
 خبرنامه داخلی  انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

 خوانید:در این شماره می

شود. لذا خواهشمند است ی حفاظت در برابر اشعه جهت پربار شدن این خبرنامه دعوت به همکاری میاز کلیه فعاالن عرصه

تواند برای سایرین مفید واقع شود را به آدرس پست های مرتبط و عناوینی که میها و دورهمطالب علمی، برگزاری کارگاه
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 دعوت به همکاری

 4931آذرماه   -شماره هفتم  -فصلنامه خبری 

خوانید: در این شماره می  

 گزارش مجمع عمومی 

 مروری بر برخی مواد قانون حفاظت در برابر اشعه 

 های حفاظت در برابر اشعهدسترسی به ضوابط و دستورالعمل 

 های غیریونسازکارگاه 

  دعوت از موسسات به درج آگهی 
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 العاده )نوبت دوم( انجمن حفاظت در برابر اشعه ایرانیانگزارش مجمع عمومی عادی به طور فوق

 

وسیله رایانامه، پیام کوتاه و آگهی روزنامه اطالعات، مجمع عمومی عادی انجمن حفاظت در بر اساس دعوت قبلی از اعضای انجمن به

در سالن اجتماعات بیمارستان قلب شهید رجایی تشکیل شدد.  4931913911روز یکشنبه مورخ  40:11برابر اشعه ایرانیان در ساعت 

در این جلسه پس از قرائت آیاتی از قرآن مجید، هیات رئیسه جلسه به منظور اداره مجمع با همراهی آقای دکتر شیبانی به عدندوان 

رئیس، خانم جوزانی و آقای گرشاسبی به عنوان ناظر و آقای دکتر موافقی به عنوان منشی، انتخاب شدند. در زمان برگزاری مجدمدع، 

 های علمی ایران حضور داشته تا ضمن نظارت بر روند برگزاری مجمع، توضیحات الزم را متذکر شوند.نماینده کمیسیون انجمن

های انجمدن ها و برنامهبینی فعالیتو پیش 4939های هیات مدیره و عملکرد انجمن تا پایان سال طبق دستور جلسه گزارش فعالیت 

تدوسدط  4939توسط ریاست محترم انجمن جناب آقای دکتر کاردان ارایه شد. سپس گزارش مالی تا پایان سال  4931تا پایان سال 

مورد تصویب مجمع عدمدومدی قدرار 4939های مالی تا پایان سال دار محترم سرکار خانم مهندس فرودین ارایه شده و صورتخزانه

 گرفت.

در ادامه میزان افزایش حق عضویت حقوقی )موسساتی(، پیوسته، وابسته و دانشجویی طرح شد. بنابر نظر اعضای حاضر در مجدمدع،  

ریال )دویست و پنجاه هزار ریدال(، اعضدای 101111ریال )سیصد هزار ریال(، اعضای وابسته  911111حق عضویت اعضای پیوسته 

ریال )پنج میلیون ریال( تصویب شد. همدندندیدن  0111111ریال )یکصدو پنجاه هزار ریال( و اعضای حقوقی  401111دانشجویی 

 مقرر گردید از روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتشار برای انجمن استفاده شود.

در نهایت با توجه به اتمام دوره کاری هیات مدیره قبلی، ضمن معرفی داوطلبان عضویت در هیات مدیره و بازرسی اندجدمدن بدرای 

زاده و آقایان دکدتدر مدیدرشدهدرام گردید. بر اساس قرائت آرای اخذ شده، سرکار خانم دکتر سیما تقیسومین دوره، انتخابات برگزار

اله بوذرجمهری و رضا فقیهی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقایان دکتر سید محمدود رضدا حسینی پناه، احمد بیطرفان، فتح

-آقا میری و دکتر پرویز عبدالمالکی به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند. همننین آقای مهندس منصور جعدفدری

 البدل انتخاب شدند.زاده به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین کریمی آشتیانی به عنوان بازرس علی
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  و بازرسی  نظارت -  سوم  فصل 

،  قانون  این  مقررات  اجرای  حسن  در جهت  واحد قانونی -49  ماده

در   و بازرسی  قانون  این 9  در ماده  امور مندرج  بر کلیه نظارت

 دارد. مزبور را بعهده  های زمینه

  فیزیك  و مسؤول  مسؤول  ، شخص کسب  پروانه  دارنده -41  ماده

واحد   توسط  شده  ابالغ  ها و دستورالعملهای مکلفند توصیه بهداشت

 اجرا درآورند.  را به  مربوطه و بازرسین  قانونی

و یا  41  مفاد ماده  به  امور مربوط  اجرای  که  در مواردی -40  ماده

  از طرف  خدمات  ارائه  مستلزم  در برابر اشعه  افراد و اموال حفاظت

را   شده  ارائه  مکلفند بهاء خدمات  ذینفع  باشد،اشخاص  واحد قانونی

واریز   داریکل خزانه  حساب  به  مربوطه مقرر در آئیننامه  تعرفه  طبق

 نمایند.

یا   هزینه  صرف  منجر به  که  پزشکی  در مورد مؤسسات -  تبصره

  پزشکی  و آموزش  ، درمان بهداشت  وزارت  توسط خدمات  ارائه

  و آموزش  ، درمان بهداشت  وزارت توسط  مربوطه  میشود آئیننامه

 میگردد.  تهیه  پزشکی

   

 مروری بر برخی از مواد قانون حفاظت در برابر اشعه

  از انحاء منابع  بنحوی  که  و یا هر شخصی  پروانه  دارنده -41  ماده

و   نظر داشته  در اختیار و یا تحت  قانون  را برابر مفاد این مولد اشعه

  وظیفه  انجام  بهداشت  فیزیك  و یا مسؤول مسؤول  شخص  یا بعنوان

الزم برای   خود تسهیالت  شغلی فعالیت  در حوزه  است  نماید مکلف

و   و اطالعات  نموده را فراهم  واحد قانونیاعمال نظارت بازرسی 

 قرار دهد.  مورد نیاز را در اختیار واحد قانونی  مدارك

،  قانون  این  مقررات  در اجرای  است  مکلف  واحد قانونی -41  ماده

یا   در کار با اشعه  یا تخلفاتی  بر وجود اشکاالت  وقوف  درصورت

  وزارت  دار به مدت  کتبی  از ابالغ  پس  مولد اشعه  ازمنابع  برداری بهره

  ها، دستور توقف توصیه  رعایت  عدم  و درصورت  مربوطه  و یا مؤسسه

  و یا پروانه  را صادر نموده  مربوطه از منابع  برداری بهره  و یا تعطیل

  از مرجع  با اخذمجوز الزم  لزوم  را لغو نماید و در صورت  صادره

 بنماید.  و مهر آن  الك  به  اقدام  ذیصالح
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 مجموعه قوانین، مقررات و ضوابط حفاظت در برابر اشعه

برای دسترسی به مجموعه قوانین، مقررات و کلیه ضوابط مرتبط با پرتوهای یونساز و غیریونساز می توانید به پایگاه اینترنتدی 

داخل شده و آیتدم  کاربردهامراجعه نمایید و از باالی صفحه، به منوی   www.aeoi.org.irسازمان انرژی اتمی ایران به آدرس 

ندمدودار مددارك را انتخاب کنید. پس از باز شدن صفحه جدید در سمت چپ صفحه روی   ایحفاظت پرتوها و ایمنی هسته

 کلیك کنید.  معتبر
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 غیریونساز

 11المللی پرتوهای غیریونساز در بازه زماندی هشتمین کارگاه بین

گردد. در کشورآفریقای جنوبی برگزار می 4930اردیبهشت  11الی 

برای اطالع از مدحدتدوای کدارگداه بده پدایدگداه ایدندتدرندتدی 

www.ICNIRP.org .مراجعه فرمایید 

 

 تدوسدط  Extending the UV Indexالدمدلدلدی کارگاه بین

 کمیسیون بین المللی حفاظت در برابر پدرتدوهدای غدیدریدونسداز 

 (ICNIRP  )41  ملبورن استرالیا برگزار خواهدد شدد.  4931آذر

برای کسدب اطدالعدات بدیدشدتدر بده پدایدگداه ایدندتدرندتدی 

www.ICNIRP.org .مراجعه فرمایید 
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٣٣904491تلفکس   

 -خیابان بیستم ) شهید ابطحی (  -انتهای کارگر شمالی  -تهران 

41930-310صندوق پستی  -10پالك   
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 قابل توجه موسسات و مراکز کار با پرتوها

 مند گردید.با عضویت در انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران از امکانات فنی، علمی و تبلیغاتی آن بهره

 خبرنامه داخلی انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

توانند بده مندان به عضویت در انجمن میعالقه

پایگاه ایدندتدرندتدی اندجدمدن بده نشداندی  

www.irps.org.ir  مراجعه ندمدوده یدا بدا

 تماس حاصل نمایند. ٣٣904491شماره تلفن 
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