
1 
 

 بسمه تعالی

 پرتوکاران  کار با اشعهفوق العاده و نحوه محاسبه درصد  میزانگروه پرتوکاری و  دستورالعمل تعیین

 ت علمی()اعم از هیأت علمی و غیر هیأ
 

 اسیخداامی  امیه اداری   ن آئین   901  میاده   ت علمیی هنی   اعضیای  اسیخداامی  امیه اداری   ن آئین   55تبصره ماده اجرای  در

ت در برابییر اهییعه مصییخ   تسییری نییانخغ   ا یی  ..............مییخر  در جلسییه  هنییات امنییا   ، هنییات علمییی کارکنییاغ رنییر

   هنیات متخیرو  ر ییراغ   95/7/9613   0/0/9631مییخر   اسیممی ، م ییاد آ ین  نامیه اجرا یی     مجلی  هیخرای  00/9/9631

م یاد     دادهتاکنیا نیرار   میخرد  را    کارمنیااغ رنیر هنیات علمیی مخسسیه      بیه اعضیای هنیات علمیی    اصم ات بعیای آنایا   

 بیه هیرذ ل یل    را تعنن  گر ه پرتخکاری   منزاغ درصا   نتیخه متاسیبه قیخل العیاده کیار بیا اهیعه پرتخکیاراغ        دسخخرالعمل 

  :نمخدتصخ ب  تا نا 

 تعار ف -9

 . پرتخکار : هدصی است که  سب   ن ه با منابع مخلا اهعه به طخر مسخمر   قنز کی در ارتباط باها 
 

  هدص مسئخل : هدصی است که  اجا صم نت علمی   قنی   هرا ط الرو برای تصای   نظارت بر کلنه امخر

 مربخطه باها.متا ده پر انه مربخط به کار با اهعه در 
 

 لنت   هرا ط الرو برای تصای مسئخبخده  ک باااهت: هدصی است که  اجا صم نت علمی   قنی زمسئخل قن

 .باها مربخطه متا ده پر انهدر    ا ت در برابر اهعه
 

  ابمری   "ضخابط تعنن  مسئخل قنز ک باااهت کل"مسئخل قنز ک باااهت کل : هدصی است که برابر الزامات

در برابر اهعه در مخسسه با   ا ت   هرا ط الرو برای تصای مسئخلنت  بخده  اجا صم نت علمی   قنی ر ر ، 

 قاو مخسسه باها.ت خ ض اخخنارات ار سخی باالتر   م
 

  اطمل می گردد.  "نانخغ   ا ت در برابر اهعه "نانخغ : در ا   دسخخرالعمل به 
 

  : به عنخاغ  ا ا نانخنی ار سخی آغ که  است  ا مرکزی  "سارماغ انرژی اتمی ا راغ"در م اخو  ا ا نانخنی

، نظارت پرتخکاری پرتخکاراغ هر مرکز کار با اهعه گر ه مسئخلنت بررسی   تا نا    باها گرقخهت خ ض سارماغ 

  پاسخ به اسخعمو   عنااللز و صا ر مجخر های الرو در  خره کار با بر اجرای مقررات ،   اسخانااردهای مربخطه 

 بر عااه دارد. "نانخغ  4ماده تبصره کمنسنخغ "پ  ار طرذ در اهعه را 
 

  رارت گاغ ت با عضخ ت د  نما ناه ار  ا ا نانخنی   نما نانانخغ: کمنسنخنی اس 4کمنسنخغ تبصره ماده 

  معا نت درماغ  گاغباااهت ، درماغ   آمخرش پزهکی ) نما ناه معا نت تخسعه ما ر ت   منابع   نما نا

 ( که مسئخلنت بررسی   تا نا مجخرهای مربخط را به عااه دارد. باااهت
 

 ما ر، مسئخل قنز ک باااهت مرکز ،  مرکز عضخ ت هدص مسئخلخنی است با ننانخغ : کمنس 00 هکمنسنخغ ماد 

 سطحدر  ا نما ناه تاو االخخنار  ی    رئن  دانشگاه مسئخل قنز ک باااهت کل ،  ا عنا    مشابهمنابع انسانی 

کمنسنخغ "   تشکنل گرد اه   بمنظخر پنشنااد تعنن  گر ه پرتخکاری   سا ر اسخعممات با  ا ا نانخنی مخسسه
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مطابق تعنن  درصا   متاسبه قخل العاده کار با اهعه پرتخکاراغ  نتبخده   مسئخل در ارتباط  "نانخغ 4تبصره ماده 

 . عااه داردبر ا   دسخخرالعمل 
 

رئن  که در ا   صخرت نابل ت خ ض به مرکز با تشدنص رئن  مخسسه می باها  "00کمنسنخغ ماده " – 9تبصره

 در جلسات  ضخر پناا خخاهنا کرد. االخخنار  یمرکز    ا نما ناه تاو 
 

در مراکزی که دارای قعالنت گسخرده کار با اهعه بخده   دارای  ک مسئخل قنز ک باااهت کل    – 0 تبصره

جات برنراری  "نانخغ 00کمنسنخغ ماده "کل عضخ  چنا مسئخل قنز ک باااهت باها، مسئخل قنز ک باااهت

 خخاها بخد.قخل العاده کار با اهعه 
 

 " نانخغ 4ماده تبصره کمنسنخغ  "که تعار  ی عننا  باها ،تعار  ی که در ا   دسخخرالعمل لکر نشاه  -6تبصره 

 .ممک عمل نرار خخاها گرقت ارائه نما ا ، 
 

بخده   بر  پرداخت قخل العاده کار با اهعه بر مبنای مقاار   هرا ط بالقخه پرتخ دهی متنط کار    س  انجاو کار با اهعه -0

 ر مخری قردی تعنن  ندخاها ها . اساس پرتخ گنری د

 

پرتخکاراغ بر  سب نخع هغل ، منزاغ پرتخگنری   ا خمال بالقخه پرتخگنری نامخعارف در متنط کار  به د  گر ه الف    -6

   تقسنم می هخنا که مسئخلنت تعنن    تا نا مصاد ق آغ با  ا ا نانخنی می باها.

 

کمنسنخغ "تخسط  (4)منارج در پنخست  9مرکز کار با اهعه ، گر ه پرتخکاری خخد را مطابق قرو هماره هر  - 9تبصره 

 ، جات بررسی   تا نا ناا ی به  ا ا نانخنی پنشنااد می نما ا . "نانخغ  00ماده 
 

ارئه هاه جا ل س در مراکز پزهکی   درمانی براساگر ه پرتخکاری    ااکثر تعااد پرتخکاراغ نابل تخجنه  -0تبصره 

 می باها .  6پنخست در 
 

ک  پرتخکار گر ه الف   مسئخلن  قنزبه عنخاغ مسئخلن  قنز ک باااهت مراکز کاری گر ه الف ،  – 6تبصره 

  .پرتخ کار گر ه   متسخ  می هخنا به عنخاغ باااهت مراکز کاری گر ه   ، 
 

  مراکز   ی ، کل مراکز پرتخی تتت پخهشار درصا  40 درصخرتی کهمسئخلن  قنز ک باااهت کل  – 4تبصره 

 گرنه جز گر ه پرتخی   نرار می گنرد. باها ، جز  گر ه پرتخی الف  پرتخی گر ه الف 
 

آ ن  نامه اداری  55ماده تبصره هنات علمی    آ ن  نامه اداری اسخداامی کارکناغ رنر 901بمنظخر اجرای م اد  -4

گر ه پرتخکاری تخسط  ا ا نانخنی ، به اقرادی که به طخر مسخمر ناا ی اسخداامی کارکناغ هنات علمی ، پ  ار تا نا 

 نانخغ   00ماده  4مزا ای منارج در بنا به صخرت درصای ار اهعه اهخغال دارنا، بر  سب مخرد مزا ای ر ر با به کار 

   مرکز ملزو به پرداخت آغ می باها: می هخد متاسبه ( 5پنخست  ) 0هماره قرو اساس که بر تعلق می گنرد 

 

 :اعمال   پرداخت گردد مربخطه  ل اطبق هرا ط ر ر   جا ، الف ( به پرتخکاراغ گر ه الف

  امخنار 955 سب هرا ط کار  ااکثر تا بر -
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 امخنار 05بر  سب تجربه   تبتر در کار با اهعه  ااکثر تا  -

 ک  راغ تتصنل    ا گذراناغ در س قنزه ای    ا گرا ش مرتبط با پرتخها در دخ سب داهخ  گرا ش هسبر  -

 امخنار 00باااهت    ا قنز ک پزهکی  ا د ره های تدصصی   ا ت در برابر اهعه  ااکثر تا 

 امخنار 90بر  سب به کاربردغ  سا ل   ا ت در برابر اهعه قردی    سا ل   ا خی مخرد ننار  ااکثر  -

 

 :طبق هرا ط ر ر اعمال   پرداخت گردد  ،   ( به پرتخ کاراغ گر ه  

 امخنار 10بر  سب هرا ط کار  ااکثر تا  -

 امخنار 00بر  سب تجربه   تبتر در کار با اهعه  ااکثر تا  -

 ک  راغ تتصنل    ا گذراناغ در س قنزه ای    ا گرا ش مرتبط با پرتخها در دخبر  سب داهخ  گرا ش هس -

 امخنار 93باااهت    ا قنز ک پزهکی  ا د ره های تدصصی   ا ت در برابر اهعه  ااکثر تا 

 امخنار 90بر  سب به کاربردغ  سا ل   ا ت در برابر اهعه قردی    سا ل   ا خی مخرد ننار  ااکثر  -

 

مجمخع  هشم ک برابر  ، نانخغ 00ماده  4مزا ای منارج در بنا ار با اهعه هر پرتخکار  درصا قخل العاده کار – 9تبصره 

 . امخنارات کسب هاه پرتخکار در نظر گرقخه می هخد
 

مسخمر  عنی ماا و که در مقابل مقطعی   مخردی بخدغ به کار می ر د که هر پرتخکار در صخرت تماو  نت  – 0تبصره 

 .ققط ار  ک مرکز قخل العاده کار با اهعه در اقت می دارد ، بخدغ
 

غ قخل العاده کار با اهعه ار رماغ هر ع به کار با اهعه به پرتخکار نابل پرداخت است   ققط تا رمانی که منزا -6تبصره 

 ا مرخصی ) ااکثر تا  ک ماه درسال(  ناهی ار بنماری دارد    ا در مرخصی اسخعمجی قعالنتاهعه با قرد به کار 

  اسختقانی به سر می برد به  ی تعلق می گنرد. ا مرخصی   )بصخرت کامل(  اسخعمجی ناهی ار کار با اهعه
 

  نراردادی ) مشمخالنی که کل مات قعالنت آناا   مخعاا   خامت  ننر های مشمخل  در مراکزی که ار  – 4تبصره 

را تعنن  گر ه آناغ  می تخانا "نانخغ 00کمنسنخغ ماده  "می کننا ، کمخر ار  ک سال است( به عنخاغ پرتخکار اسخ اده 

 ده   ار مزا ای ا   دسخخرالعمل باره منا نما نا.نمخ
 

اعم ار اعضای هنات علمی   رنر هنات علمی که برای اخذ  کاراغمی تخانا پرتخ "نانخغ 00کمنسنخغ ماده " –5تبصره 

در مامخر ت آمخرهی به سر می برنا را در در رهخه تتصنلی مرتبط ،    ا گذراناغ د ره های آمخرهی  مارک باالتر

ار  ،نالب قرا نا ا   دسخخرالعمل در بصخرت مسخمر قعالنت با اهعه داهخه باهنا ،  مذکخر د ره طی صخرتی که در

 باره منا نما نا. مذکخرمزا ای 
 

بر اساس درصا متاسبه هاه با ب اسختقانی هر قرد  مسئخلنت تعنن  درصا قخل العاده کار با اهعه با ا خسا  ضرا -5

 . است "نانخغ 00کمنسنخغ ماده "ا   دسخخرالعمل بر عااه  هرا ط   جاا ل
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قخل العاده کار با اهعه جات پرتخکارانی که گر ه آناغ    متاسنه  درصا کمنسنخغ قخل نسبت به تعنن   -تبصره 

نطع ، نسبت به با ا   در صخرت تغننر هرا ط کار هر پرتخکار نمخده مبادرت  ، تخسط  ا ا نانخنی تا نا ناا ی گرد اه

 تغننر    ا تعا ل درصا قخل العاده کار با اهعه هر پرتخکار انااو  نما ا.
 

عخامل مخثر در تعنن  قخل العاده کار با اهعه چاار مخرد: هرا ط کار ، تجربه   تبتر در کار با اهعه ، داهخ  گرا ش  -3

هسخه ای   طی د ره های تدصصی   ا ت در برابر اهعه   کاربرد  سا ل   ا ت در برابر اهعه می باها که برای 

 اهت. گر ه های پرتخکاری الف     امخنارات مدخل ی خخاها د

 

 )مشاغل( ارزیابی محل کار –شرایط کار  6-1

 10  برای پرتخکاراغ گر ه    ااکثر تا امخنار  955امخنار عامل هرا ط کار برای پرتخکاراغ گر ه الف  ااکثر تا 

 می باها . امخنار ا   عامل در قعالنت های گخناگخغ پرتخی به صخرت ر ر طبقه بنای هاه انا: امخنار
 

 

 برای پرتخکاراغ گر ه الف     در مراکز ر ر درنظر گرقخه می هخد:به ترتنب   10  955امخنار  ااکثر تا : 3-9-9
 

  مراکز آنژ خگراقی   راد خلخژی مااخله ای ( Peripheral ،EP Lab  ،   CAT Lab ، Neuro Angiography) 

  بسخری   سرپا ی( 969مراکز پزهکی هسخه ای تشدنصی   درمانی با  ا( 

  مراکز پزهکی هسخه ای با اسخ اده ار دسخگاهPET Scan 

  مراکز پرتخ درمانی با چشمه های بسخه ) تله تراپی ، براکی تراپی ( ، دسخگاه های مخلا اهعه ا ک   ا

 هاهخا  دهناه 
 
 

 ی هخد:کاراغ گر ه الف     در مراکز ر ر درنظر گرقخه مبرای پرتخبه ترتنب  70  990امخنار  ااکثر تا  : 3-9-0
 

  مراکز قلخر سکخپی مااخله ای 
 
 

 کاراغ گر ه الف     در مراکز ر ر در نظر گرقخه می هخد:برای پرتخبه ترتنب  55   10امخنار  ااکثر تا :  3-9-6
 

 مراکز راد خلخژی قک   صخرت کار با دسخگاهاای مخلا پرتخ ا ک  پانخرامنک ، س الخمخری   سی تی دنااغ 

  تشدنصی ثابت   پرتابل ، قلخر سکخپی ، سی تی اسک    مامخگراقیمراکز راد خلخژی 

 رات   نصب   راه انااری دسخگاه های پرتخ پزهکیمراکز کنخرل کن ی ، تعمن 

  ) پرتخدهی خخغ ) گاما سل 
 
 

که در ا   دسخخرالعمل پنش بننی نشاه است ،  امخنار عامل هرا ط کار جات قعالنخاای پرتخی   هسخه ای : 3-9-4

  ابمغ معا نت تخسعه ما ر ت   منابع  رارت الرو االجرا خخاها  "نانخغ 4ماده  تبصرهکمنسنخغ  "با کسب نظر 

 .بخد
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 ارزیابی مشاغل  –شرایط کار  :6-2

ماهنت کار   مات رماغ  ضخر در ارر ابی مشارل پرتخکاراغ هر مرکز بر اساس منزاغ ر سک   ا خمال پرتخگنری ، 

بق درصا  رنی کسب هاه ار  ااکثر امخنارات ، مطا 9 ل قعالنت ، مسئخلنت   هرذ   ا ف مطابق با مخارد منارج در جا

آ رده   0 صخرت می پذ رد . نتخه امخنار بنای عخامل تاثنرگذار در جا ل ر ر به ت کنک در پنخست 9-3منارج در بنا 

 هاه است.
 

 عخامل تاثنر گذار هرا ط متنط کار   درصا  رنی آناا ار امخنار هرا ط متنط کار – 9جا ل 

 (9-3درصا  رنی ار  ااکثر امخنار نابل کسب ار هرا ط کار )بنا عخامل تاثنر گذار رد ف

 %60 ر سک   ا خمال پرتخگنری 9

 %30 ماهنت کار   مات رماغ  ضخر در قعالنت 0

 %90 مسئخلنت   هرذ   ا ف 6
 

در گر ه پرتخکاری  ا قنز ک باااهت همزماغ که    کارهناس باااهت پرتخ هامسئخل قنز ک باااهت کل  –تبصره

) ر سک   ا خمال جا ل قخل  9رد ف  امخنارات  ک سخوار  ااکثر ا ، نقعالنت نااهخه باهبه عنخاغ پرتخکار مراکز 

 . انبرخخردار منگردپرتخگنری ( 
 

 تجربه و تبحر در کار با اشعه :6-3

به  9-3امخنارات عخامل تجربه   تبتر در کار با اهعه در  خره قعالنت پرتخی مربخطه ، با تخجه به گر ه های منارج در بنا 

 هرذ ل ل است :
 

به امخنار   9امخنار عامل تجربه در کار با اهعه در  خره قعالنت پرتخی جات گر ه پرتخکاری الف      3-6-9 

 در نظر گرقخه می هخددر طخل ده سال امخنار  90اکثر ا   ارای هر سال انجاو   ن ه 
 

امخنار عامل تبتر در کار با اهعه در  خره قعالنت پرتخی مربخطه جات گر ه های پرتخکاری الف     به  3-6-0

 می باها: 0هرذ جا ل 
 

 امتیاز عامل تبحر در کار با اشعه -2جدول 
 

 متا ده امخنارات نابل کسب عخامل اررهنابی

 گر ه پرتخکاری   گر ه پرتخکاری الف

0-1 رعا ت مقررات   ضخابط کار با پرتخ   الزامات قنز ک باااهت   5-0  

0-4 دنت در انجاو امخر متخله، اپراتخری دسخگاه   ارائه نظرات سارناهنارت تصمنم گنری     6-0  

0-6 برابر اهعه در کار با پرتخبه کارگنری آمخرش های ا منی     ا ت در   0-0  

 90 95  ا اکثر مجمخع امخنارات
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 امتیاز عوامل داشتن گرایش هسته ای و یا گرایش مرتبط با پرتوها و دوره های حفاظت در برابر اشعه :6-4

        امخنارات عخامل داهخ  گرا ش هسخه ای    ا گرا ش مرتبط با پرتخها   د ره های   ا ت در برابر اهعه با تخجه به 

امخنار برای پرتخکاراغ گر ه   به  93امخنار برای پرتخکاراغ گر ه الف   تا سقف 00تا سقف  9-3گر ه های منارج در بنا 

 هرذ ر ر می باها:

ه هاه در رمننه های گرا ش هسخه ای    ا مرتبط با پرتخ ها در د راغ تتصنل    ا گذراناغ در س ماارک ارائ :3-4-9

 قنز ک باااهت    ا قنز ک پزهکی    ا د ره های تدصصی در برابر اهعه به هرذ ر ر است : 
 

 : الف(ماارک تدصصی دانشگاهی در هر سطح تتصنلی بر  سب داهخ  گرا ش هسخه ای مرتبط با پرتخها 

 امخنار PHD   :90د ره های تدصصی    ا –امخنار  1کارهناس ارها:  -امخنار   7کارهناس:  –امخنار  5قخل د پلم: 
 

 اعطا  امخنار ماارک تتصنلی مربخط به کارهناسی ارها   باالتر مشر ط است به ا نکه ماارک تتصنلی نبلی -تبصره

می  لتاظامخنار مارک مرتبط پا ن  تر برای متاسبه آغ، در رمننه گرا ش هسخه ای  ا مرتبط با پرتخها باها  گرنه  ننز

 گردد.
 

 ( ماارک تدصصی دانشگاهی رنر مرتبط بر  سب گذراناغ  ا اهای در س قنز ک پزهکی  ا قنز ک باااهت   

 امخنار  90امخنار   ااکثر  5/0گاه برای هر  ا ا درسی  ا مرتبط با پرتخها در صخرت ارائه گخاهی معخبر ار دانش
 

،  برگزار کنناه د ره های بارآمخری دقاترج( د ره های آمخرهی تدصصی   ا ت در برابر اهعه که مخرد تا نا 

 امخنار 00امخنار  ااکثر  5/0ساعت  00نرار گنرد ، برای هر  مخسسه آمخرش ماا و   تخانمنا ساری کارکناغ
 

 د ره های تدصصی   ا ت در برابر اهعه عبارتنا ار: -9تبصره 

 د ره های مقاماتی ، پنشرقخه   بارآمخری   ا ت در برابر اهعه -

 د ره ا منی هسخه ای -

د ره های مرتبط با ا رژان  هسخه ای   پرتخی ،  مل   نقل مخاد پرتخ را   هسخه ای ، ماننخخر نگ    -

 خید ر مخری ، باررسی ا منی هسخه ای   پرت

 

چنانچه در هر مارک د ره آمخرهی ، مات د ره بر  سب ساعت لکر نگرد اه باها د ره آمخرهی به  -0تبصره 

 در نظر گرقخه خخاها ها. ساعت 40ارای هر ه خه معادل 
 

 امخنار خخاها بخد . 4سقف امخنار هر د ره آمخرهی  ااکثر  -6تبصره
 

 سال  ذف   برای کسب امخنار  ، ننار به گذراناغ د ره جا ا است 90امخنار د ره آمخرهی  با گذهت  – 4تبصره 
 

ا   دسخخرالعمل به لتاظ صا ر   اررش  9-4-3تطبنق ماارک   گخاهی نامه ارائه هاه مخضخع بنا  ،بررسی  :3-4-0

 . انجاو خخاها هادر هر مرکز کار با اهعه  "نانخغ 00کمنسنخغ ماده "امخناری آغ تخسط 
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 امتیاز عامل کاربرد وسایل حفاظت در برابر اشعه :6-5

 می باها: 6امخنار   بر اساس جا ل  90،  ااکثر  9-3امخنار کاربرد   ا ت در برابر اهعه با تخجه به گر ه های منارج در ماده 
 

 امتیاز عامل کاربرد وسایل حفاظت در برابر اشعه -3جدول 
 

   امخنارعخامل اررهنابی 
متا ده امخنار نابل کسب   

 گر ه های پرتخکاری الف    

اسخ اده صتنح ار  سا ل ماننخخر نگ ، تجانزات   لباس های 

   ا خی در  خره قعالنت پرتخی مربخط

 

0-4 

 6-0 اسخ اده به مخنع ار د ر مخرهای قردی   متنطی

 0-6 انجاو آرما شات   معا نات پزهکی در مخعا مقرر

 

ی الزامی تشدنص کار مرکز ک چنانچه  ا ا نانخنی تانه   اسخ اده  سا ل   ا ت در برابر اهعه را برای  :3-5-9

 می باها. 6ناها،  اانل امخنار ا   عامل 
 

   نراردادی  اجا *مخعاا   خامت، پنمانی ، رسمی علمی   رنر هنات علمی ( اعم ار  کلنه کارکناغ ) اعضای هنات -7

، مشمخل ا    ، کار با پرتخ می نما نا  ا اهای مخسسه دربصخرت مسخمر ماده  ک ا   دسخخرالعمل که  هرا ط در

 دسخخرالعمل  می باهنا.

ارگز نی  ا نرارداد منعقاه کمبلغ قخل العاده کار با اهعه کارکناغ مشمخل کسخر بارنشسخگی بخده   ا   مبلغ در کم  -1

 درج   نابل پرداخت می باها.
 

 .الخغننر استهدصی الرو    ا هرا ط کاریآ ن  نامه اجرا ی ، دسخخرالعمل الذکر در صخرت تغننر هرا ط مزا ای قخل -1

 

آ ن  نامه اداری  55آ ن  نامه اداری اسخداامی کارکناغ رنر هنات علمی   ماده  901در صخرتی که در اجرای ماده  -90

به معا نت تخسعه    دسخخرالعمل پنش بننی نشاه است،ا  که درمطرذ هخد اسخداامی اعضای هنات علمی مخاردی 

تبصره کمنسنخغ  "ما ر ت   منابع  رارت باااهت درماغ   آمخرش پزهکی اخخنار داده می هخد تا پ  ار اخذ نظر 

 .مخسسه ابمغ نما ا  تصمنم گنری نمخده   مراتب را جات اجرا به  "نانخغ 4ماده 

 

بخده   ار تار خ تصخ ب  الرو االجرا 9613/ 9/9اجرای ا   دسخخرالعمل در چاارچخ  اعخبارات مصخ    ار تار خ  -11

  سا ر مصخبات  ، تبصره های آغ آئن  نامه اداری   اسخداامی کارکناغ رنرهنات علمی 54ماده  4ا   مصخبه ، بنا 

 .لغخ   بم اثر می گردد مغا ر با ا   دسخخرالعمل

 

*مخعاا   خامت عبارتنا ار مشمخلن  نانخغ نتخه تشکنل پناو آ راغ باااهت ، مشمخلن  نانخغ خامت پزهکاغ   

  سا ر دانش آمخخخگانی که در اجرای تعااات نبل    ا هنگاو  درمانی   آمخرهی Kپنراپزهکاغ ، مشمخلن  ضر ب 

 تتصنل مشغخل انجاو   ن ه باهنا.
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 2پیوست 

 

 بر ارر ابی مشارلعخامل تاثنر گذار 

 

 * ااکثر درصا  رنی عامل تاثنرگذار ر سک   ا خمال پرتخگنری 9-0جا ل پ

 درصا  رنی نخع مداطره پرتخی رد ف

 %95 پرتخگنری خارجی 9

 %90 آلخدگی هخابرد 0

 %5 آلخدگی سطتی 6

 %60 جمع کل

 
درصا  رنی  نصفمی تخانا تا   00کمنسنخغ ماده *مشارلی که ققط  ک مداطره پرتخی با ر سک باال دارنا به تشدنص 

 را در اقت نما نا. (9-0جا ل پ)مخرد نظر رد ف های د گر جا ل 

 

  ااکثر درصاهای  رنی عخامل تاثنرگذار ماهنت کار   مات رماغ  ضخر 6-0جا ل 

 مات رماغ  ضخر بر اساس هرذ هغل   
 

 ماهنت کار با پرتخ

پنخسخه 

  9 ضخر دارد

مخردی در 

 0ر رطی 

ر رانه در 

 6طی ه خه

مخردی در 

 4طی ه خه

مخردی در 

 5طی ماه

 60 40 50 55 30 قنز کی مسخقنم*

 01 60 40 45 55 )کنخرل پرتخی( مرکز قنز ک باااهت

 00 05 01 65 45 تعمنر ، نگاااری   پشخنبانی قنی

 90 00 05 60 65  ما ر خی / ت سنر

 90 95 00 05 - **(کنخرل /نظارت/ باررسی ) کل قنز ک باااهت
 

 می تخانا در ا   رد ف نرار می گنرد 00ماده شارل تعمنر   نگاااری با ر سک پرتخگنری باال به تشدنص کمنسنخغ م  *

 می تخانا در ا   رد ف نرار می گنرد 00** کارهناس باااهت پرتخها به تشدنص کمنسنخغ ماده 
 

 داهخه باها . تماو  نتپرتخکار بر اساس هرذ   ن ه هغلی مخ ف است در متل کار با پرتخ  هر ر ر  ضخر  -9

 پرتخکار بر اساس هرذ   ن ه هغلی مخ ف است در متل کار با پرتخ هر ر ر  بصخرت رنر دائم  ضخر داهخه باها .  -0

 باها . تماو  نترتخ چنا ر ر  در ه خه ملزو به  ضخر پرتخکار بر اساس هرذ   ن ه هغلی مخ ف است در متل کار با پ -6

 ار ملزو به  ضخر  باها .بپرتخکار بر اساس هرذ   ن ه هغلی مخ ف است در متل کار با پرتخ در طی ه خه چنا  -4

 ار ملزو به  ضخر  باها .ر متل کار با پرتخ در طی ماه چنا بپرتخکار بر اساس هرذ   ن ه هغلی مخ ف است د -5
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 مسئخلنت   هرذ   ا ف درصا  رنی عخامل تاثنرگذار 6-0جا ل پ

 درصا  رنی رده هغلی

 %90 هدص مسئخل

 %90 مسئخل قنز ک باااهت کل

 %1 مسئخل قنز ک باااهت

 %7 کارهناس مسئخل / سرپرست هن ت

 %3 کارهناس

 %5 تکنسن  / اپراتخر

 %4 کارگر / خامه / منشی

 

 به دست می آ ا 9-3 اصل ضر  مجمخع درصا های  رنی کسب هاه در سقف امخنار بنا امخنار ناا ی مشارل ار 
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 3پیوست 

 حداکثر تعداد پرتوکاران قابل توجیه در هر فعالیت پرتوی در مراکز پزشکی - 3پیوست جدول 

 توضیحات
تعداد پرتوکاران برای هر 

 دستگاه در یک شیفت
 سمت پرتوکار دوره مورد نیاز

گروه 

 پرتوکاری
 نوع چشمه یا دستگاه

در مراکز آمخرهی 

 ن ر 4
 ن ر 6

د ره مقاماتی   ژه مراکز 

پزهکی برای کمک 

 تکنسن  های تجربی

راد خلخژ ست، قنز سنسنت،کارداغ   کارهناس راد خلخژی،کمک 

 (9675تکنسن  )اهخغال نبل ار سال 
 الف

 قلخرسکخپی راد خلخژی

         مامخگراقی

 اسک سی تی  

 ن ر 9 
د ره مقاماتی   ژه 

 مراکزپزهکی
 تک دنااغ   دناانپزهک  ا باااهخکار دهاغ  دنااغ

 ن ر 9 ----

  د ره مقاماتی   ژه مراکز

 پزهکی برای بانار  

 باااهخکار ، دناانپزهک

راد خلخژ ست، مخدصص راد خلخژی قک  دهاغ،کارداغ  ا 

 دنااغ دهاغ   کارهناس راد خلخژی، باااهخکار
 پانخرک  الف

تعااد در مراکز 

آمخرهی   

مراکزخاص به 

تشدنص  ا ا 

 نانخنی

 ن ر 5

 9مخدصص: 

 9کارهناس راد خلخژی:

 9پرسخار:   -  9بانار: 

 9بناخهی : 

د ره مقاماتی   ژه مراکز 

پزهکی برای پرسخاراغ    

 بانار

مخدصص  ،   رر انت* اتنا مغز اعصا ، مخدصص نلب  عر ل،

بناخهی)آنژ خگراقی کخدکاغ(، قنز سنست، کارهناس راد خلخژی، 

 پرسخار  بانار

 آنژ خ گراقی الف

تعااد در مراکز 

آمخرهی   

مراکزخاص به 

تشدنص  ا ا 

 نانخنی

 ن ر 5

 9مخدصص: 

  9بناخهی :   - 9پرسخار : 

 9تکنسن  اتال عمل : 

کارداغ  ا کارهناس 

 9راد خلخژی : 

مراکز د ره مقاماتی   ژه 

پزهکی برای پرسخاراغ ، 

بانارتکنسن  هخهبری   اتال 

 عمل

مغز   –ن ر لخژ ست   –ار لخژ ست   -مخدصص معالج ) ارتخپا

تکنسن  هخهبری  ا مخدصص بناخهی، کارهناس  اعصا (، 

 اتنا   رر انت* پرسخار،  راد خلخژی، تکنسن  اتال عمل، بانار، 

 اتال عمل الف

C-Arm 

  ا نانخنیبه تشدنص  ا ----
د ره مقاماتی   ژه مراکز 

 پزهکی
 الف سر    کار نصا   

نصب، سر     تعمنر 

 کنناه دسخگاه اهعه ا ک 

---- 

 ن ر 6

 9مخدصص : 
  9کارهناس  ا کارداغ راد خلخژی : 

 9پرسخار : 

د ره مقاماتی   ژه مراکز 

پزهکی برای پرسخاراغ    

 بانار

راد خلخژی، پرسخار، بانار) مخدصص گخارش  ا داخلی، کارهناس 

 مشر ط به انجاو قلخر سکخپی(
 ERCP الف

 سنگ هک    اپراتخردسخگاه سنگ هک  د ره مقاماتی   ژه مراکز پزهکی ن ر 9 ----

 تراکم اسخدخاغ   کارداغ  ا کارهناس راد خلخژی ---- ن ر 9 ----

 ---- کنت 50ن ر به ارای هر  9 ----
ا شگاهی  ا پاتخلخژ ست، کارداغ  ا مخدصص علخو آرم دکخرا  

 مخلکخلی کارهناس علخو آرما شگاهی، ر ست هناسی سلخلی  
 هخرمخغ هناسی  

تعااد در مراکز 

آمخرهی   

مراکزخاص به 

تشدنص  ا ا 

 نانخنی

 به تشدنص  ا ا نانخنی

د ره مقاماتی   ژه مراکز 

پزهکی برای پرسخاراغ    

 بانار

ناس دسخگاه، اتنا  رر انت*، راد خ تراپنست، قنز سنست، ما

راد ختراپی،پرسخار،  -تکنسن  ، کارداغ  ا کارهناس راد خلخژی

 بانار، خامه براکی تراپی

 الف

راد ختراپی   براکی  

 تراپی
آمخرش تخسط مسئخل 

 قنز ک باااهت مرکز

خامه راد ختراپی )مشر ط به در ارتباط بخدغ با منابع پرتخ به 

 باااهت مرکز(تشدنص مسئخل قنز ک 
  

تعااد در مراکز 

آمخرهی   

مراکزخاص به 

تشدنص  ا ا 

 نانخنی

 به تشدنص  ا ا نانخنی

د ره مقاماتی   ژه مراکز 

پزهکی برای پرسخار   بانار   

 PET Scan خامه   ادرمانی  

مخدصص پزهکی هسخه ای ، قنز سنست، کارداغ  ا کارهناس 

،  بانارپرسخار،  پزهکی هسخه ای، اتنا   رر انت*،   -راد خلخژی

 PET Scan خامه مراکز  ا درمانی بسخری   

پزهکی هسخه ای   مراکز  الف

درمانی   تشدنصی با 

آمخرش تخسط مسئخل  راد خا ز تخپ

 قنز ک باااهت مرکز

درماغ  خامه   مخصای پذ رش مراکز پزهکی هسخه ای تشدنص  

 سرپائی
  

 

  کم اسخداامی با دانشگاه مربخطه می باها دارا بخدغ*  تذکر : تعنن  گر ه رر انت های مرتبط منخط به 
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 4پیوست 

  9قرو هماره 

 درخخاست تا نا گر ه پرتخکاری

 

 مشخصات مرکز – 1بند

 ....................................................................................... ناو مرکز آمخرهی ، درمانی/ بنمارسخاغ )مرکز با قعالنت گسخرده(:
 

 ................................................... : TLDکا قنلم بج / ........................................................................................................  ناو مرکز/ بدش:
 

 ....................................................................آدرس: .......................................................................................................................
 

 ........................................................ پست الکخر ننک :....................................................   مابر :ن....................................................... .تل   :
 
 

 .............................................................................................................................. هماره   تار خ اعخبار مجخر کار با اهعه / پر انه اهخغال :
 

 

 ....................................................................................................................................... ناو   ناو خانخادگی مسئخل قنز ک باااهت مرکز :
 

 ...................................................................................................................................................... ناو   ناو خانخادگی هدص مسئخل مرکز :
 

 ......................................................................................................................................................... نخادگی رئن / ما ر مرکز :ناو   ناو خا

 

  :مشخصات متقاضی دریافت فوق العاده کار با اشعه -2بند 
 .................................... هماره هناسنامه ......................................  تار خ تخلا...............................................................  ناو   ناو خانخادگی

 

 ............................ تار خ صا ر گخاهی نامه د ره مقاماتی .............................. آخر   مارک تتصنلی.......................................  کاملی
 

 ............................................................................................................: ................................................................ سمت  ا هغل مخرد تصای
 

 .................................: ........................ تار خ هر ع کار با اهعه: ........... سال   ............ ماه   ........... ر ر                           سا  ه کار با اهعه
 

 ............................................. : TLDهماره د ر مخر قنلم بج  ا 
 

 مشخصات چشمه پرتوزای مورد استفاده – 3بند 

 کاربرد پرتخ را ی )بکرل  ا کخری( عاد جرمی ناو هنمنا ی رد ف
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 مخلا  خنسار مخرد اسخ ادهدسخگا های  – 4بنا 

هماره سر ال  ناو دسخگاه رد ف

 دسخگاه

 هماره هناسه  ا انانخنی

 )نصب هاه ر ی دسخگاه* (

مخترک  کاربرد mA  ااکثر KVP ااکثر

  ا ثابت

 

 

       

 

 

       

 

 

       

 تذکر : در مراکز پرتخ تشدنصی درج هماره هناسه  ا ا نانخنی الزامی می باها .*

 

 نانخغ   ا ت در برابر اهعه: 00نظر ه اعضا  کمنسنخغ ماده  – 5 بنا

ت پرتخکاراغ کلنه مطالب منارج در ا   قرو مخرد تا نا بخده   پنشنااد می گردد آنای / خانم ........................................... در قارس

 ........................ منظخر گرددگر ه ......... ....در مرکز ................................

ن ر پرتخکار گر ه     ..ف   ............. ن ر پرتخکار گر ه ال.....ضمنا  ادآ ری می نما ا که در ا   مرکز با تا نا  ا ا نانخنی تعااد .....

 ) لنست پنخست( به تا نا رسناه انا   به کار با اهعه اهخغال دارنا .

 

 

مسئخل قنز ک  هدص مسئخل 00اعضا  کمنسنخغ ماده 

 باااهت مرکز

مسئخل قنز ک 

 باااهت کل

رئن  دانشگاه /  ما ر منابع انسانی

 نما ناه

 

 ناو   ناو خانخادگی

 

     

 

 مار   امضا 

 

     

 

 

دسخخرالعمل ،  6در صخرت تجا ر تعااد اقراد تعنن  هاه در مرکز ار تعااد پرتخکاراغ نابل تخجنه منارج در جا ل پنخست  تذکر:

 . الرو است لنست پرتخکاراغ  ذف هاه ارائه گردد
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 5یوست پ

 2فرم شماره 

 تعیین درصد فوق العاده کار با اشعه

 ناو:                                        :ناو خانخادگی -9

 کا ملی:

 عنخاغ هغل: -0

 ناو مرکز / بدش : -6

 هماره پر انه اهخغال / نا نا مجخر کار با اهعه

  ا ا سارمانی متل خامت : -4

 نشانی متل کار   تل  

 آخر   مارک تتصنلی : -5

  رهخه تتصنلی:                                   گرا ش تتصنلی:

      نخع درخخاست  -3
 برنراری 

 درصا امخنار تغننر 

 

 گر ه   درصا پرتخ کاری نبلی:

 * ا   دسخخرالعمل 9-3جمخعه های م اررهنابی هرا ط کار با تخجه به طبقه بنای قعالنت های پرتخی بر اساس ر ر -7
         

 رنر قعال   قعال    ضعنت قعالنت پرتخی
 

 طبقه ، عنخاغ   امخنار قعالنت پرتخی:

  عنخاغ : .............................................             امخنار : ................    ......            -9-3طبقه 
درصا  رنی عامل  مسخناات    ضعنت رده هغلی تخسط ما ر ت منابع انسانی  ( بدش  ضعنت مات رماغ  ضخر در  ا ا پرتخی ) لنست برنامه کاری*

 گردد. ارسال   پنخست مرکز قنز ک باااهتمسئخل تخسط ، متل اهخغال که نبم تخسط  ا ا نانخنی تا نا هاه تاثنرگذار ر سک   ا خمال پرتخگنری 

 ماه .............            سال............ :             سابقه تجربه کار با پرتخ  -1

 شده*امتیاز کسب  تاریخ خاتمه تاریخ شروع نام و محل اشتغال عنوان شغل پرتو نگاری

     

     

     

     

    

 اررهنابی تبتر کار با پرتخ -1

 امتیاز کسب شده* عوامل ارزشیابی

  رعا ت مقررات   ضخابط کار با پرتخ   الزامات قنز ک باااهت

  نارت تصمنم گنری   دنت در انجاو امخر متخله   ارائه نظرات سارناه

  برابر اهعه در کار با پرتخبه کارگنری آمخرش های ا منی     ا ت در 

  جمع امخنارات

 نانخغ تکمنل می گردد . 00ا   نسمت تخسط کمنسنخغ ماده *
 به پنخست ارسال گردد مرکز مسخناات ارر ابی تبتر کار با اهعه تخسط هدص مسئخل   مسئخل قنز ک باااهت
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  تدصصی   ا ت در برابر اهعه :عخامل گرا ش هسخه ای    ا گرا ش های مرتبط با پرتخ   د ره های  -11

ه ترتنب ار د ره های   ا ت در برابر اهعه ، قنز ک باااهت ، قنز ک پزهکی    ا در س د راغ تتصنل  ا گرا ش هسخه ای    ا گرا ش مرتبط با پرتخ ، ب

 آخر   د ره در جا ل ر ر نخهخه هخد.

عنخاغ د ره تدصصی   ا ت / 

 در س دانشگاهی

تا نا کنناه   ا ا برگزارکنناه /

 د ره

مات د ره )ساعت(/ 

 تعااد  ا ا

امخنار             تار خ خاتمه تار خ هر ع

 *کسب هاه

 
 

     

 
 

     
 
 

     

 
 

     

 تار خ هر ع   خاتمه برای در س دانشگاهی الرو ننمی باها
 

  سا ل   تجانزات ا منی   ا ت در برابر اهعه مخرد اسخ اده -99

 امخنار کسب هاه* عخامل اررهنابی

  اسخ اده صتنح ار  سا ل ماننخخر نگ ، تجانزات   لباس های   ا خی در  خره قعالنت پرتخی مربخط
  اسخ اده به مخنع ار در مخر های قردی   متنطی

  انجاو آرما شات   معا نات پزهکی در مخعا مقرر

  جمع امخنارات

متل کار به همراه هرذ   ا ف ، گخاهی د ره های آمخرهی   ا ت در برابر اهعه    ا اهای مرتبط با پرتخها تخجه : تصا  ر  کم اسخداامی ، ابمغ هر ع   

 به پنخست ارسال گردد تخسط منابع انسانی   مسخناات مربخط به ارر ابی  سا ل   تجانزات ا منی تخسط مسئخل قنز ک باااهت در د راغ تتصنل

 نانخغ تکمنل گردد. 00 *ا   نسمت جاا ل تخسط کمنسنخغ ماده

 نانخغ   ا ت در برابر اهعه در هر مرکز کار با اهعه تکمنل می گردد(: 00) ا   جا ل تخسط کمنسنخغ ماده  جا ل امخنارات -90

 عخامل امخنار

 

 گر ه

داهخ  گرا ش هسخه ای    ا  تجربه   تبتر در کار با اهعه هرا ط کار

 مرتبط با پرتخ   د ره تدصصی

کاربرد  سا ل 

   ا ت در برابر اهعه

     

       

       

 

  درصا قخل العاده کار با اهعه   جمع کل امخنار
 

 نانخغ   ا ت در برابر اهعه: 00نظر ه کمنسنخغ ماده  -96

مخرد تا نا بخده   باعنا ت به آنای / خانم ........................................... جمع امخنارات    درصا قخل العاده کار با اهعه  ، کلنه مطالب منارج در ا   قرو 

 .نرار دارد ، لذا مراتب در  کم کارکز نی نامبرده منظخر گردد .............................................قارست پرتخکاراغ گر ه ......... ....در مرکز ........... ا نکه در

مسئخلنت جمع آ ری مسخناات   هماهنگی با اعضای کمنسنخغ برای تشکنل  در سطح مخسسه ، ما ر منابع انسانی  ا عنا    مشابه  آوری :یاد

 .برعااه دارنارا نانخغ  00ماده اجمس کمنسنخغ 


