
 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

 ارسال فرمایید. newsletter@irps.org.irالکترونیکی 

 دعوت به همکاری

  7931مهر ماه  -شماره هجدهم   -فصلنامه خبری 

 

خوانید: در این شماره می  

   های فنی تددییدن   معرفی اعضای انجمن برای همکاری در کمیسیون

 استانداردهای ملی

 های غیرمخدر  ایدران  المللی آزمون برگزاری پنجمین کنفرانس بین

(IRNDT 2018)  توسط انجمن بازرسدی غدیدرمدخدر  ایدران

(IRNDT)  31۷۹ماه  آبان 31ی  31در ریزهای    

 های آموزشی دزیمتری فردی تغییر زمان برگزاری کارگاه 

  خبرهای کوتاه از دفتر حفاظت در برابر اشعه 

  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   

های تدیین  معرفی اعضای انجمن برای همکاری در کمیسیون 

 استانداردهای ملی

هدای   پژیهشکده سیستد ” با کمال خوشنودی به اطالع اعضای محترم انجمن می رساند که 

اخیراً از  انجمن حفاظت در برابر اشعه ایرانیان به منظور معرفی نماایاناده “  پیشرفته صنعتی

آورد. نظر به ایان   های تدوین استانداردهای ملی دعوت به عمل می  برای حضور در کمیسیون

که پژوهشکده مزبور از طرف سازمان انرژی اتمی ایران به عنوان متولی تدوین استانداردهاای 

ای تعیین شده است،  این انجمن ضمن استقبال از اقدام ارزشاماناد آن   ملی پرتوی و هسته

 نماید.  پژوهشکده، نسبت به معرفی نماینده اقدام می

های مربوط به تعیین نماینده برای هر کمیسیون فانای   در آینده، انجمن با قرار دادن اطالعیه

از متقاضیان  درخواست می کند تا رزومه خود را از طریق ایمیل انجمن ارسال ناماایاناد و 

 نماید. ای را به پژوهشکده معرفی می اند نماینده متعاقباً از بین افرادی که اقدام کرده

امید است که با این ریش بتوانی  از تجربیات ی تخصص ازرشمند اعضای مدتدتدر  

 مند شوی . انجمن در تدیین استانداردهای ملی بهره
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ایراندر برابر اشعه خبرنامه داخلی  انجمن حفاظت   

های غیرمخر  ایران  المللی آزمون برگزاری پنجمین کنفرانس بین

) 2018 (IRNDT 

رسااناد،    های غیر مخار  مای  به اطالع فعاالن و پژوهشگران محترم در زمینه آزمون 

تاوساط     (IRNDT 2018)های غیرمخر  ایران  المللی آزمون پنجمین کنفرانس بین

در  7931ماه  آبان 71و  79در روزهای     (IRNDT)انجمن بازرسی غیرمخر  ایران 

مندان لطفاً جهت کسب اطالعات بیشتر به   تهران برگزار می گردد. عالقه  هتل المپیک

 سایت کنفرانس مراجعه نمایند.

 آدرس سایت اینترنتی کنفرانس:

www.irndt2018.ir 
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 های غیر مخر  ایران پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی آزمون 
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 های آموزشی دزیمتری فردی  تغییر زمان برگزاری کارگاه

های دزیمتری فاردی باا   با عرض پوزش و تأسف به اطالع متقاضیان شرکت در کارگاه

رساند به علت تأخیر در دریافت مواد الزم برای برگزاری   میTLD  های فیلم بج و   روش 

آباان  9مهر الی  82ها به جای   است. کارگاه  های مزبور، زمان برگزاری تغییر کرده  کارگاه

آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد. لذا لطفاً متقاضیاان بار  93الی  82ماه، از تاریخ 

 ها برای حضور اقدام نمایند.  اساس برنامه جدید کارگاه

اند و همچنین متقاضیانی که   ها ثبت نام کرده  از تمامی افرادی که برای حضور در کارگاه

شود به منظور اطالع از آخرین اخبار مارباوط باه   اند تقاضا می  موفق به ثبت نام نشده

 ها به سایت انجمن مراجعه نمایند. برگزاری این کارگاه

 تماس بگیرید. 3392311227لطفاً برای هرگونه پرسش با شماره تلفن همراه 

 

   www.irps.org.irآدرس سایت انجمن:   

 



 

 خبرهای کوتاه از دفتر حفاظت در برابر اشعه

خبر ایل: قابل توجه دارندگاه پریانه اشتغال یاردات دستگاه های مولد پرتوهای غیر یونسداز للدیدزر  

 پرتوهای رادیویی(

، دفتر حفاظت دربرابر اشعه اطالعیه مربوط به فرم جدید فرایاناد 7931  شهریور 2سه شنبه در تاریخ 

اظهار و ثبت تجهیزات وارد  و یا واگذار شده توسط مراکز دارای پروانه اشتغال واردات انواع لیزر و یاا 

ای کشور گذاشت. لذا   مرکز نظام ایمنی هسته پورتالمنابع مولد پرتوهای رادیویی و مایکروویو را روی 

های مزبور باید اطالعات مربوطه را در فایل اکسال   های دارای پروانه  بعد از تاریخ مزبور تمامی شرکت

ارائه شده توسط واحد قانونی از طریق اطالعیه مزبور، وارد و ارائه نمایند. این فایل جایگازیان  فارم 

های مولد پارتاوهاای رادیاویای   پیوست ضوابط دریافت پروانه اشتغال واردات لیزر/ دستگاه 8شماره 

ای   است.  متن کامل اطالعیه و فایل اکسل مرتبط با آن از طریق پورتال مرکز نظام ایمنی هستاه  شده

 کشور  قابل دسترسی است.
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 خبرهای کوتاه از دفتر حفاظت در برابر اشعه

خبر دی : قابل توجه متقاضیان دریافت/تمدید/اصالح پریانه اشتغال مراکدز کدار بدا 

 لیزرهای صنعتی

دفتار  ، 7931در تاریخ یکشنبه اول مهر 

حفاظت در برابر اشعه، مدرک بازناگاری 

ضوابط دریافت پریانه اشدتدغدال ” شده  

را در “  مراکز کار با لیزرهای صدندعدتدی

ای کشاور   پورتال مرکز نظام ایمنی هسته

قرار داد . لذا از تاریخ مازباور، تاماامای 

متقاضیان دریافت/ تمدید و یا اصالح این 

پروانه اشتغال باید بار اسااس ضاواباط 

 جدید اقدام نمایند. 

لطفاً جهت دسترسی به فایل این ضوابط 

های مربوطه، به پورتال مرکز نظاام   و فرم

 ای کشور مراجعه کنید.  ایمنی هسته

های فوق، می توانید از راهنمای صفحه بعد استفاده   به منظور دسترسی ساده به فایل

 کنید.
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 خبرهای کوتاه از دفتر حفاظت در برابر اشعه

 راهنمای دانلود فایلهای ضوابط دریافت پریانه اشتغال لیزرهای صنعتی
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 خبرهای کوتاه از دفتر حفاظت در برابر اشعه

 راهنمای دانلود فایلهای ضوابط دریافت پریانه اشتغال لیزرهای صنعتی لادامه(
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 خبرهای کوتاه از دفتر حفاظت در برابر اشعه لادامه(

خبر سو : دفتر حفاظت در برابر اشعه  هرگونه تصویربرداری پرتوی از بیماران به منظور مدقداصدد 

 ای را ممنوع کرد.  بیمه

ای در   ، دفتر حفاظت در برابر اشعه، با قرار دادن  اطاالعایاه7931شهریور  73در تاریخ شنبه 

اعالم کرد، هرگونه تصویربرداری پرتوی از بیمااران باه  ای کشور،   پورتال مرکز نظام ایمنی هسته

باشد.  لطفا برای دسترسی به متن کامل اطالعیه و ابالغیه بیماه   ای ممنوع می  منظور مقاصد بیمه

 ای کشور مراجعه کنید. مرکزی به پورتال  مرکز نظام ایمنی هسته
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 خبرهای کوتاه از دفتر حفاظت در برابر اشعه لادامه(

خبر سو : دفتر حفداظدت در 

بددرابددر اشددعدده  هددرگددوندده 

تصویربرداری پرتوی از بیماران 

ای را   به منظور مقاصد بیدمده

 ممنوع کرد. 
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229١7793تلفکس   

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

7193١-31١صندوق پستی  -2١پالک   
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 قابل توجه موسسات ی 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 باه مندان به عضویت در انجمن میعالقه

پایگاه ایاناتارناتای اناجامان باه نشاانای  

www.irps.org.ir  مراجعه ناماوده یاا باا

 تماس حاصل نمایند. 229١7793شماره تلفن 

 

 دعوت به عضویت در انجمن
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