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 IV  و IIIBدريافت پروانه اشتغال براي واردات ليزرهاي صنعتي كالس ضوابط 

   
 هدف    -1

 مجلـس   1368اشعه مصوب سال    هدف اين مدرك ارائه الزاماتي است كه براساس قانون حفاظت در برابر             
ت وزيـران مـورخ     أت وزيـران، اصـالحيه هيـ      أ هي 1369نامه اجرايي آن مصوب سال      شوراي اسالمي، آيين  

 8567 بـا كـد مـصوب        " حـدود پرتـوگيري      -پرتوهاي غيريونـساز    " و استاندارد ملي ايران      15/07/1386
، IV يـا    IIIBيزرهاي صنعتي كـالس     تدوين شده است  و بايد جهت دريافت پروانه اشتغال براي واردات ل            

  .اصالح و تمديد آن اجرا شود

  

  ه كاربرددامن   -2
  .،  قابل اجرا استIV يا IIIBهاي واردكننده ليزرهاي صنعتي كالس  شركتاين ضوابط در كليه

  

  تعاريف    -3
  :پروانه اشتغال براي واردات ليزر  3-1

اشتغال جهت واردات ليزرهـاي صـنعتي       مجوزي است كه توسط واحد قانوني به متقاضي پروانه          
  .گردد براي مدت مشخص براساس ضوابط واحد قانوني اعطا ميIV يا IIIBكالس 

  :چگالي پرتو 3-2
در يك نقطه نسبت توان تابيده شده به جزيي از يك سطح به مساحت آن جـزء اسـت و يكـاي           

  .آن در دستگاه بين المللي واحدها وات بر متر مربع است

  :شخص مسئول 3-3

 حقيقي است كه واجد صالحيت علمي و فني و شرايط الزم بـراي تـصدي و نظـارت بـر            شخص
  . كليه امور مربوط به كار با اشعه در محدوده پروانه مربوطه باشد

  :)OD(ضريب تضعيف عينك  3-4
   :آيدعددي است كه از فرمول زير بدست مي

   چگالي پرتو فرودي
10logOD =   

  ي پرتو خروجيچگال                           

  .آيدحداقل ضريب تضعيف عينك كار با ليزر از فرمول زير به دست مي
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   چگالي پرتو فرودي 
10logOD =   

  گالي پرتوحد چ                           

  :IIIBليزر كالس  3-5

 ميلـي وات اسـت و يـا ليزرهـاي          500و    5اي كه توان پرتو خروجي آنها بـين         ليزرهاي پيوسته 
  .  ژول است125/0 ثانيه كمتر از 25/0ژي تابشي آنها در مدت پالسي كه انر

  :IVليزر كالس  3-6
 ميلـي وات اسـت و يـا ليزرهـاي           500اي كه توان نور خروجي آنهـا بيـشتر از           ليزرهاي پيوسته 

  .است ژول 125/0 ثانيه بيشتر از 25/0پالسي كه انرژي تابشي آنها در مدت 

  :متقاضي 3-7
ندرج در دامنه كاربرد، تقاضـاي دريافـت پروانـه از واحـد             هاي م شخصي كه جهت انجام فعاليت    

  . قانوني را داشته باشد

  :مسئول فيزيك بهداشت 3-8

شخص حقيقي است كه واجد صالحيت علمي و فنـي و شـرايط الزم بـراي تـصدي مـسئوليت                    
  .برابر اشعه در محدوده پروانه مربوطه باشد حفاظت در

  :واحد قانوني  3-9
  اظـت در برابـر اشـعه بـه سـازمان انـرژي اتمـي ايـران اطـالق                  در اين مدرك طبـق قـانون حف       

  .شودمي

  

  مسئوليت ها   -4
ي مـدارك     مسئوليت صـحت كليـه     .ي دارنده پروانه است     مسئوليت اجراي كليه مفاد اين مدرك به عهده       

  .ي متقاضي دريافت پروانه است ارايه شده به عهده

  

  مقررات كلي   -5
 بـه وزارت بازرگـاني و       IV يـا    IIIBصنعتي كـالس    با ليزرهاي    اشتغال مراكز كار  ي پروانه   ارايه -5-1

گمرك جهت اقدام به ورود يا ترخيص كاالهاي فهرست پيوست پروانه كافي است و جـايگزين                
 .شودمجوزهاي ورود و ترخيص كاالهاي فوق مي

، بـا تكميـل و ارسـال        IV يا   IIIBمتقاضي بايد قبل از اقدام به واردات ليزرهاي صنعتي كالس            -5-2
خرين ويرايش فرم درخواست پروانه اشتغال براي واردات ليزرهاي صنعتي بـا شـماره شناسـه                آ
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INRA-RP-FR-110-10/16-0-Mor.1387               همراه بـا مـدارك مـرتبط، نـسبت بـه دريافـت

 .پروانه اقدام نمايد

متقاضي بايد يك نفر را به همراه ارايه مدارك تحصيلي و تخصصي به عنـوان شـخص مـسئول                    -5-3
هاي علمـي    در يكي از رشته    كارشناسيشخص مسئول بايد حداقل داراي مدرك       . دمعرفي نماي 

تواند مسئوليت بيش از يك مركز را در هر شيفت كاري بـه عهـده   يا فني باشد و هم زمان نمي      
شخص مسئول بايد گواهينامه دوره آموزش حفاظت در برابر اشعه ويـژه مراكـز كـار بـا                  . بگيرد

 .دليزرهاي صنعتي را ارايه كن

مـسئول فيزيـك    . متقاضي بايد يك نفر را به عنوان مـسئول فيزيـك بهداشـت معرفـي نمايـد                 -5-4
هاي علمي و فني باشـد و هـم زمـان      بهداشت بايد حداقل داراي مدرك ديپلم در يكي از رشته         

مـسئول فيزيـك بهداشـت بايـد        . تواند مسئوليت بيش از يـك مركـز را بـه عهـده بگيـرد              نمي
 .اظت در برابر اشعه ويژه مراكز كار با ليزرهاي صنعتي را ارايه كندگواهينامه دوره آموزش حف

زمان به عنوان    تواند هم  در مراكزي كه فعاليت محدود دارند، يك نفر واجد شرايط مي           :تبصره
 .شخص مسئول و مسئول فيزيك بهداشت معرفي شود

 .يد واحد قانوني باشدالمللي مورد تاي هاي وارداتي بايد داراي استاندارد ملي يا بين دستگاه -5-5

 قانون حفاظت در برابر اشعه كشور دارنده پروانه مكلف است منحـصراً در محـل و                 6طبق ماده    -5-6
 .در حدود و شرايط مندرج در پروانه فعاليت نمايد

  هرگونه تغيير در شرايط منـدرج در پروانـه مـستلزم اعـالم بـه واحـد قـانوني و اصـالح پروانـه            -5-7
 .باشدمي

درخواسـت صـدور پروانـه در    « آيين نامه قانون حفاظت در برابـر اشـعه    6 براساس تبصره ماده   -5-8
صورتي كه متقاضي داراي شرايط الزم و كافي نباشد هيچگونه تعهدي براي واحد قانوني ايجاد               

 .»نمي كند

، 1368تواند با رعايت قانون حفاظت در برابـر اشـعه مـصوب    متقاضي پس از دريافت پروانه مي      -5-9
ت وزيــران مــورخ أت وزيــران و اصــالحيه هيــأ هيــ1369انون مــصوب آيــين نامــه اجرايــي قــ

 . اقدام نمايدIV يا IIIB نسبت به واردات ليزرهاي صنعتي كالس 15/07/1386

 ماه قبل از پايـان مـدت اعتبـار پروانـه            2دارنده پروانه بايد    . باشد سال مي  3مدت اعتبار پروانه     -5-10
يد پروانه در صورت تغيير در اطالعـات ارايـه          جهت تمد . نسبت به تمديد اعتبار آن اقدام نمايد      

در صورت مطابقـت اطالعـات بـا شـرايط          . شده قبلي، تغييرات بايد به واحد قانوني اعالم گردد        
 .  سال تمديد مي گردد3 به مدت اشتغالمندرج در اين مدرك پروانه 
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ظتي همراه بـا    دارنده پروانه اشتغال براي واردات ليزرهاي صنعتي ملزم به تامين تجهيزات حفا            -5-11

   داراي پروانـه اشـتغال     و ارايه به محـل واگـذاري      ) پيوست( 1 فرم شماره    5دستگاه مطابق بند    
 .باشدميبه كار با ليزر 

دارنده پروانه اشتغال براي واردات ليزرهاي صنعتي بدون اخذ پروانه اشتغال به كار با ليزر مجاز     -5-12
 IIIBوليد يا كار با ليزرهاي صنعتي كالس به ارايه خدمات كاليبراسيون، تعمير، كنترل كيفي ت     

 .   باشد نمي IVيا

كاالي وارداتي بايد به مركزي واگذار شود كه داراي پروانه اشتغال به كار با ليزر معتبر باشـد و                    -5-13
برابر اشعه اعالم    بار به امور حفاظت در       هر سه ماه يك    2  ها با تكميل كردن فرم شماره       واگذاري
 .گردد
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  ت مرتبط مستندا   -6

  1368قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال  
  15/07/1386ت وزيران مورخ أ و اصالحيه هي1369آيين نامه قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب  

  
  سوابق   -7

  .مورد ندارد
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 تاريخچه   -8

 رديف ... به ويرايش ... تغيير از ويرايش )تغيير/پاراگراف/صفحه( شرح تغييرات تاريخ اجرا
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  واردات ليزرهاي صنعتياشتغال برايفرم درخواست پروانه  -1پيوست 
 

  : 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  اطالعاتروانه فقطپ در صورت درخواست تغيير يا تمديد :توضيح
 . قبلي و تاريخ صدور آن ارسال شودپروانهو همراه با مدارك مربوطه با ذكر شماره 

  

  : مشخصات مركز-2
   : نام مركز

         □                خصوصي □دولتي 

    :              فاكس            :   تلفن      :                                                  آدرس
  :نام و نام خانوادگي متقاضي پروانه

هـاي اوليـه در زمينـه    باشد كه سازمان هاي ذيربط موافقـت  متقاضي پروانه فرد حقيقي يا حقوقي مي  :توضيح
   .فعاليت مورد درخواست را به نام وي صادر كرده باشند

 

  : مشخصات شخص مسئول-3
  :               آخرين مدرك تحصيلي :                              م خانوادگينام و نا

  :رشته تخصصي
 شخص مسئول بايد حداقل داراي مدرك كارشناسي در يكي از رشته هاي مرتبط باشد و هم زمان :ضيحتو

  .تواند مسئوليت بيش از يك  مركز را در هر شيفت كاري به عهده بگيردنمي
  :ات مسئول فيزيك بهداشت مشخص-4   

  

  :آخرين مدرك تحصيلي:                                             نام و نام خانوادگي
 :تلفن:                                                  رشته تخصصي

   

.  فني باشد مسئول فيزيك بهداشت بايد حداقل داراي مدرك ديپلم در يكي از رشته هاي علمي و:توضيح
  .تواند مسئوليت بيش از  يك  مركز را به عهده بگيردمسئول فيزيك بهداشت هم زمان نمي

تواند همزمان به عنوان شخص مسئول و مسئول  در مراكزي كه فعاليت محدود دارند يك نفر واجد شرايط مي:تبصره
  .فيزيك بهداشت معرفي شود
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  : مشخصات كليه ليزرهاي وارداتي- 5
  

    استقرار  مشخصات پرتو ليزر  مشخصات دستگاه ليزر
  فردي

  
نام 

  دستگاه 

  
كشور   كاربرد

  سازنده
  

  مارك
  
  مدل

  
  استاندارد

  
  كالس

طول 
  موج

ليزرتوان 
 انرژي يا
  پالس 

  
  ثابت

  
  متحرك

                        
                        

  
  

  : مشخصات تجهيزات حفاظتي همراه با دستگاه-6
  
  
  

  
  
  
  
 

 فاظتيمشخصات دستگاه يا تجهيزات ح
 تعداد   براي عينكOD محدوده طول موج مدل نام

نام كارخانه سازنده 
دستگاه يا تجهيزات

      

      

 :     شماره پروانه اشتغال                          :                                   شركت نصب كننده– 7

  :                                  شماره پروانه اشتغال:  شركت ارايه كننده خدمات پس از فروش-8
  : مدارك مورد نياز جهت دريافت پروانه-9

  درخواست كتبي متقاضي پروانه 
  تصوير شناسنامه، كارت ملي، آخرين مدرك تحصيلي و تخصصي متقاضي 
  فتوكپي كارت بازرگاني 
  م تكميل شده درخواست پروانهفر 
  مه رسميكپي اساسنامه ، آخرين روزنا 
در صورتي كه مركز به عنوان نمايندگي يك يا چند شركت (هاي خارجي كپي نامه نمايندگي شركت 

   همراه با تعهدنامه تأمين قطعات)كندي مفعاليت خارجي
  شودردات آنها در پروانه ثبت ميكاتالوگ و تاييديه استاندارد هر يك از دستگاه هايي كه وا 
  تعهدنامه 

 

  
  :  تاريخ  تقاضيمحل مهر و امضا م

 :تاريخ            :محل مهر و امضا شخص مسئول

    :تاريخ    : مسئول فيزيك بهداشتمحل مهر و امضا
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 تعهدنامه

  با آگاهي كامل                به عنوان رئيس مركز              اينجانب 
تاندارد ملي هاي مربوطه و اسهاي اجرايي آن و دستورالعملنامهاز مقررات قانون حفاظت در برابر اشعه، آيين

، مسئوليت حفاظت در برابر اشعه در حوزه 8567 با كد مصوب " حدود پرتوگيري-پرتوهاي غيريونساز "ايران 
  .نمايم  به عنوان شخص مسئول تفويض مي              خانم /تحت نظارت اين مركز را به آقاي

  
  :                 تاريخ و امضاء                                                                     

 
 تعهدنامه

                      به عنوان شخص مسئول              اينجانب 
هاي مربوطه و هاي اجرايي آن، دستورالعملنامهبا آگاهي كامل از مقررات قانون حفاظت در برابر اشعه، آيين

، مسئوليت حفاظت خود و 8567ب  با كد مصو" حدود پرتوگيري -پرتوهاي غيريونساز "استاندارد ملي ايران 
  .گيرم ساير پرتوكاران و مردم را به عهده مي

  :                                                                                         تاريخ و امضاء
  

  تعهدنامه
             به عنوان مسئول فيزيك بهداشت  اينجانب 

هـاي مربوطـه و   هـاي اجرايـي آن، دسـتورالعمل   نامـه ات قانون حفاظت در برابر اشعه، آيين      با آگاهي كامل از مقرر    
، مـسئوليت حفاظـت خـود و        8567با كد مـصوب       " حدود پرتوگيري  -پرتوهاي غيريونساز   "استاندارد ملي ايران    

  .گيرمساير پرتوكاران و مردم را به عهده مي
  :                                              تاريخ و امضاء                                         

 

  
  تعهدنامه

  اشتغال براي واردات ليزرهاي صنعتيعنوان متقاضي پروانه ه ب                                              اينجانب 
انون حفاظت در برابر اشعه، قت شوم با آگاهي كامل از مقرراهد مي                                متع     توسط 
  و 8567 با كد مصوب " حدود پرتوگيري-پرتوهاي غيريونساز "هاي اجرايي آن، استاندارد ملي ايران نامهآيين

هاي مربوطه اقدام به واردات ليزرهاي صنعتي نموده و فهرست ليزرهاي ترخيص شده را مطابق فرم دستورالعمل
  .ارسال نمايم ور حفاظت در برابر اشعه هر سه ماه يك بار به ام2شماره 

  :تاريخ و امضاء
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  صفر  : فرمبازنگري  شماره                                                                  

 
  2فرم شماره 

  محل واگذاري
  مدل  مارك  كاال

كشور 
  سازنده

رديف 
  پروانه

شماره 
  فاكتور

شماره 
  بارنامه

شماره 
  پروانه سبز

شماره 
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