
خبرنامه داخلی  انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

:خوانیددر این شماره می

لذا .  شودي حفاظت در برابر اشعه جهت پربار شدن این خبرنامه دعوت به همکاري می                    از کلیه فعاالن عرصه    
تواند براي سایرین مفید واقع     هاي مرتبط و عناوینی که می     ها و دوره  خواهشمند است مطالب علمی، برگزاري کارگاه     

.ارسال فرماییدir.org.irps@newsletterشود را به آدرس پست الکترونیکی 

دعوت به همکاري

1394اسفندماه  -شماره هشتم-فصلنامه خبري 

:خوانیددر این شماره می
گزارش انتخابات  هیات مدیره

مروري بر برخی مواد قانون حفاظت در برابر اشعه

هاي حفاظت در برابر اشعهدسترسی به ضوابط و دستورالعمل

 دعوت از موسسات به درج آگهی
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ایرانبرابر اشعه خبرنامه داخلی  انجمن حفاظت در 

گزارش انتخابات هیات مدیره

276990/3و تاییدیه شـمـاره       1394/10/06به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
:وزارت علوم، تحقیقات و فناوري تصمیمات ذیل اتخاذ شد1394/12/25مورخ 

عنوان رئیس هیات مدیرهآقاي میرشهرام حسینی پناه به

اله بوذرجمهري به عنوان نایب رئیسآقاي فتح

آقاي احمد بیطرفان رجبی به عنوان خزانه دار



و مجازاتهاجرائم-چهارمفصل
حسبو مرتکبمحسوبموارد زیر جرم-18ماده

و و دفعات خاطیو امکانات شرایطمورد با رعایت  
و توبیخ از وعظ تأدیبو مراتب جرممراتب

ذیلمشروحهمجازاتتعزیر به وتهدید و درجات  
:خواهد شد محکوم

شدهبینیپیشحفاظتیاز وسائلاستفادهعدم-1
حفاظتیدستورالعملهايرعایتعدمو همچنین 

و متخلف محسوبجرمبا اشعه کارکنانتوسط
هزار تا صد و پنجاههزار ریالاز دهنقديجریمهبه

.خواهد شدمحکومریال

بکار با اشعه  اشتغالدر مدت پزشکیگماردن-2
هزار از ده نقديجریمهبهو متخلف محسوبجرم
الزمپزشکیهايآزمایشانجامافراد بدون ریال
هايمراقبتها و آزمایش  و یابدون از استخدام قبل
.خواهد شدمحکومتا پانصد هزار ریالايدوره

مادهبموجبکهبکار با اشعه  افراديگماردن-3
اعالمممنوعآنانبرايکار با اشعه  قانوناین10

جریمهبهو متخلف محسوبجرماستشده
محکومریالمیلیونتا یک هزارریالاز سی نقدي

.خواهد شد

مروري بر برخی از مواد قانون حفاظت در برابر اشعه

و 8و  7موارد مذکور در مواد در اعالمکوتاهی-4
در موارد یاد   نامبردهاشخاصتوسطقانوناین9

از نقديجریمهبهو متخلف محسوبجرمشده
خواهد محکومریالتا دو میلیون  هزارریالسی
.شد

هزار از سی نقديجزايموارد زیر به  متخلف-5
از تعزیريحبسو یابه ریالمیلیونتا پنج ریال
محکومهر دو مجازات  و یا به  تا ششماه ماهیک

:خواهد شد 

و یا کار با    مولد اشعه از منابع برداريبهره-الف
تجهیزاتو تداركاتخاذ تدابیرحفاظتیبدوناشعه

.واحد قانونیتوسطشدهتوصیهحفاظتی

و یا کار با    مولد اشعه از منابع برداريبهره-ب
فیزیکو مسؤول مسؤولشخصنظارتبدوناشعه

.بهداشت

و واحد قانونی و بازرسی در امر نظارت  اخالل-ج
و یا  ناقصاطالعاتو یاارائه الزماطالعاتندادن
کهو نیز هر اقدامی     واحد قانونی بهکذب

واحد تشخیصانحرافموجب
.گرددقانونی
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و مجازاتهاجرائم-چهارمفصلادامه
مولد و یا منابع  در کار با اشعه   ایجاد اختالل -6

از نقديجزايبهو متخلف محسوبجرماشعه
تعزیريو حبس ریالمیلیونپانصد هزار تا پانزده   

محکومهر دو مجازات  و یا به  سالتاسهاز یکماه 
.خواهد شد

یا مقرر در پروانه  حدود و شرایط  رعایتعدم-7
بهو متخلف محسوبمزبور جرم تغییر در شرایط  

میلیونتا پنج ریالمیلیوناز یک نقديمجازات
و تا دو سال  از ششماه تعزیريحبسو یابه ریال
.خواهد شدمحکومهر دو مجازاتیا به

بموجبکهمعتبر در مواردي  پروانهنداشتن-8
اعالمالزامیپروانهداشتنقانوناین4ماده

مجازاتبهو متخلفمحسوبجرماستگردیده

ادامه مروري بر برخی از مواد قانون حفاظت در برابر اشعه

و یا به  ریالمیلیونتا ده ریالمیلیوناز یکنقدي
هر دو  و یا به  سالتا سه ماهاز ششتعزیريحبس

.خواهد شدمحکوممجازات

واحد توسطکهمولد اشعهاز منابعبرداريبهره-9
جرماستشدهاعالمممنوعبنحويقانونی

از یک نقديمجازاتبهمیشود و متخلف  محسوب
حبسو یا به  ریالمیلیونتا پانزده ریالمیلیون
هر دومجازات و یا به  سالتا سه از ششماه تعزیري
.خواهد شدمحکوم

بهقانوناینموضوعجرائمدر مواردیکه -19ماده
دیگر مستلزم قانونیبا عناوین انطباقلحاظ

اشد مجازاتقانونشدیدتر باشد مقررات  مجازات
.خواهد شداعمالمرتکبدرباره
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مجموعه قوانین، مقررات و ضوابط حفاظت در برابر اشعه

براي دسترسی به مجموعه قوانین، مقررات و کلیه ضوابط مرتبط با پرتوهاي یونساز و غیریونساز می توانیـد بـه     
مراجعه نمایید و از باالي صفحه، به منـوي  ir.org.aeoi.wwwپایگاه اینترنتی سازمان انرژي اتمی ایران به آدرس 

پس از باز شدن صفحه جدید در   .  را انتخاب کنیدايحفاظت پرتوها و ایمنی هستهداخل شده و آیتم کاربردها
. کلیک کنیدنمودار مدارك معتبرسمت چپ صفحه روي  
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شهید ( خیابان بیستم -انتهاي کارگر شمالی -تهران 
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قابل توجه موسسات و مراکز کار با پرتوها
.مند گردیدبا عضویت در انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران از امکانات فنی، علمی و تبلیغاتی آن بهره
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-مندان به عضویت در انجمـن مـی    عالقه
توانند به پایگاه اینترنتی انجمن به نشانـی   

www.irps.org.ir     مراجعه نموده یـا بـا
تماس حـاصـل   88351130شماره تلفن 

.نمایند

دعوت به عضویت در انجمن


