
 خثرًاهِ داخلی  اًجوي حفاظت در تراتر اشعِ ایراى

 خَاًید:در ایي شوارُ هی

    ِ ضَز. لصا ذَاّطوٌس است     ی حفاظت زض تطاتط اضؼِ جْت خطتاض ضسى ایي ذثطًاهِ زػَت تِ ّوىاضی هی                  اظ ولیِ فؼاالى ػطغ

    ُ تَاًس تطای سایطیي هفیس ٍالغ ضَز ضا تِ آزضس خست              ّای هطتثظ ٍ ػٌاٍیٌی وِ هی       ّا ٍ زٍضُ   هغالة ػلوی، تطگعاضی واضگا

 اضسال فطهاییس. newsletter@irps.org.irالىتطًٍیىی 

 دعَت تِ ّوکاری

 1395ذطزاز   -ضواضُ ًْن   -ًاهِ ذثطی  فػل

 

خَاًید: در ایي شوارُ هی  

 الوللی  ترگساری چْاردّویي گٌگرُ تیيIRPA 

 ِهرٍری تر ترخی هَاد قاًَى حفاظت در تراتر اشع 

 دٍهیي جایسُ هلی سیویي 

 ُاًدازی کاًال تلگرام اًجوي را 

 َچاج کتاب حفاظت در تراتر پرتَّای رادیَیی ٍ هایکرٍٍی 

 ّای لیسری تصَیة استاًدارد حدٍد پرتَگیری از تاتش 

 

ایراىتراتر اشعِ خثرًاهِ داخلی  اًجوي حفاظت در   
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 خَاًید:در ایي شوارُ هی

ایراىتراتر اشعِ خثرًاهِ داخلی  اًجوي حفاظت در   

 IRPAالوللی  ترگساری چْاردّویي کٌگرُ تیي

اضزیثْطت هاُ( سال جاضی زض ضهْهط       24الی  20هاُ هِ )  13الی  9زض ضٍظّای    IRPA14الوللی   وٌگطُ تیي

ویح تاٍى افطیمای جٌَتی تطگعاض ضس. ذثطّای هطتَط تِ ایي ضٍیساز زض سایت وٌگطُ تِ آزضس ظیط ههَجهَز      

 است.

 www.irpa2016 capetown.org.za/index.asp  

هٌساى   زض ًظط است تِ هحض زستطسی تِ هجوَػِ هماالت وٌفطاًس، اعالػات هطتَط تِ آى زض زستطس ػاللِ

ضَز زض غَضت اعالع اظ اًتطاض ایي هجوَػِ، تا ایهوهیهل      لطاض گیطز. لصا اظ تواهی اػضای اًجوي زضذَاست هی 

 ظیط ایي اهط ضا تسْیل ٍ تسطیغ ًوایٌس.

 newsletter@irps.org.ir 



   ٍیژُ  هقررات -پٌجن   فصل 

ِ      وِ    افطازی    تِ  -02    هادُ ِ      تغَض هستوط ت   واض تا اضؼ

همساض ٍ      ظیط تط هثٌای       تاضٌس، هعایای     زاضتِ    اضتغال

ِ        هحیظ      خطتَزّی      تالمَُ      ضطایظ   تطریع      واض ت

 هیگیطز :  تؼلك  هطتَعِ  ّای ًاهِ آئیي  ٍ عثك  ٍاحسلاًًَی

واض     % ساػات 25    تا هیعاى     واض ّفتگی     ساػات    واّص  -1

 . سایطواضوٌاى  همطض تطای

ُ     سالیاًِ    استحمالی    هطذػی    هیعاى    افعایص  -2 زض     تا یىوا

ِ       تِ    اضتغال  هست    تطای    سال اظ     . استفازُ   واض تا اضؼ

ِ     سالیاًِ    استحمالی    هطذػی ّط     هَاضززض عَل     زض ایٌگًَ

 . است  اجثاضی  سال

اظاء ّط      تِ    تا یىسال     هَضز لثَل     ذسهت    هست    افعایص  -3

ِ      یىسال ٍ     سال    تا زُ     افعایص    .حساوثط ایي   واض تا اضؼ

ٍ     ، اظ واضافتازگی    هٌحػطاً اظ ًظط تاظذطیس، تاظًطستگی     

 هیثاضس.  احتساب  لاتل  ٍظیفِ  حمَق  تؼییي

ُ     خطزاذت  -4   ٍ هعایا تؼٌَاى       زضغس حمَق     تا خٌجا

 .  واض تا اضؼِ  الؼازُ فَق

اظ     استفازُ    تجای    هازُ    ایي  2زض هَضز تٌس       -    تثػطُ

  زض هحلی     اضتغال    تَاًسزضذَاست  هی    فطز شیٌفغ     هطذػی

 تٌوایس.  واض تا اضؼِ  غیط اظ هحیظ

 

 هرٍری تر ترخی از هَاد قاًَى حفاظت در تراتر اشعِ

،   اسالهی    اًمالب    ّا، ًْازّای   ٍظاضتراًِ  -02    هادُ

ِ       زٍلتی    ، ساظهاًْا ٍضطوتْای     هؤسسات   تِ    ٍ یا ٍاتست

  شوط ًام   تط آًْا هستلعم      لاًَى    ضوَل    وِ    ٍ هؤسساتی     زٍلت

ِ      است   ایي    هَظفٌس زض اجطای      اًتظاهی    هأهَضیي    ٍ ًیع ولی

 ًوایٌس.  ّوىاضی  تا ٍاحسلاًًَی  لاًَى

 

  همطضات    اجطای    حسي    هسؤٍلیت    ٍاحس لاًًَی   -00    هادُ

  تا تىاض گواضزى      است    ٍ هىلف     زاضتِ  ضا تؼْسُ     لاًَى    ایي

ٍ     تْیِ    ٍ اظعطیك     ٍ فٌی     ػلوی    ٍاجس غالحیت     هترػػیي

  ، استاًساضزّا ٍ زستَضالؼولْای      ، همطضات   ضَاتظ    تسٍیي

ٍ     ٍ خژٍّص     ، آهَظش   ترػػی    اهىاًات    ٍتىاضگیطی    الظم

  ضٍظ تساتیط همتضی      خیططفتِ  ػلوی    زض سغح     ذسهات    اضائِ

 ضا اتراش ًوایس.
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 هقررات ٍیژُ -  پٌجن  فصل اداهِ

االجطاء هیثاضس    الظم    تػَیة    اظ تاضید     لاًَى    ایي  -23    هازُ

  لن  هغایط لغَ ٍ واى       ٍ همطضات     لَاًیي    هعتَضولیِ    ٍ اظ تاضید  

  هطتَعِ    ّای آئیٌٌاهِ است  هىلف  هیگطزز. زٍلت  تلمی  یىي

اجطا     ٍ جْت     تػَیة    خیطٌْاز ٍاحس لاًًَی      ضا تط اساس  

ِ   اتالؽ   ایي    هطوَل    ٍ حمَلی     حمیمی    اضراظ    ًوایس. ولی

  اجطای    اظ تاضید     هاُ    ضص  هىلفٌس حساوثط ظطف      لاًَى

 ًوایٌس.  هٌغثك  آى  ذَز ضا تا همطضات  ٍضؼیت  لاًَى

 

وطَض آئیي      خعضىی    هؤسسات    زض ذػَظ   -    تثصرُ

  ٍ آهَظش     ، زضهاى   تْساضت    ٍظاضت    تَسظ    هطتَعِ    ّای  ًاهِ

  اظتػَیة    ٍ خس     ٍ تسٍیي     تْیِ    ٍ ٍاحس لاًًَی      خعضىی

 اجطاء ذَاّس تَز.  لاتل  ٍظیطاى  ّیأت

 اداهِ هرٍری تر ترخی از هَاد قاًَى حفاظت در تراتر اشعِ

  ٍ ضهص     هازُ  ٍ سِ  تط تیست  هطتول  فَق  لاًَى 

  فطٍضزیهي   تیستن  هَضخ  ضٍظیىطٌثِ  ػلٌی  زض جلسِ  تثػطُ

  ضهَضای    ههجهلهس       ٍ ّطت  یىْعاض ٍ سیػس ٍ ضػت  هاُ

  تأییس ضهَضای   تِ 30/1/1368  ٍ زض تاضید  تػَیة  اسالهی

 . است ضسیسُ  ًگْثاى
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 دٍهیي جایسُ هلی سیویي

تا تَجِ تِ خایاى یافتي هْلت اضسال هماالت تطای ضطوت زض زٍهیي جایعُ هلی سیویي، هماالت زضیافت ضسُ تهطای ّهیه هت         

ضَز، اظ عطیك ذثطًاهِ ٍ ّوچٌیي خایگاُ ایٌتطًهتهی     زاٍضاى اضسال ضس. تا اتوام زاٍضی، اساهی افطازی وِ جایعُ تِ آًاى اّسا هی 

اًجوي اعالع  ضساًی ذَاّس ضس. ایي جایعُ ّط سال تِ سِ عطح تطتط زض ظهیٌِ حفاظت زض تطاتط اضؼِ ٍ فیعیه تْساضت اّهسا     

 هطاجؼِ وٌیس. http://shirazu.ac.ir/radi/node/104ضَز. تطای اعالع تیطتط اظ ضطایظ ایي جایعُ تِ آزضس  هی
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88351130تلفىس   

 -ذیاتاى تیستن ) ضْیس اتغحی (  -اًتْای واضگط ضوالی  -تْطاى 

14395-975غٌسٍق خستی  -65خالن   
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 دٍ خثر کَتاُ

 تطجوِ وتاب"RF and MW Radiation Safety"   حفاظت زض تطاتهط خهطتهَّهای ضازیهَیهی ٍ             ” تألیف ضى ویچي، تا ػٌَاى

   است. تِ تؼساز هحسٍز تَسظ اًجوي حفاظت زض تطاتط اضؼِ چاج ضسُ“ هایىطٍٍیَ

 هیىطٍى زض ساظهاى ههلهی      1000ًاًَهتط تا  180ّای   ّای لیعضی زض هحسٍزُ عَل هَج  استاًساضز حسٍز خطتَگیطی اظ تاتص

 استاًساضز  تػَیة ضس.

 اطالعات تیشتر در هَرد دٍ خثر فَق در پایگاُ ایٌترًتی اًجوي در دسترس است.

 دعَت تِ عضَیت در اًجوي

ههطاجهؼهِ       www.irps.org.irتَاًٌس تِ خایگاُ ایٌتطًتی اًجوي تِ ًطاًی  هٌساى تِ ػضَیت زض اًجوي هی  ػاللِ

 تواس حاغل ًوایٌس. 88351130ًوَزُ یا تا ضواضُ تلفي 

 راُ اًدازی کاًال تلگرام اًجوي

هػازف تا ظاز ضٍظ هثاضن هحوس هػغفی )ظ( ضسَل گطاهی اسهالم، ضاُ         1394زی هاُ سال  5واًال تلگطام اًجوي زض تاضید 

ًفط ػضَ زاضز. زض ًظط است تا تالش هسیط هحتطم واًال، ضطایغی فطاّن ضَز تها      400اًساظی ضس. ایي واًال ّن اوٌَى تیص اظ  

اػضا تتَاًٌس هغالة تِ ضٍظ ٍ هطتثظ تا اّساف واًال ضا جْت زضج زض آى، زض اذتیاض هسیط واًال لطاض زٌّس ٍ خس اظ تطضسهی زض    

 است. غَضت تاییس زض زستطس سایط اػضا لطاض گیطز. آزضس ایي واًال زض سغط ظیط زضج ضسُ

https://telegram.me/RadiationProtection 
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