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   دريافت پروانه اشتغالوابط ض

 مايكروويو و راديويي  مولدپرتوهاي  هاي واردات دستگاه

 

 

 هدف  -1

هاي مولـد پرتوهـاي مـايكروويو و راديـويي      واردات دستگاه ضوابط دريافت پروانه اشتغال منظور آگاهي از  اين مدرك به

نامـه اجرايـي آن مصـوب     مجلس شوراي اسالمي و آيين 1368برابر اشعه ايران مصوب سال  براساس قانون حفاظت در

  ، اسـتاندارد ملـي ايـران    15/07/1386وزيـران مـورخ    هيـأت نامـه مصـوب    وزيـران، اصـالحيه آيـين    هيأت 1369سال 

ضوابط دريافت پروانه اشتغال در مراكز كار با پرتوهـاي  "، 8567با كد مصوب  "حدود پرتوگيري -پرتوهاي غيريونساز "

  .، تهيه و تنظيم شده است"ضوابط كار با پرتوهاي مايكروويو و راديويي"و  "و راديوييمايكروويو 

  

  كاربرددامنه  - 2

هاي مولد پرتوهاي مايكروويو و راديويي و نيز  واردات دستگاهه مراكز متقاضي پروانه اشتغال ضوابط اين مدرك براي كلي

 .االجرا استبراي دارندگان پروانه پس از اخذ، الزم

  

  فيتعار - 3

  :پرتوهاي مايكروويو و راديويي 1- 3

پرتوهـاي الكترومغناطيسـي   . گيگاهرتز هستند 300كيلوهرتز الي  300پرتوهاي الكترومغناطيسي با فركانس  

  .نامند گيگاهرتز را پرتوهاي مايكروويو مي 300مگاهرتز الي  300در محدوده فركانسي 

 : پروانه اشتغال 2- 3

، استانداردها، ضـوابط  ها نامه ورت رعايت كليه مقررات قانون، آيينمجوزي است كه توسط واحد قانوني و درص 

  . گردد هاي حفاظت در برابر اشعه براي مدت مشخص براساس ضوابط واحد قانوني صادر مي و دستورالعمل

پروانـه  "هاي مولـد پرتوهـاي مـايكروويو و راديـويي بـه اختصـار        در اين مدرك پروانه اشتغال واردات دستگاه  

 . شود ناميده مي "اشتغال

 :خدمات پس از فروش 3- 3

هـاي مولـد پرتوهـاي     اندازي، سرويس، نگهداري و تعميـر دسـتگاه   منظور از خدمات پس از فروش، نصب، راه 

  .كند ها پروانه اشتغال دريافت مي مايكروويو و راديويي است كه متقاضي براي واردات آن

  :شخص مسئول 4- 3

فني و شرايط الزم بـراي تصـدي و نظـارت بـر كليـه امـور        شخصي حقيقي است كه واجد صالحيت علمي و 

 .مربوط به كار با اشعه در محدوده پروانه مربوطه باشد

 :فرم 5- 3

  .هاي مولد پرتوهاي مايكروويو و راديويي است منظور فرم درخواست پروانه اشتغال واردات دستگاه  
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 :قانون و مقررات 6- 3

نامه اجرايـي آن مصـوب    مجلس شوراي اسالمي، آيين 1368منظور قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال   

، استاندارد ملي ايـران  15/07/1386نامه مصوب هيأت وزيران مورخ  هيأت وزيران، اصالحيه آيين 1369سال 

ضوابط دريافت پروانه اشتغال در مراكز كـار  "،  8567با كد مصوب  "حدود پرتوگيري -پرتوهاي غيريونساز "

  .باشد و اين مدرك مي "ضوابط كار با پرتوهاي مايكروويو و راديويي"و  "و و راديوييبا پرتوهاي مايكرووي

 :متقاضي 7- 3

هاي مندرج در دامنه كاربرد، تقاضاي دريافت پروانه اشتغال از واحد قـانوني را   شخصي كه جهت انجام فعاليت 

  .باشد داشته 

  :مسئول فيزيك بهداشت 8- 3

ني و شرايط الزم براي تصدي مسئوليت حفاظـت در برابـر   شخص حقيقي است كه واجد صالحيت علمي و ف 

 . اشعه در محدوده پروانه مربوطه باشد

  :واحد قانوني 9- 3

هـا و   نامـه  براساس قانون حفاظت در برابر اشعه، واحد قانوني موظف به نظارت بر اجراي قانون، مقررات، آيـين  

انرژي اتمـي ايـران، بـه مركـز نظـام ايمنـي       ها از طرف سازمان اين مسئوليت. باشداستانداردهاي مربوطه مي

 .است عنوان واحد قانوني تفويض شده   اي كشور به هسته

  

  مسئوليت اصلي -4

مسـئوليت اجـراي    ،متقاضي دريافت پروانه و درصورت اخـذ پروانـه    ي مدارك ارايه شده به عهدهمسئوليت صحت كليه

  .دارنده پروانه است  ي مفاد اين مدرك به عهده كليه

  

  ات كليمقرر - 5

هاي مولد پرتوهـاي مـايكروويو و راديـويي، بـا تكميـل و ارسـال        متقاضي بايد قبل از اقدام به واردات دستگاه    5-1

 "هـاي مولـد پرتوهـاي مـايكروويو و راديـويي      فرم درخواست پروانه اشتغال واردات دسـتگاه "آخرين ويرايش 

 .نمايدهمراه با مدارك مرتبط، نسبت به دريافت پروانه اقدام ) پيوست(

 :  نمايدمسئول معرفي شخص عنوان  به شرايط زير را با يك نفربايد  متقاضي    5-2

 مرتبط؛هاي  در يكي از رشته كارشناسيحداقل  داراي مدرك  ) الف

 . داراي گواهينامه دوره آموزش حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز كار با پرتوهاي مايكروويو و راديويي  ) ب

  .تواند مسئوليت بيش از يك مركز را در هر شيفت كاري به عهده بگيردن نميزما شخص مسئول هم    :تبصره

 :  نمايدعنوان مسئول فيزيك بهداشت معرفي  به شرايط زير را با يك نفربايد  متقاضي    5-3

 مرتبط؛هاي  در يكي از رشته ديپلمحداقل  داراي مدرك ) الف

 . مراكز كار با پرتوهاي مايكروويو و راديوييداراي گواهينامه دوره آموزش حفاظت در برابر اشعه ويژه   ) ب

  .تواند مسئوليت بيش از يك مركز را به عهده بگيردزمان نمي هممسئول فيزيك بهداشت    :1 تبصره

زمـان بـه عنـوان شـخص مسـئول و مسـئول فيزيـك بهداشـت معرفـي                          توانـد هـم  يك نفر واجد شرايط مـي    :2 تبصره

 .شود

 .المللي مورد تاييد واحد قانوني باشند ارداتي بايد داراي استاندارد ملي يا بينهاي و دستگاه    5-4
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قانون حفاظت در برابر اشعه كشور، دارنده پروانه مكلف اسـت منحصـراً در محـل و در حـدود و      6طبق ماده    5-5

 .شرايط مندرج در پروانه فعاليت نمايد

 .باشدعالم به واحد قانوني و اصالح پروانه ميهرگونه تغيير در شرايط مندرج در پروانه مستلزم ا   5-6

نامه قانون حفاظت در برابر اشعه، درخواست صدور پروانه در صورتي كه متقاضـي   آيين 6براساس تبصره ماده    5-7

 .كند داراي شرايط الزم و كافي نباشد هيچگونه تعهدي براي واحد قانوني ايجاد نمي

هاي مولد پرتوهـاي   با رعايت قانون و مقررات نسبت به واردات دستگاهتواند متقاضي پس از دريافت پروانه مي   5-8

 .مايكروويو و راديويي اقدام نمايد

هاي مولد پرتوهاي مايكروويو و راديويي براي نصب و راه اندازي يـا ارايـه    واردات دستگاه دارنده پروانه اشتغال   5-9

پروانـه اشـتغال نصـب و راه انـدازي يـا ارايـه       "خدمات پس از فروش به خريداران كاالهاي وارداتي خود بايد 

 .را نيز دريافت نمايد "خدمات پس از فروش

نامـه   اندازي يا ارائه خدمات پس از فروش ندارد، بايد قرارداد و يا تفـاهم اگر متقاضي پروانه اشتغال نصب و راه   :تبصره

 .موافقت شركتي كه داراي پروانه اشتغال مورد نظر است را ارايه نمايد

هاي وارداتي با مصرف عام نظير فرهاي مايكروويو خانگي، سـاير كـاالي وارداتـي بايـد بـه مراكـزي        جز كاال به   5-10

ها با  واگذار شود كه داراي پروانه اشتغال در مراكز كار با پرتوهاي مايكروويو و راديويي معتبر باشند و واگذاري

 .فاظت در برابر اشعه اعالم گرددبار به امور ح هر سه ماه يك 2  تكميل كردن فرم شماره

اند و به اين منظور از سـاير مراكـز    مراكزي كه براي ارايه خدمات پس از فروش، پروانه اشتغال دريافت نكرده   :تبصره

كننـد، بايـد فـرم     داراي پروانه اشتغال ارايه خدمات به مراكز كار با پرتوهاي راديويي و مايكروويو استفاده مي

  .اييد مركز فوق رسانده و سپس به اين امور ارسال نمايندرا به ت 2شماره 

به وزارت بازرگاني و گمرك جهت اقدام به ورود يـا تـرخيص كاالهـاي فهرسـت پيوسـت      اشتغال  ارايه پروانه   5-11

 .شودپروانه كافي است و جايگزين مجوزهاي ورود و ترخيص كاالهاي فوق مي

 

 و تمديد پروانهاصالح  ،اعتبار -6

  . باشد ه اشتغال حداكثر سه سال از تاريخ  صدور آن مياعتبار پروان 1- 6

اقـدام   اعتبـار آن پروانه، نسبت بـه تمديـد    اعتبار ماه قبل از تاريخ خاتمه 2 حداقل دارنده پروانه اشتغال بايد 2- 6

هـاي مولـد پرتوهـاي مـايكروويو و      فرم درخواست پروانه اشتغال واردات دستگاه"براي اين منظور بايد . نمايد

ارسال ( به واحد قانوني ارائه نمايدو درخواست كتبي را تكميل و به همراه مدارك مربوطه  )پيوست( "يراديوي

  ). ضرورت ندارد و تا هنگام تمديد و بازنگري تغيير نكرده است، مداركي كه قبال ارائه شده

موجـب آن پروانـه را    قبل از انجام هرگونه تغييرات در اطالعات و مـداركي كـه بـه   دارنده پروانه اشتغال بايد  3- 6

 .قانوني اعالم نمايد مراتب را جهت تغيير و يا اصالح پروانه به واحد ،است  دريافت كرده

فـرم  " خـود را در  نظـر  دارنده پروانه اشتغال جهت اصالح پروانه بايـد برحسـب مـورد كليـه تغييـرات مـورد       4- 6

همـراه بـا    درج و )پيوست( "و راديوييهاي مولد پرتوهاي مايكروويو  درخواست پروانه اشتغال واردات دستگاه

و تا هنگـام   ارسال مداركي كه قبال ارائه شده( كليه مدارك مربوطه جهت بررسي به واحد قانوني ارسال نمايد

دارنده پروانه قبل از اصالح پروانه مجـاز بـه انجـام    ). ضرورت ندارد اصالح پروانه و بازنگري تغيير نكرده است،

 .دباش مورد نظر نمي تغيير
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 بازرسي و اعمال مقررات  -7

تسهيالت  دارنده پروانه اشتغال، شخص مسئول و مسئول فيزيك بهداشت مكلفند درحوزه فعاليت شغلي خود 1- 7

و همكاري الزم را براي اعمال نظارت و بازرسي واحد قانوني فراهم نمايند و اطالعات و مدارك مورد نياز را در 

  . اختيار واحد قانوني قراردهند

قانون درصورت وقوف بر وجود مشكالت يا تخلفاتي در مورد كار با اشعه نظير واگـذاري يـا    17بر اساس ماده  2- 7

فروش منابع پرتو بدون اخذ مجوز از واحد قانوني و نقض هر يك از وظائف ياد شده در اين مدرك و يا شرايط 

ها، نسـبت بـه   رصورت عدم رعايت توصيهدار و د مندرج در پروانه، واحد قانوني پس از ابالغ اخطار كتبي مدت

نمايد و درصورت لزوم و برحسب مورد موضوع به مراجع قانوني ارجـاع   توقيف و يا تعليق و لغو پروانه اقدام مي

 .گرددمي

 تواند براساس صالحديد خود يا براساس پيشنهاد دارنـده پروانـه، نسـبت بـه اصـالح شـرايط       واحد قانوني مي 3- 7

اعتبار آن اقدام و درصورت تخلف دارنده پروانه از شرايط مندرج در پروانه، پروانه صادره  دارنده پروانه يا مدت

 .را تعليق يا لغو نمايد
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  مستندات مرتبط -8

 .مجلس شوراي اسالمي 1368قانون حفاظت در برابر اشعه، مصوب     .1

  .1386حيه آن مصوب هيأت وزيران، و اصال 1369نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب  آيين    .2

 .8567، كد مصوب "حدود پرتوگيري –پرتوهاي غيريونساز "استاندارد ملي ايران    .3

اي كشور، امور حفاظت در برابر اشعه، آخرين  ضوابط كار با پرتوهاي مايكروويو و راديويي، مركز نظام ايمني هسته    .4

 . ويرايش

اي كشور، امور  كروويو و راديويي، مركز نظام ايمني هستهضوابط دريافت پروانه اشتغال به كار با پرتوهاي ماي    .5

  . حفاظت در برابر اشعه، آخرين ويرايش

 

  سوابق - 9

  .هاي مولد پرتوهاي مايكروويو و راديوييضوابط دريافت پروانه ثبت واردات دستگاه
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  يك                                         :   بازنگري    10   : كل صفحات

  

 

 

  تاريخچه  -10

 

)تغيير/پاراگراف/صفحه(شرح تغييرات  تاريخ اجرا ... شويراي به ... تغييراز ويرايش   رديف 

 "پروانـه اشـتغال واردات  "به  "پروانه ثبت"عنوان مدرك از  

  .تغيير كرد

 1  تغيير از ويرايش صفر به ويرايش يك

 2    .هدف، مطابق ضوابط جديد تنظيم شد/ 1پ / 1ص  

دامنه كاربرد، كال تغيير كرده است و بر اساس / 2پ / 1ص  

  .ضوابط جديد نوشته شده است

  
3 

بوده است و جابه  3-3قبال  1-3ريف، تعريف تعا/ 3پ/ 1ص 

   .استجا شده

جـا شـدن،   بوده است و عالوه بر جابه 1-3قبال  2-3تعريف 

  .استكامل شده

  .استقبلي، پروانه ثبت حذف شده 2-3تعريف 

جديد، خدمات پس از فروش و شـخص   4-3و  3-3تعاريف 

  .استمسئول اضافه شده

  .استف شدهقبلي، شخص قانوني حذ 5-3تعريف 

  .است، قانون و مقررات،  اضافه شده6-3تعريف 

  .است، متقاضي كامل شده7-3تعريف 

  .استقبلي، واحد قانوني حذف شده 8-3تعريف 

 ، واحد قانوني طبق ضوابط جديد اصـالح شـده  9-3تعريف 

  .است

  4 

مسئوليت اصلي، مطابق با ضوابط جديد اصالح / 2پ/ 2ص  

  .است شده

  
5 

شـخص  . اسـت مقررات كلـي، تغييـر كـرده   / 3پ/ 3و 2ص   

 اضـافه شـده   1-5بنـد  . استقانوني به متقاضي تبديل شده

قبلي به بخـش   6-5بند . روز شده است ساير بندها به. است

  .استمنتقل شده 6

  

6 

اصالح و تمديد پروانـه اضـافه    ، اعتبار،6بخش / 2پ / 4ص  

  . ستشده ا

  
7 

 ال مقررات اضافه شـده ، بازرسي و اعم7بخش / 3پ / 5ص   

  .است

  
8 

 9    .استمستندات كامل شده/ 1پ / 5ص  

شـخص   3بنـد  . اسـت عنوان فرم تغييـر كـرده  / 1پ / 8ص  

. اسـت مـدارك كامـل شـده    9بند . استمسئول اضافه شده

  .استتعهدنامه كامال تغيير كرده

  
10 

 11    .است است و زير نويس اضافه شده، اصالح شده2فرم شماره   
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  پيوست

  

هاي مولد پرتوهاي راديويي و مايكروويو فرم درخواست پروانه اشتغال واردات دستگاه  

 

  :مورد درخواست - 1

 □درخواست جديد   

  :شماره و تاريخ پروانه قبلي             □    تغيير يا اصالح   

  :شماره و تاريخ پروانه قبلي               □          تمديد    

  

بندهايي كه تغيير يافته است تكميل گردد و همراه با مـدارك   ت درخواست تغيير يا تمديد پروانه فقط اطالعاتدرصور :توضيح

  .مربوطه با ذكر شماره پروانه قبلي و تاريخ صدور آن ارسال شود
  

  :مشخصات مركز -2

  :  نام مركز

         □ خصوصي               □دولتي 

    :فاكس                        :تلفن                                      :                         آدرس

  :نام و نام خانوادگي متقاضي پروانه

  

هـاي اوليـه در زمينـه فعاليـت مـورد      هـاي ذيـربط موافقـت    باشد كه سـازمان متقاضي پروانه فرد حقيقي يا حقوقي مي :توضيح

  .درخواست را به نام وي صادر كرده باشند

  

  :مشخصات شخص مسئول - 3

  :آخرين مدرك تحصيلي                 :                              نام و نام خانوادگي

  :تلفن     :                                               رشته تخصصي

  

توانـد مسـئوليت   زمان نمـي  همهاي مرتبط باشد و  شخص مسئول بايد حداقل داراي مدرك كارشناسي در يكي از رشته :توضيح

  .بيش از يك  مركز را در هر شيفت كاري به عهده بگيرد

  

  :مشخصات مسئول فيزيك بهداشت -4 

  :آخرين مدرك تحصيلي    :                                           نام و نام خانوادگي

 :تلفن      :                                              رشته تخصصي

  

مسـئول فيزيـك   . هـاي علمـي و فنـي باشـد     مسئول فيزيك بهداشت بايد حداقل داراي مدرك ديپلم در يكي از رشـته  :توضيح

  .تواند مسئوليت بيش از  يك مركز را به عهده بگيردزمان نمي بهداشت هم

 .اشت معرفي شودزمان به عنوان شخص مسئول و مسئول فيزيك بهد تواند هميك نفر واجد شرايط مي :تبصره
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  :هاي مولد پرتوهاي راديويي و مايكروويو وارداتي مشخصات كليه دستگاه -5

  

ف
دي
ر

  

  كاربرد  نام دستگاه

  استقرار  مشخصات پرتو  مشخصات دستگاه

كشور 

  سازنده
  متحرك  ثابت  توان  فركانس  استاندارد  مدل  مارك

                      

                      
  

  

  :همراه با دستگاهمشخصات تجهيزات حفاظتي  - 6
  

 

نام كارخانه سازنده   مشخصات دستگاه يا تجهيزات حفاظتي

 تعداد محدوده فركانس مدل نام دستگاه يا تجهيزات

     

     

 : شماره پروانه اشتغال     :                                                               شركت نصب كننده – 7

  :   شماره پروانه اشتغال     :                               كننده خدمات پس از فروششركت ارايه  -8

  :مدارك مورد نياز جهت دريافت پروانه -9

  درخواست كتبي متقاضي پروانه؛ −

  تصوير شناسنامه، كارت ملي، آخرين مدرك تحصيلي و تخصصي مسئول و مسئول فيزيك بهداشت؛ −

  ؛فتوكپي كارت بازرگاني معتبر −

  فرم تكميل شده درخواست پروانه؛ −

  كپي اساسنامه، آخرين روزنامه رسمي؛ −

در صورتي كه مركز به عنوان نمايندگي يك يا چند شركت خـارجي فعاليـت   (هاي خارجي كپي نامه نمايندگي شركت −

  همراه با تعهدنامه تأمين قطعات؛) كندمي

  شود؛ها در پروانه ثبت مي ردات آنهايي كه وا كاتالوگ و تاييديه استاندارد هر يك از دستگاه −

 تعهدنامه؛ −
 نامه كتبي شركت نصب كننده؛ −
  .نامه كتبي شركت ارايه كننده خدمات پس از فروش −

 

 

  :  تاريخ  :محل مهر و امضا متقاضي

 :اريخت    :    ئولمحل مهر و امضا شخص مس

  :   تاريخ    :مهر و امضا مسئول فيزيك بهداشتمحل 
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  تعهدنامه

 

  

...........................................................  )نـام مركـز  (به عنوان رئـيس   ....................................................................... ) ام و نام خانوادگين(اينجانب 

 )خـانوادگي  نـام و نـام  (خـانم  /را بـه آقـا   كـار بـا پرتـو    ليـه امـور مربـوط بـه    انون و مقررات، مسئوليت نظـارت برك آگاهي كامل از ق با

عنوان شخص مسئول و مسئوليت حفاظت در برابر اشعه در حوزه تحت نظارت اين مركـز را بـه    به  ........................................................... 

همچنـين  . نمـايم  عنوان مسئول فيزيـك بهداشـت تفـويض مـي     به ............... ............................................ )نام و نام خانوادگي(خانم /آقاي

) پيوسـت ( 2هاي وارد شده مطابق با فهرست پيوست پروانه دريافتي را در فرم شـماره   شوم كه اطالعات مربوط به دستگاه متعهد مي

  . بار به امور حفاظت در برابر اشعه ارسال نمايم وارد نموده، هر سه ماه يك

  

    

  :تاريخ و امضاء                                                                                                                

  

  

  

 تعهدنامه

 ...........................................................  )مركـز نام (عنوان شخص مسئول  به ........................................................... ) خانوادگي  نام و نام(اينجانب 

  .گيرمبا آگاهي كامل از قانون و مقررات، مسئوليت انجام وظايف محوله به عنوان شخص مسئول را به عهده مي

  

  :تاريخ و امضاء                                                                                                                  

  

  

  

 تعهدنامه

ــانوادگي(اينجانـــب  ــام خـ ــام و نـ ــه ........................................................... ) نـ ــئول فيزيـــك بهداشـــت   بـ ــز(عنـــوان مسـ ــام مركـ ) نـ

عنـوان مسـئول فيزيـك      ز قانون و مقـررات، مسـئوليت انجـام وظـايف محولـه بـه      با آگاهي كامل ا ........................................................... 

  .گيرمعهده مي بهداشت را به

  

  :تاريخ و امضاء                                                                                          

  

  

  



  INRA-RP-FR-100-12/02-1-Ord.1391: شماره شناسه

  يك                              : شماره بازنگري                                                                                                  
  

  

  2فرم شماره 

 

  مدل  مارك  كاال
كشور 

  سازنده

رديف 

پيوست 

  انهپرو

شماره 

  فاكتور

شماره 

  بارنامه

شماره 

  پروانه سبز

شماره 

  سريال

محل واگذاري يا ارايه 

  *خدمات پس از فروش

  نام
شماره پروانه 

  اشتغال

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

  

ل كه كاال به آن واگذار شده است، و يا مركز ارايه كننده خدمات پـس از فـروش بـراي كاالهـاي بـا      الزم است مركز دارنده پروانه اشتغا  * 

 . ستون شماره پروانه اشتغال را در هر سطر ممهور نمايد) نظير فرهاي مايكروويو(مصرف عمومي 

  


