر میگـردد و    1شود که جهت انجام اقدامات مندرج در ماده  موسسه رادیولوژي به محلی گفته می ـ2ماده   
پیکـال، پـانورکس، سـفالومتري و سـنجش تـراکم      هاي رادیولوژي، سونوگرافی، ماموگرافی، پري ا شامل دستگاه
  .باشد استخوان می

  .هاي رادیولوژي و سونوگرافی ضروریست نصب حداقل دستگاه تبصره ـ  
دایـر   1شود که جهت انجام اقدامات منـدرج در مـاده    مرکز تصویربرداري پزشکی به محلی گفته می ـ3ماده   

، مـاموگرافی، پـري اپیکال،پانورکس،سفالومتري،سـنجش    هاي رادیولوژي، سـونوگرافی  میگردد و شامل دستگاه
  . بوده و بصورت شبانه روزي فعالیت خواهد نمود) MRI,CT-ScanویاC.T–Scan(تراکم استخوان و

شود که عالوه بر داشتن درجه دکترا در طب داراي دانشـنامه   متخصص رادیولوژي به کسی اطالق میـ 4ماده   
وزارت علـوم،  (شـده از طریـق وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش پزشـکی       یا گواهینامه رسمی تخصصی تایید 

  .باشد) آموختگان سالهاي گذشته تحقیقات و فنآوري در خصوص دانش
را در یکی از مراکـز  ) رادیولوژي(شود که دوره پرتوشناسی تشخیصی  کارمند فنی به فردي اطالق می ـ 5ماده   

و موفق به اخذ مدرك حداقل کاردانی رادیولوژي شـده و یـا داراي   دانشگاهی داخل و یا خارج از کشور گذرانده 
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مـدرك  (، کارشناسی ارشد فیزیک پزشـکی بـا لیسـانس رادیولـوژي باشـد      .P.h.Dمدرك تخصصی رادیولوژي، 
  .)آموختگان خارج از کشور بایستی به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برسد دانش

ه یونیزان عبارتست از ایجاد و کنترل تاسیسات و تجهیزات فنی الزم و انتخـاب  حفاظت در برابر اشع ـ6ماده   
  .آور پرتوها روش مناسب کار به منظور حفاظت کارکنان و بیماران در مقابل اثرات زیان

هاي قانونی هستند کـه از طریـق وزارت بهداشـت، درمـان و      هاي تاسیس و مسئول فنی پروانه پروانهـ 7ماده   
  .شوند مرکز صادر می/ پس از تصویب کمیسیون قانونی بعنوان مجوز فعالیت هر موسسه  آموزش پزشکی

، بـه دانشـگاه یـا    »وزارت«در این آیین نامه به اختصار به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی  ـ   8ماده   
بـا  (پزشـکی  به کمیسیون تشخیص امـور  » دانشکده/دانشگاه«دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 

، بـه موسسـه   »هـاي قـانونی   پروانـه «هاي تاسیس و مسـئولین فنـی    ، به پروانه»کمیسیون قانونی«) اصالحات بعدي
  . شود گفته می» مرکز«و به مرکز تصویربرداري پزشکی » موسسه«رادیولوژي 
  : برداري  شرایط تاسیس و بهره) فصل دوم

  : شرایط متقاضیان تاسیس 
مرکز به اشخاص حقیقی و یا حقوقی پس از تصویب کمیسیون قانونی و اخـذ  / موسسه  اجازه تاسیسـ 9ماده   

  :شود  موافقت اصولی از وزارت با شرایط ذیل داده می
اشــخاص حقیقــی متقاضــی تاســیس موسســه،باید داراي تخصــص در رادیولــوژي و یــا مــدرك کارشناســی  )الــف

  . شندرادیولوژي و یا کارشناسی رادیولوژي با مدرك باالتر با
هاي تعاونی خدمات بهداشتی درمـانی   شرکت(در صورتیکه متقاضی تاسیس موسسه، یک شخص حقوقی ) ب  

  . باشد باید حداقل یکی از موسسین آن، افراد مندرج در بند الف این ماده باشد) و غیره
شـود کـه    ه مـی به حداقل پنج نفر از گروه مندرج در بنـد الـف ایـن مـاده داد      مجوز تاسیس مرکز مشترکاً) ج  

هاي متقاضی تاسیس مرکز،  شرکت) د  عضویت حداقل یک نفر متخصص رادیولوژي در این گروه الزامی است
  .با رعایت شرایط مندرج در بند ج این ماده میتوانند اقدام به اخذ مجوز نمایند

ر بنـد ج ایـن   هاي تعاونی خدمات بهداشتی درمانی متقاضی تاسیس مرکز، از شرایط مندرج د تبصره ـ شرکت   
  . باشند اما عضویت حداقل یک نفر متخصص رادیولوژي در آنها الزامی میباشد ماده مستثنی می

  : برداري  شرایط تاسیس و بهره
  : مرکز باید به شرح ذیل اقدام گردد / برداري و فعالیت موسسه  جهت تاسیس، بهره ـ10ماده   
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دانشکده مربوطه به ضمیمه مدارك اعالم / مت دانشگاه سال/ تسلیم درخواست تاسیس به معاونت درمان  ـ 1  
  .هاي معاونت سالمت شده توسط اداره امور پروانه

  .ـ اخذ موافقت اصولی از وزارت2  
  : بندي ابالغی وزارت شامل  ـ ارائه مدارك طبق ضوابط و زمان3  
ـ معرفی مکان و ارائه نقشه و یا احداث سـاختمان کـه بایـد بـه تاییـد کارشناسـان درمـان و بهداشـت محـیط            

  . دانشکده برسد/ دانشگاه 
  .ها توسط کارشناسان مذکور ـ تائید اجراي نقشه  
  .مرکز و تائید تجهیزات توسط کارشناسان مذکور/ ـ تجهیز موسسه   
تی موضوع قانون حفاظت در برابر اشعه که با هماهنگی مرکـز سـالمت   ـ رعایت ضوابط و استانداردهاي حفاظ  

هاي الزم طبـق ضـوابط کمیسـیون تبصـره      شود و اخذ تائیدیه محیط و کار و سازمان انرژي اتمی ایران تدوین می
  .سازمان انرژي اتمی ایران 4ماده 

ا رضایت نامـه مالـک بـا گـواهی امضـاء      ـ ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی یا عادي معتبر با پالك ثبتی ی  
  .محضري

  . ـ ارائه لیست تجهیزات  
  . ـ ارائه لیست پرسنل فنی همراه مدارك الزم  
  .مرکز/ـ اعالم نام، آدرس دقیق و ساعات فعالیت موسسه  
  .مسئولین فنی از وزارت/ و مسئول ) تاسیس(برداري  ـ اخذ پروانه بهره  
  . به کار به دانشگاه مربوطه ـ آغاز فعالیت مرکز و اعالم شروع  
مدت اعتبار، تمدید و لغو موافقت اصولی صادره بر اساس مفاد قرارداد تاسیس بـوده و در صـورت   ـ 1تبصره   

عدم امکان تکمیل مدارك در مدت مقرر در قرارداد تاسیس، تمدید آن منوط بـه ارائـه گـزارش پیشـرفت کـار      
  .قانونی خواهد بودمورد تائید دانشگاه و تائید نهایی کمیسیون 

ایجاد بخش رادیولوژي در بیمارستان، درمانگاه یا تعبیه دستگاه رادیولوژي اطـاق عمـل در مراکـز     ـ2تبصره   
، کارکنان فنی، تجهیزات، )رادیولوژیست(جراحی محدود و سرپایی، مشروط به معرفی مسئول فنی واجد شرایط 

  . میسیون قانونی خواهد بودهاي الزم بهداشتی، حفاظتی و تائید ک اخذ تائیدیه



٤ 
 

مرکز به پزشکان متخصص رادیولوژي واجـد شـرایط، پـس از تاییـد     / پروانه مسئول فنی موسسه ـ 3تبصره   
  .صالحیت توسط کمیسیون قانونی داده خواهد شد

مرکـز و  / تواند حداکثر مسئولیت فنی دو نوبت کاري در یک موسسه  هر متخصص رادیولوژي می ـ  11ماده   
  . هاي فعالیت همزمان صادر نخواهد شد رادیولوژي را به عهده گیرد و پروانه یا بخش

حضور مسئول فنی در اوقات تعیـین شـده در مرکـز الزامـی اسـت و در غیـاب وي رادیولوژیسـت         ـ 1تبصره   
ها تنظیم و ابـالغ شـده اسـت، کلیـه      مرکز با تکمیل فرم مخصوصی که توسط اداره امور پروانه/حاضر در موسسه

هاي مسئول فنی را به عهده خواهد داشت و در هر صورت پاسخگوئی بـه مراجـع ذیصـالح قـانونی بـه       مسئولیت
  . عهده مسئول فنی خواهد بود

رعایت مفاد آئین نامه اجرایی قانون اجازه تاسیس مطب جهت تصدي پسـت مسـئولیت فنـی و یـا      ـ  2تبصره   
  .بکارگیري پزشک همکار الزامی است

هاي صبح، عصر و شب فعالیت نمایـد و موسسـه فقـط مجـاز بـه فعالیـت        موسسه میتواند در نوبت ـ  3تبصره   
  . هاي کاري مندرج در پروانه تاسیس با حضور مسئول فنی خواهد بود براساس نوبت

هـا و درمانگاههـاي عمـومی و تخصصـی      هـاي مـرتبط بـا امـور دندانپزشـکی در مطـب       رادیـوگرافی ـ 12ماده   
  . هاي مربوطه انجام گیرد نامه د بر اساس ضوابط مندرج در هر یک از آییندندانپزشکی بای

توانند در چهارچوب ضـوابط منـدرج در ایـن آیـین      متخصصین رادیولوژي فک، دهان و صورت می ـ  13ماده   
  . تخصصی خود بنمایند  نامه اقدام به تاسیس موسسه مرتبط با رشته

باشـد و انجـام    مرکـز مجـاز مـی   / یر خـدمات رادیولـوژي در موسسـه    انجام سونوگرافی توام با سا ـ  14ماده   
  .هاي وزارت متبوع خواهد بود سونوگرافی به تنهائی، مطابق مقررات و بخشنامه

بخش رادیولوژي، معرفی یک مسئول فنی واجد شرایط براي هر شیفت کاري / مرکز / در موسسه  ـ15ماده   
  . کافی و الزامی است

  .دار شوند صصین رادیولوژي میتوانند مسئولیت فنی مرکز و موسسه را عهدهکلیه متخـ 16ماده   
ـ    پذیر بوده و حضور متخصـص   توسط متخصصین رادیولوژي مجاز امکان CT-Scan , MRTگزارش  تبصره 

  .گزارشگر الزامی نیست
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بـه منظـور ثبـت    اي مناسـب   افـزار رایانـه   مرکز و یا بخش رادیولوژي باید داراي نـرم / هر موسسه  ـ17ماده   
هاي مربوطه و  مشخصات بیماران، پزشکان معرف و شماره نظام پزشکی آنان، تاریخ درخواست، گزارش، تعرفه

  .دانشکده باشد/ سایر اطالعات مورد درخواست وزارت یا دانشگاه 
  .سال الزامی است 5بایگانی یک نسخه از گزارش آزمایش پرتوشناسی به مدت  تبصره ـ  

  
  : ضوابط ساختمانی و تجهیزاتی ) فصل سوم 

  . باشد موسسه به شرح ذیل می/ ـ ضوابط ساختمانی، تجهیزاتی مرکز 18ماده   
  :ضوابط ساختمانی ) الف 

  . باشد مترمربع می 90ـ حداقل مساحت موسسه 1  
متـر از   -3و + 3 قرار داشته و در صورت ارتفاع بـیش از + 1ـ و یا 1المقدور در طبقه همکف،  موسسه حتی ـ 2  

  .ورودي طبقه همکف تا موسسه، ساختمان باید داراي آسانسور باشد
  . باشد متر می 70/2ـ ارتفاع کف تا سقف حداقل 3  
  . باشد مترمربع می 200ـ مساحت مرکز حداقل 4  
ـ مرکز باید در ساختمان غیرمسکونی تاسیس گردد و در صورتی که کاربري ساختمان مسکونی است بایـد  5  
  . الً خالی از سکنه باشدک

  . در غیر این صورت ساختمان مجهزبه آسانسور باشدبایددر طبقه همکف قرار داشته و مرکز ـ1تبصره   
  . بایست مجزا باشد ـ درب ورودي مرکز می6  
  . رعایت ضوابط فنی ابالغی وزارت، ضروري است ـ 7  
کلیــه درمانگاههــا و بیمارســتانهاي متقاضــی افــزایش بخــش رادیولــوژي بایــد شــرایط و ضــوابط   ـــ2تبصــره   

هـاي قـانونی نسـبت بـه      مرکز را در این آئین نامه رعایت و پس از اخـذ مجـوز  / موسسه ) تاسیس(برداري  بهره
  . تاسیس اقدام نمایند

  : ضوابط تجهیزاتی ) ب
جود یک دستگاه سونوگرافی استاندارد با دو پروب سطحی و ـ در صورت ارایه خدمات سونوگرافی حداقل و  

  .عمقی الزامی است
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هـاي الزم   ـ نصب و جایگزینی کلیه دستگاههاي رادیولوژي باید طبق اسـتانداردهاي ابالغـی و کسـب تائیدیـه      
  .نصب انجام پذیرد

 film lessدیجیتـال و  مورد استفاده در مرکز بایـد   MRI, CT-Scanهاي رادیولوژي عمومی،  ـ کلیه دستگاه  
  .باشند

ـ    نظارت مستمر و دائمی بر کیفیت عملکـرد تجهیـزات، مـواد و همچنـین ایمنـی و حفاظـت، در قالـب         تبصره 
  . هاي کنترل کیفیت وزارت خواهد بود برنامه

  : ضوابط بهداشتی ) فصل چهارم
  . به شرح ذیل ضروري است رعایت ضوابط بهداشتی مطابق دستورالعمل مرکز سالمت محیط و کارـ 19ماده   
سرب حفاظ فیزیکی و براي اتاق اپراتور استفاده از شیشه  mm2ـ به منظور محافظت در برابر اشعه معادل 1  

  .سرب mm1سربی با ضخامت معادل 
  .ـ تامین تهویه مناسب در محیط کار2  
  )kg4مترمربع یک کپسول  50حداقل هر (سیستم اطفاء حریق / ـ تامین وسایل 3  
  . ـ کف ساختمان، دیوارها و سقف باید از جنس مقاوم، سالم، بدون درز و شکاف و قابل شستشو باشد4  
  .هاي بازشو مجهز به تور سیمی ضدزنگ باشد ـ درب و پنجره باید سالم و پنجره5  
اي که ضمن فراهم نمودن برودت و حرارت قادر به تهویه نیـز   ـ سیستم سرمایش و گرمایش مناسب بگونه6  
  . هاي هواي داخل ساختمان جلوگیري شود ده تا از آلودگیبو

/ هاي عمومی آب آشامیدنی شهر تامین شود، یا اینکه موسسـه   مرکز باید از شبکه/ ـ آب مصرفی موسسه 7  
مرکز داراي شبکه خصوصی آب با رعایت استانداردهاي کشور و مخزن ذخیره اب بـه میـزان کـافی باشـد و در     

  .هاي بهداشتی قرار گیرند ذخیره آب باید تحت کنترلچنین وضعی مخازن 
  .ـ زباله دان باید به تعداد کافی از جنس مقاوم با درپوش و پدال باشد8  
  . ـ دستشوئی و توالت نزدیک به ورودي اتاق پرتو تابی همراه با صابون مایع و حوله کاغذي9  
  .کوپی الزامی استدر صورت وجود رادیواسکوپی، دستشویی داخل اتاق اس تبصره ـ  
  ... ـ نصب عالئم حفاظتی و تابلوهاي راهنما بر روي درب اتاق پرتوتابی، محل نگهداري مواد و 10  
  . ـ تامین و بکارگیري وسائل حفاظت فردي و شیلدهاي حفاظتی به تفکیک اعضاء بدن11  
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و، کاشیکاري یا سرامیک تـا  مترمربع با کف مقاوم، قابل شستش 5/1شویی با حداقل متراژ  ـ وجود اتاق تی12  
زیر سقف مجهز به شیر مخلـوط آب گـرم و سـرد و تـی آویـز و حوضـچه داراي کفشـوي فاضـالب رو بـا عمـق           

cm60کننده و در صورت استفاده از تـی شـوي پرتابـل، محـل مناسـبی       ، تهویه مجزا و قفسه مواد گندزدا و پاك
  . براي نگهداري و تخلیه آن

  .براي شاغلین) اي معاینات دوره(شکی هاي پز ـ تشکیل پرونده13  
  .اورژانس به منظور مقابله با سوانح در شرایط اضطراري  ـ وجود دستورالعمل14  

  : ضوابط پرسنلی ) فصل پنجم 
مسئول پذیرش و بایگانی بخش رادیولوژي بیمارسـتان و مرکـز بایـد داراي مـدرك کارشناسـی یـا        ـ20ماده   

هاي پزشـکی   صورت نبودن داوطلب، بکارگیري دانش آموختگان سایر رشته در. (کاردانی مدارك پزشکی باشد
  ). و پیراپزشکی بالمانع است

  : وظایف موسس ) فصل ششم 
  : باشد  مرکز بشرح ذیل می/ اهم وظایف موسس موسسه  ـ21ماده   
وابط و مرکـز بـر اسـاس ضـ    / الف ـ انتخاب و معرفی مسئول فنی و کلیه کارکنـان واجـد شـرایط در موسسـه        

  .هاي کاري دانشکده جهت تمامی نوبت/ استانداردهاي مربوطه، به دانشگاه 
  . هاي موجود ب ـ احراز شرایط الزم کارکنان فنی مطابق دستورالعمل  
  . ج ـ تامین تجهیزات عمومی و ملزومات موردنیاز بر اساس استانداردهاي مربوطه  
  . هاي مصوب مراجع ذیصالح قانونی ا و تعرفهه د ـ رعایت کلیه ضوابط و مقررات و دستورالعمل  
  آنها رعایتفنی براساس ضوابط وپزشکی وامورمرکز در/پیشنهادات مسئول فنی موسسهه ـ اجراي نظریات و  
  . ریزي و سازماندهی جهت جلب رضایت مراجعین و رعایت منشور حقوق بیماران و ـ برنامه  
  . مرکز/ هاي موسسه  اي مربوط به تابلو و نیز سرنسخهز ـ نظارت بر حسن اجراي استاندارده  
ح ـ حفظ استانداردهاي کمی و کیفی الزم در مورد ساختمان، تجهیزات، تاسیسات، وسائل و امکانـات ایمنـی و      

  .تامین تجهیزات عمومی و ملزومات موردنیاز
  : مسئولین فنی / وظایف مسئول ) فصل هفتم 

  : مرکز عبارتند از / مسئولین فنی موسسه / اهم وظایف مسئول  ـ 22ماده   
  . هاي کاري درج شده در پروانه مسئول فنی الف ـ حضور مستمر و فعال در ساعات تعیین شده و نوبت  
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ب ـ نظارت بر نحوه ارائه، خدمات تشخیصی و ارتقاء سطح کیفی خدمات توسط کارکنان فنـی مرکـز و ابـالغ       
  . تذکرات الزم به آنان

  .مرکز/ و اعالم صالحیت کارکنان فنی شاغل در موسسه  ج ـ بررسی  
د ـ تهیه و تنظیم برنامه کاري قسمتهاي مختلف مرکز و نظارت بر حسن انجام خدمات تشخیصی ـ درمانی در     

  . ساعات تعیین شده
 /موسسـه درداروهـاي موجود بخش و نیزت هـر ملزومـا قابل استفاده بـودن تجهیـزات و  ت وکیفیه ـ نظارت بر   

  . مرکز
ـ    نظارت بر تهیه، تنظیم و نگهداري پرونده پزشکی کلیه بیماران مراجعه کننده و نیز بررسی شـرح حـال و     و 

  . دستورات پزشکی مندرج در آن و تذکر به مسئولین مربوطه در صورت تخطی از موازین علمی و فنی
مرکـز و ارائـه پیشـنهادات    /هاي موسسه ز ـ نظارت بر حسن اجراي استانداردهاي مربوط به تابلو و سرنسخه   

  .الزم به موسس
مرکـز بـه تفکیـک خـدمات     /هـاي موسسـه   ح ـ ثبت گزارش دقیق عملکرد، آمار و اطالعات مربوط به فعالیت   

هاي ذیربط طبـق برنامـه    دانشکده/ تشخیصی و درمانی و در صورت لزوم ارسال نتیجه آن به وزارت یا دانشگاه 
  .زمان بندي

دانشکده تعیین / واردي از بیماریهاي واگیر و غیرواگیر که لیست آن توسط وزارت یا دانشگاه ط ـ گزارش م   
  .داري گردد به مراجع قانونی ذیربط با رعایت اصل امانت می
گیـري اقـدامات    مرکـز و پـی  /ي ـ ابالغ تذکرات الزم به کلیه کارکنان فنی و اداري و نیز به موسـس موسسـه     

  .هاي ذیربط دانشکده/اعالم مراتب به دانشگاه اجرائی و در صورت تخطی،
  .ك ـ تعیین اولویت پذیرش و بررسی وضعیت بیماران اورژانسی  
هاي وزارت و نیز موازین اسالمی، اخالقی و فنـی و نظـارت بـر حسـن      ل ـ رعایت کلیه مقررات و دستورالعمل   

  .اجراي آن
  :سایر مقررات ) فصل هشتم

  .تواند مرکز دیگري بنام شعبه دایر نماید مرکز نمی/ موسسه  ـ23ماده   
  : در صورت فوت و یا از کار افتادگی موسس یا مسئولین فنی به شرح ذیل اقدام خواهد گردید  ـ24ماده   
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باید در یک مهلـت حـداکثر دو سـاله و     در صورتیکه موسس فوت نماید وراث یا وراث قانونی متوفی می) الف  
معرفـی نمایـد کـه پـس از     ) موسس(ت، فرد واجد شرایطی را بعنوان جانشین به مجرد اخذ گواهی انحصار وراث

مرکـز بنـام وي صـادر    / تائید صالحیت فرد معرفی شده توسط کمیسیون قانونی، پروانه تاسیس جدید موسسـه  
  .تواند مرکز را اداره نماید مرکز با موافقت وراث قانونی می/ خواهد شد، و در این مدت، مسئول فنی موسسه 

مرکز نباشد خود او یا قیم وي باید در / در صورتیکه موسس به علت از کارافتادگی قادر به اداره موسسه ) ب  
اقـدام نمایـد تـا پـس از     ) موسس(ماهه نسبت به معرفی فرد واجد شرایط دیگري بعنوان جانشین  6یک مهلت 

  .وي صادر گرددتائید صالحیت فرد معرفی شده توسط کمیسیون قانونی، پروانه تاسیس بنام 
مرکز توسط اشخاص حقوقی تاسیس شده باشد و یکی از موسسان فوت نماید و یا / در صورتیکه موسسه ) ج  

به هر علت قادر به انجام وظایف خود نباشد فـرد از کـار افتـاده، وراث یـا قـیم قـانونی وي بایـد در یـک مهلـت          
فرد واجد شـرایط دیگـري را بعنـوان جانشـین وي     حداکثر دو ساله نسبت به اخذ گواهی انحصار وراثت اقدام و 

  .معرفی نمایند تا پس از تائید صالحیت، پروانه تاسیس با ترکیب جدید صادر گردد
موسسین باید حداکثر ظـرف یـک هفتـه،    / مرکز فوت نماید، موسس / در صورتیکه مسئول فنی موسسه ) چ  

پس از تائیـد صـالحیت فـرد معرفـی شـده توسـط        فرد واجد شرایط دیگري را بعنوان جانشین معرفی نمایند تا
در صورتیکه موسس و مسئول فنی یک فرد واحد باشد، (کمیسیون قانونی، پروانه مسئول فنی جدید صادر گردد 

  ). بایست مطابق مفاد این بند عمل نمایند وراث یا نماینده قانونی وي می
ـ    ون قانونی، فرد واجد شرایط تصدي مسـئولیت  تا زمان صدور پروانه مسئول فنی جدید توسط کمیسی تبصره 

  . مرکز را موقتاً بعهده دارد/ فنی موسسه 
در صورتیکه مسئول فنی رادیولوژي نخواهد بکار ادامه دهد باید سه ماه قبل مراتب را بطـور کتبـی    ـ25ماده   

س موظـف اسـت   در ظرف این مـدت موسـ  . دانشکده مربوطه اعالم نماید/ به موسس و معاونت درمان دانشگاه 
نسبت به معرفی مسئول فنی جایگزین اقدام نموده تا پـس از تصـویب و تاییـد صـالحیت وي توسـط کمیسـیون       

  .قانونی، پروانه مسئول فنی جدید صادر گردد
ـ    مرکز توسط مسئول فنی و عدم انجام وظایف منـدرج در ایـن آئـین نامـه     / در صورت ترك موسسه  تبصره 

مرکز تا زمان تعیین تکلیف مسـئول  / هاي قانونی موسسه  رات الزم، کلیه مسئولیتبدون هماهنگی و رعایت مقر
فنی جدید به عهده وي خواهد بود و موضوع از طریق معاونـت درمـان دانشـگاه مربوطـه بـه کمیسـیون قـانونی        

  . وزارت منعکس شده تا در طی این مدت از صدور پروانه جدید براي وي جلوگیري شود
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تیکه مسئول فنی بعلت بیماري یا علـل دیگـر قـادر بـه انجـام وظـایف محولـه و حضـور در         در صور ـ26ماده   
تواند با رضایت موسس، یک فرد واجد شرایط را بعنوان جانشـین خـود را بـراي ایـن      مرکز نباشد می/ موسسه 

  .مدت معرفی نماید
ید موسس موظف است فـرد  ـ در صورتیکه مدت عدم امکان حضور مسئول فنی از سه ماه تجاوز نما  1تبصره   

واجدشرایطی را بعنوان مسئول فنی معرفی نماید تا پس از تصویب کمیسیون قانونی پروانه مسـئول فنـی صـادر    
  . شود
موسس در صورت اتمام قرارداد یا تخلف مسئول فنی از وظایف قانونی با ارائه مستندات الزم و در  ـ 2تبصره   

  .یتواند تغییر وي را درخواست نمایدصورت احراز آن توسط کمیسیون قانونی م
اعضاي هیئت علمی تمام وقت جغرافیـایی مجـاز نیسـتند در طـول خـدمت، در محـل دیگـري بجـز          ـ27ماده   

پروانه مسئول فنی براي این افراد فقط جهـت بخشـهاي   . مرکز وابسته به دانشگاه اشتغال داشته باشند/ موسسه 
  . صادر میگردد) هاهاي ویژه و بیمارستان کلینیک(دانشگاهی 

ـ    در صورت قطع ارتباط استخدامی افراد مذکور بهـر دلیـل بـا دانشـگاه، پروانـه مسـئول فنـی صـادره          تبصره 
موضوع ماده فوق لغو در صورت تقاضاي این افراد جهت اخذ پروانه در بخش غیردولتی، طبق ضوابط مربوطـه و  

  .طی مراحل قانونی اقدام خواهد گردید
مرکـز و نیـز هرگونـه تغییـرات سـاختمانی و یـا توسـعه، تهیـه و نصـب          /تغییر نام و محل موسسـه  ـ28ماده   

دانشـکده مربوطـه و اخـذ مجـوز از     /هاي جدید بایستی با اطالع قبلی و موافقت معاونـت درمـان دانشـگا    دستگاه
  .وزارت، مطابق با ضوابط این آئین نامه صورت پذیرد

هاي مربوطه و  دانشکده/مراکز در سراسر کشور بعهده دانشگاه/وسساتنظارت بر عملکرد کلیه مـ 29ماده   
  . باشد در صورت نیاز وزارت می

دانشکده و دیگـر مراجـع ذیصـالح قـانونی و اجـراي      /همکاري مستمر با بازرسان وزارت و دانشگاه ـ30ماده   
  . مرکز و بخشهاي رادیولوژي الزامی است/ دستورالعملهاي آنها از سوي موسسه 

ـ    هرگونه تغییر و جابجایی کارکنان فنی در مراحل بعد از اخذ مجوز، بایستی با اطالع معاونـت درمـان    تبصره 
  .دانشکده بر اساس مقررات مربوطه صورت گیرد/دانشگاه
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اي، در  رعایت آئین نامه اجرایـی قـانون طـرح انطبـاق و مـوازین اسـالمی، اخالقـی، شـئونات حرفـه          ـ31ماده   
در صورت حضور رادیولوژیست همگن و تقبـل پرتـو کـاري    . بخشهاي رادیولوژي الزامیستمراکز و /موسسات

  . باشد توسط وي نیاز به حضور پرتوکار همگن نمی
مراکز و بخشهاي رادیولوژي موجود مکلفند حداکثر ظرف مـدت دو سـال پـس از    / کلیه موسسات ـ32ماده   

هـاي ذیـربط وضـعیت خـود را از نظـر شـرح        دانشـکده /هاتصویب و ابالغ این آیین نامه و با هماهنگی دانشـگاه 
، )به اسـتثناي مـوارد مربـوط بـه سـاختار فیزیکـی سـاختمان       (وظایف موسسین و مسئولین فنی، ضوابط بهداشتی 

  .حفاظتی، پرسنلی و نظارتی با شرایط و ضوابط مندرج در این آیین نامه تطبیق دهند
  . مرکز باید با تایید کمیسیون قانونی صورت پذیرد/ سسه هرگونه تغییر در موسسین یا مکان موتبصره ـ   
مرکز بـر اسـاس قـانون آمـوزش مـداوم جـامع       /هاي تاسیس و مسئولین فنی موسسه تمدید پروانهـ 33ماده   

  .پزشکی و رعایت ضوابط و ارائه مدارك مربوطه خواهد بود
  : تخلفات ) فصل نهم 

ولین فنـی موسسـه مرکـز از ضـوابط و مقـررات مربـوط بـه        مسـئ / در صورتیکه موسس یا مسئول  ـ  34ماده   
  : الزامات و وظایف خود که در این آیین نامه پیش بینی شده تخلف نمایند به نحو زیر اقدام خواهد شد 

الـــف ـ بـــار اول تـــذکر شـــفاهی بـــا قیـــد موضـــوع در صورتجلســـه بازرســـی محـــل توســـط وزارت یـــا      
  .به انجمن رادیولوژي هاي ذیربط و اطالع موضوع دانشکده/دانشگاه

  .دانشکده حداقل به فاصله یک ماه/ ب ـ بار دوم اخطار کتبی توسط وزارت یا دانشگاه   
  . دانشکده به فاصله یک ماه از اخطاریه کتبی قبلی/ ج ـ بار سوم اخطار کتبی توسط وزارت یا دانشگاه   
تبی، چنانچه اعمال انجام شـده مشـمول   چ ـ در صورت تکرار و عدم توجه به تذکرات قبلی اعم از شفاهی و ک   

مجمـع تشـخیص مصـلحت نظـام و      1367مصـوب سـال   ) در امور بهداشـتی و درمـانی  (قانون تعزیران حکومتی 
قانون یاد شـده جهـت اقـدام و در سـایر مـوارد بـه محـاکم         11اصالحات بعدي باشد موضوع به کمیسیون ماده 

  . ذیصالح قانونی احاله خواهد شد
اجراي تصمیمات نهایی کمیسیون مذکور و آراء صادره از سوي مراجع قضایی اعم از تعطیـل   روش ـ1تبصره   

در کمیسیون قانونی بررسی و براي اقـدام بـه واحـدهاي ذیـربط ارجـاع      ... موقت یا دائم موسسه، ابطال پروانه و 
  . گردد می
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ونی بـوده و بـه موجـب ورود    ـ در مواردیکه عملکرد موسسه یا مرکز خالف ضـوابط و مقـررات قـان     2تبصره   
خسارات جسمانی و یا روانی به بیماران شود به تشخیص وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بدون اعمال 
مجازات هاي مندرج در بندهاي الف، ب، ج و چ مورد در کمیسیون قانونی طرح گردیده و با رأي کمیسیون و بـا  

  . موقت یا دائم خواهد بود تایید راي توسط وزیر پروانه مرکز قابل لغو
به تصویب رسیده و از تاریخ ......................... تبصره در تاریخ  23ماده و  34فصل،  9این آیین نامه مشتمل بر 

     .گردد لی مغایر با آن نیز لغو میها و دستورالعملهاي قب باشد و کلیه آیین نامه تصویب الزم االجرا می
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