
 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 می                 از کلیه فعاالن عرصه    

تواند برای سایرین مفید واقع شود را به آدرس پست              های مرتبط و عناوینی که می       ها و دوره   مطالب علمی، برگزاری کارگاه    

 ارسال فرمایید. newsletter@irps.org.irالکترونیکی 

 دعوت به همکاری

  6931اسفند ماه  -شماره شانزدهم   -فصلنامه خبری 

 

خوانید: در این شماره می  

              دوره حفاظت در برابر اشعه ویژه جراحان عروق، کاردیولوژیست ها و

 اینترونشنیست ها، برگزار شد.

                   حضور انجمن حفاظت در برابر اشعه در  اولین کنننفنراننی منلنی

 ها ها و چالش بیوالکترومغناطیی: فرصت

 های آموزشی دزیمتری فردی برگزاری کارگاه 

               جلسه اهداء جوایز سومین دوره جایزه فیزیک بهداشت سیمنینن و

 مجمع عمومی سالیانه انجمن برگزار شد.

  دعوت از موسسات به درج آگهی 

 خبرنامه داخلی  انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
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ایراندر برابر اشعه خبرنامه داخلی  انجمن حفاظت   

برگزاری دوره حفاظت در برابر اشعه ویژه جراحان عروق، کاردیولوژیست 

 ها و اینترونشنیست ها

انجمن حفاظت در برابرر اشرعره         

ایران برای اولین بار،  با همکراری        

مرکز آموزشی، تحریریریراتری و          

درمانی قلب و عررو  شرهریرد            

حفاظنت در    ” رجایی، اولین دوره    

برابر اشعه ویژه جراحان عنروق،       

را با تصویب دفتر حفاظت در برابر اشرعره و ترحرت                “  کاردیولوژیست ها و اینترونشنیست ها    

در محل بیمارستان قلب شهریرد    6931دی ماه سال  83و  82های   نظارت آن دفتر، در تاریخ   

 رجایی تهران برگزار کرد.  

ارائه گواهینامه این دوره به واحد قانونی برای تایید پرتوکاری متخصصان مزبور، الزامی اعرم                

 شده است.   
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ایراندر برابر اشعه خبرنامه داخلی  انجمن حفاظت   

برگزاری دوره حفاظت در برابر اشعه ویژه جراحان عروق، کاردیولوژیست 

 ها و اینترونشنیست ها )ادامه(

نفر  از متخصصران       82تعداد   

محتر  در ایرن دوره حورور         

داشتند و مروفرب بره اخرذ            

گواهینامه دوره شدند. اساتیرد      

دوره متشکل از متخرصرصران       

دفتر حفاظت در برابر اشعه و       

 انجمن حفاظت در برابر اشعه ایرانیان بود. 

درصد حاضران در دوره از مطالب ارائه شده و    28بر اساس نظر سنجی صورت گرفته بیش از    

 برگزاری دوره رضایت داشتند.

انجمن حفاظت در برابر اشعه در نظر دارد دوره مزبور را در سنا  جناری بنرای                     

متقاضیان برگزار نماید. لذا متقاضیان می توانند درخواست خود را از طریق ایمین                

info@irps.org.ir .اعالم نمایند 

برای آن دسته از اعضای انجمن که حق عضویت سه سا  اخیر را پرداخنت کنرده                  

 باشند، تسهیالتی لحاظ خواهد شد.
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 اولین کنفرانی ملی بیوالکترومغناطیی برگزار شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با حوور جمع  6931ها در بهمن ماه سال        ها و چالش    اولین کنفرانس ملی بیوالکترومغناطیس، فرصت    

کثیری از صاحب نظران و پژوهشگران در دانشگاه علو  پزشکی ارتش برگزار شد. ریاسرت انرجرمرن                     

حفاظت در برابر اشعه ایران، به عنوان سخنران کلیدی در زمینه الزامات ایرمرنری پررتروهرای رادار                       

 های انجمن ارائه کردند. سخنرانی کردند. ایشان توضیحاتی نیز در زمینه فعالیت

 کتابچه مقاالت ارائه شده در کنفرانی مزبور هم اکنون در سایت اینترنتی انجمن قرار دارد.
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های آموزشی دزیمتری فردی تحت نظارت              برگزاری کارگاه

 دفتر حفاظت در برابر اشعه

های آمنوزشنی       کارگاه” انجمن حفاظت در برابر اشعه در نظر دارد با توجه به برگزاری          

و دریافت درخواست  6931در پایان سال  ”    TLDهای فیلم بج و   دزیمتری فردی به روش   

ها، در سال جاری و در اولین فررصرت،             تعدادی از متیاضیان برگزاری مجدد این کارگاه      

هرا    های آموزشی مزبور را برگزار نماید. لذا  متیاضیان حوور در این کارگاه   مجدداً کارگاه 

ها از طرریرب ارسرال           توانند درخواست خود را برای حوور در هر یک از این کارگاه             می

ایمیل به آدرس زیر به اطمع انجمن برسانند. در صورتی که تعداد متیاضیان بره حرد                    

های الز  با دفتر حفاظت در برابر اشعه  برای برگزاری کرارگراه                  نصاب برسد، هماهنگی  

 آموزشی صورت خواهد گرفت. 

برای آن دسته از اعضای انجمن که حق عضویت سه سا  اخیر را پرداخت کرده باشننند،                

 تسهیالتی لحاظ خواهد شد.

info@irps.org.ir  

 



 

اهداء جوایز برندگان سومین دوره جایزه فیزیک بهداشت سیمین در مجمع 

 عمومی سالیانه انجمن

 

در محل سالرن    61:98لغایت  68از ساعت  6931968968مجمع عمومی سالیانه انجمن در تاریخ       

خوارزمی سازمان انرژی اتمی ایران برگزار شد. این جلسه با حوور جمعی از مدیران و مسروروالن                   

 ها، صاحب نظران  و اعوای انجمن برگزار شد. سازمان انرژی اتمی، اساتید دانشگاه

جلسه با قرائت آیاتی از قرآن کریم و  پخش سرود جمهوری اسممی ایران آغاز شد. سپس  آقایان                    

ای(،  دکترر     دکتر حسینی پناه )رئیس انجمن(، دکتر موافیی )رئیس پژوهشگاه علو  و فنون هسته      

سهرابی )یکی از اعوای  مؤسس انجمن و استاد دانشگاه امیرکبیرر(، دکرترر کراردان )رئریرس                           

ای( دکتر فییهی )عوو هیوت رئیسه انرجرمرن و                پژوهشکده راکتور پژوهشگاه علو  و فنون هسته      

استاد دانشگاه شیراز(، دکتر همتیان رییس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز و نمایرنرده                

های انجمن و راهکارهای تیویت تعاممت انجمرن برا             رییس دانشگاه در ارتباط با اهداف و فعالیت       

 مراکز علمی و پژوهشی کشور سخنرانی کردند. 

همچنین اطمعاتی در مورد اهدای جایزه سیمین در هر سال به ارائه کنندگان طرح های برگزیده                

در زمینه فیزیک بهداشت و حفاظت در برابر اشعه، به حاضران داده شد. در نهایت با تروجره بره                     

 توانمندی بالیوه انجمن بر ضرورت همکاری فعاالنه ترِ اعوای انجمن تاکید شد. 
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اهداء جوایز برندگان سومین دوره جایزه فیزیک بهداشت سیمین در مجمع 

 عمومی سالیانه انجمن

 در پایان جلسه جوایز برندگان سومین دوره جایزه فیزیک بهداشت سیمین اهدا شد.
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 قاب  توجه موسسات و مراکز کار با پرتوها

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

 خبرنامه داخلی انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

توانند بره   مندان به عوویت در انجمن می     عمقه

پایگاه ایرنرتررنرتری انرجرمرن بره نشرانری                     

www.irps.org.ir          مراجعه نرمروده یرا برا

 تماس حاصل نمایند. 22916698شماره تلفن 

 

 دعوت به عضویت در انجمن
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