
۱۳۹۹/۰۹/۱۹

ندارد

۱۳۰/۷۰۷۲/ص/۹۹

تاریخ:

پیوست:

شماره:

۱۱:۳۸ ساعت:

 
مدیر عامل محترم مجتمع آموزشی ،درمانی ....

مدیرعامل محترم مرکز آموزشی، درمانی ....
مدیرعامل محترم بیمارستان ...

مسئول فنی محترم بیمارستان ...
مسئول فنی محترم مرکز تصویربرداری...

مسئول فنی مرکز رادیوتراپی...
مسئول فنی محترم موسسه پزشکی هسته ای...

مسئول فنی محترم موسسه رادیولوژی و سونوگرافی ...
مسئول فنی محترم موسسه رادیولوژی دهان ، فک و صورت...

سالم علیکم 
  بااحترام، پیرو مکاتبه شماره ۱۳۰/۲۴۸۴ مورخ ۹۹/۰۴/۱۸ منضم  به نامه شماره ۴۰۰/۹۱۱ مورخ ۹۹/۰۴/۱۴ 
سرپرست محترم مرکز نظارت واعتباربخشی اموردرمان وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ، متضمن 
ممنوعیت بکارگیری افراد فاقد صالحیت حرفه ای ، فارغ التحصیالن رشته مهندسی پرتو پزشکی دانشگاه آزاد 
اسالمی ، در موسسات پزشکی ( پرتو تشخیصی و درمانی) و مکاتبات شماره ۵۲۳/۸۶۳/د مورخ ۹۵/۰۲/۰۸ دبیر 
محترم شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی  وشماره ۱۸۴۲/۵۱۲/د مورخ ۹۵/۰۵/۲۵ دبیر محترم شورای 
آموزش علوم پایه پزشکی ، بهداشتی و تخصصی   به اطالع می رساند ، مطابق مفاد  نامه شماره ۴۰۰/۳۶۰۶ 
مورخ ۹۹/۰۹/۱۶ رئیس محترم مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 
پزشکی : مالک بکارگیری افراد در موسسات پرتوتشخیصی و درمانی ، احراز شرایط بر اساس مدرک تحصیلی 
طبق آخرین ضوابط اجرائی مشاغل رسته های بهداشتی و درمانی طرح طبقه بندی مشاغل وزارت متبوع می 

باشد. 
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رونوشت:
جناب آقای دکتر بابک عشرتی معاون محترم بهداشت 

مدیر کل محترم دفتر حفاظت  در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران: با سالم و احترام ، بازگشت به مکاتبه 
شماره ۱۰۷۶۳۰/۰۵/۱۶ مورخ ۱۶/۰۵/۹۸

جناب آقای دکتر مهیار غفوری مدیر گروه محترم رادیولوژی
جناب آقای دکتر پدرام فدوی مدیر گروه محترم رادیوتراپی

جناب آقای دکتر سید حسن فیروزآبادی مدیرگروه محترم پزشکی هسته ای
انجمن پزشکی هسته ای ایران: به نشانی: خ کارگر شمالی- بیمارستان شریعتی- انجمن پزشکی هسته ای ایران  کد 

پستی ۱۴۱۱۷۱۲۱۳۷
سرکار خانم حسنی نژاد فراهانی مسئول محترم امور پرتوها معاونت درمان

سرکار خانم محمدی کارشناس محترم امور پرتوها معاونت درمان
سرکار خانم حاجیه مشهودی اسکویی کارشناس محترم امور پرتوها معاونت درمان


