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و پزشکی هسته ايانجمن صنفی تکنولوژیستهاي رادیولوژي و رادیوتراپی
IRANIAN RADIOGRAPHIC SCIENCES ASSOCIATION

انجمن علوم پرتونگاري ایران

23/12/1400: تاریخ 

143/1400: شماره 

بسمه تعالی
مزایاي قانون اداره کار،از طرف انجمن علوم پرتونگاري جهت بر اساس حقوق و 1401پایه حقوق کاردان و کارشناس رادیولوژي در سال 

.اجرا در مراکز تصویربرداري به صورت زیر اعالم گردید

)بدون کاهش ساعت کاري(ساعت در ماه 192بر مبناي : ساعت کاري پست کاردان و کارشناس رادیولوژي -1ماده 

کارشناسکاردانحقوق و مزایا
4179750041797500حقوق اداره کار 

1462912520898750درصد50-35حق تخصصی 
5642662562696250حداقل دستمزد ماهیانه 
2821331.253134812.5حداقل دستمزد روزانه

5/3520031451.8822257168.75حق اشعه 
85000008500000باربن خوار

65000006500000حق مسکن
41797504179750حق اوالد

21000002100000سنوات ماهانه
15/08463993.759404437.5) شب-عصر-نوبت کاري صبح(حق شیفت

1314630213146302در سال)استحقاقی(مرخصی یک ماه 
359241.8145399157.5716ساعت اضافه کار 

104101820.6113537606.3جمع
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١2

و پزشکی هسته ايتکنولوژیستهاي رادیولوژي و رادیوتراپیانجمن صنفی 
IRANIAN RADIOGRAPHIC SCIENCES ASSOCIATION

انجمن علوم پرتونگاري ایران 

.درصد می باشد که در اینجا پرتوکار بدو شروع به کار در نظر گرفته شده است 5/35دان رادیولوژي میزان حق اشعه کارشناس وکار

)موظفی پرتوکار(ساعت در هفته 11: میزان کاهش ساعت کاري کاردان وکارشناس: 1- 1تبصره

روز 2.5: میزان مرخصی ماهیانه : 1-2تبصره 

کارشناس رادیوتراپیکارشناس پزشکی هسته ايحقوق و مزایا
4179750041797500حقوق اداره کار
2089875020898750درصد50حق تخصصی 

6269625062696250دستمزد ماهیانهحداقل 
26959387.524451537.5رادیوتراپی درصد39پزشکی و43حق اشعه 

85000008500000بن خواربار
65000006500000حق مسکن
41797504179750حق اوالد

21000002100000سنوات ماهانه
15/09404437.59404437.5) شب-عصر-نوبت کاري صبح(حق شیفت

1314630213146302در سال)استحقاقی(مرخصی یک ماه 
399157.5716399157.5716ساعت اضافه کار

118239825115731975جمع
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١3

و پزشکی هسته ايانجمن صنفی تکنولوژیستهاي رادیولوژي و رادیوتراپی
IRANIAN RADIOGRAPHIC SCIENCES ASSOCIATION

)موظفی پرتوکار(ساعت در هفته 11: )درصد21(میزان کاهش ساعت کاري: 2-1تیصره 

روز در ماه2.5زان مرخصی ماهیانه می: 2- 2تبصره

.به حقوق افزوده خواهد شد ) مصوبه وزارت بهداشت(درصد تعرفه آزاد 5شان در هر شیفت 30در رادیوتراپی بیش از :2-3تبصره 

می باشد که در اینجا پرتوکار بدو استخدام در درصد45.5و پزشکی هسته اي درصد41درصد پرتوکاري کارشناس رادیوتراپی حداکثر : 2-3تبصره 

.نظر گرفته شده است 

و مزایاي کارشناس پرداختدر ازاي قراردادن مدرك در یک مرکز تصویربرداري به عنوان مسئول فیزیک بهداشت و یا هیات موسس ، حقوق: 3ماده 

.گردد که در موسسات و مطب ها نصف حقوق و مزایاي کارشناس رادیولوژي پرداخت گردد 

بخش آزاددرصد تعرفه 7اي که روزانه فعالیت می کند، عالوه بر حقوق و مزایاي کارشناس .ار.قوق کارشناس سی تی و امح: 4ماده : 1-3تبصره 

.گردددرصد براي سی تی اسکن پرداخت6اي و .ار.خصوصی براي ام

100مبلغ 1401طبق مصوبه هیات مدیره، حداقل حق الزحمه سوپروایزرهاي مراکز تصویربرداري، موسسه، درمانگاه و بیمارستانها در سال : 5ماده 

.میلیون ریال می باشد 

مرتضی افراه

رئیس انجمن علوم پرتونگاري ایران 

طبقه اول-105پالك -خیابان شهید مخبري-بین سردارجنگل و ایران زمین-پونک-تهران: آدرس 

021-44422048: تلفکس 021-44615404: تلفن 

انجمن علوم پرتونگاري ایران


