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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
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خوانید: در این شماره می  

    برگزاری دوره حفاظت در برابر اشعه ویژهه رژراحژان عژرو  و

 ها  کاردیولوژیست ها و اینترونشنیست

 برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیئت رئیسه انجمن 

 های آموزشی دزیمتری فردی 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   

برگزاری دوره حفاظت در برابر اشعه ویهه رراحان عرو  و 

 ها  کاردیولوژیست ها و اینترونشنیست

انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران در نظر دارد در بخش کارگاهی هفتمین گنکره مشتتتر  

در مرکز قلب شهید رجایی تهران برگتزار  31اسفند  71الی  8قلب و عروق ایران که از تاریخ 

حفاظت در برابر اشعه ویژه جراحتان عتروق و کتاردیتولتوهیستت هتا و ” می گردد، دوره 

را برگزار نماید. تاریخ و برنامه دقیق این دوره و شرایط ثبت نام  به زودی “  ها  اینترونشنیست

 گیرد. در پایگاه اینترنتی انجمن حفاظت در برابر اشعه ایرانیان قرار می

توسط انجمن حفاظت در برابر اشعه و با حضور جمعی از متخصصان  7931این دوره در سال 

و جراحان قلب و عروق، تحت نظارت دفتر حفاظت در برابر اشعه در محل بیمارستان قتلتب 

 شهید رجائی تهران برگزار شد.
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ایراندر برابر اشعه خبرنامه داخلی  انجمن حفاظت   

 برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیئت رئیسه انجمن 

نظر به این که دوره سه ساله هیئت رئیسه انجمن رو به پایان است، انجمن در نظتر دارد تتا 

پایان سال جاری نسبت به برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیئت رئیسه دوره بعدی اقتدام 

 گیرد. نماید. بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته این اقدام تا پایان سال جاری صورت می

توانند برای هیئت رئیسه بتعتدی   مطابق با اساسنامه انجمن تمامی اعضای پیوسته انجمن می

کاندید شوند. انتخاب هیئت رئیسه بعدی بر اساس آرای اعضای پیوسته با حضور در مجتمتع 

 عمومی و در حضور نماینده محترم وزارت علوم انجام خواهد شد.

لذا از تمامی اعضای محترم انجمن که تا کنون نسبت به پرداخت حق عضویت ساالنته ختود 

 شود قبل از برگزاری مجمع عمومی اقدام نمایند. اند، تقاضا می اقدام نکرده

تاریخ و محل برگزاری مجمع عمومی از طریق روزنامه کثیر االنتشار )اطالعات( و همچتنتیتن 

سایت انجمن به اطالع خواهد رسید. امید است که اعضا با حضور فعال خود در برگزاری هتر 

 چه بهتر و پرثمرتر انتخابات همراهی و همکاری نمایند.

  www.irps.org.irآدرس سایت انجمن:   



 خبرنامه داخلی  انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

 خوانید:در این شماره می

 

 خبرنامه داخلی  انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

 های آموزشی دزیمتری فردی برگزار شد کارگاه 

آبان ماه  91الی  61از تاریخ TLD  های فیلم بج و   های دزیمتری فردی با روش   کارگاه

آذر ماه در محل سازمان انرهی اتمتی  61ها در تاریخ   های این دوره  سال جاری و آزمون

ها از طریق پایگاه ایتنتتترنتتتی   ایران برگزار شد. به زودی نتایج قبول شدگان در آزمون

 انجمن به اطالع شرکت کنندگان خواهد رسید.

های مزبور، افرادی با انجمن تماس گرفتند و در   نظر به این که پس از برگزاری کارگاه

های آموزشی بعدی سئوال کردند، از تمامی  متتتقتاضتیتان   مورد تاریخ برگزاری کارگاه

 شود درخواست خود را از طریق ایمیل زیر به اطالع انجمن برسانند. تقاضا می

های بعدی پس از رسیدن تعداد متقاضیان به حتد نصتاب و بتا   زمان برگزاری کارگاه

هماهنگی با دفتر حفاظت در برابر اشعه کشور، از طریق سایتت انتجتمتن بته اطتالع 

 متقاضیان خواهد رسید.

   www.irps.org.irآدرس سایت انجمن:   

 info@irps.org.irایمیل انجمن:           



 

 

  

 خبرهای کوتاه از دفتر حفاظت در برابر اشعه

های آموزشی تخصصی توسط مؤسسات دارای مجوز آموزش حفاظت   خبر اول: ضوابط برگزاری دوره

 در برابر اشعه

ضژوابژط ” ، دفتر حفاظت دربرابر اشعه اطالعیه متربتوب بته 7931  مهر 4چهار شنبه در تاریخ 

“ های آموزشی تخصصی توسط مؤسسات دارای مجوز آموزش حفاظت در برابر اشعژه  برگزاری دوره

 ای کشور گذاشت. در این اطالعیه آمده است: مرکز نظام ایمنی هسته پورتالرا روی 

به اطالع مي رساند بنا به تصميم كميته آموزش از اين پس واحد قانوني تنها نسبت  بته وتدور 

نمايد كه در ضوابط متدون وتود    هاي آموزشي اقدام مي  مجوز و تاييد گواهينامه آن دسته از دوره

ها را براي افراد داراي مسئولي  در چارچوب ضابطه مربوطه الزامي نموده است     گذراندن آن دوره

هتاي پترتتوي بتدون   هاي مرتبط با فعالتيت   لذا متقاضيان مي توانند نسب  به برگزاري ديگر دوره

 دروواس  ودور مجوز و تاييد گواهينامه توسط واحد قانوني اقدام نمايند  

همچنين واحد قانوني جه  برگزاري دوره هاي تخصصي )مانند دزيمتري فتردي  كتالتيتبتراستيتون 

كند و متقاضيان بايد حداقل   سنجشگرها  كنترل كيفي پرتوتشخيصي و    ( مجوز سه ساله وادر نمي

 يك ماه قبل از برگزاري دوره با ارائه مدارك در هرنوب  نسب  به اوذ مجوز موردي اقدام نمايند 

ای کشتور   لطفا برای مشاهده متن کامل اطالعیه به پایگاه اینترنتی مرکز نظام ایمتنتی هستتته

 مراجعه نمایید.

 

 خبرنامه داخلی  انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران



 

 

 

 خبرهای کوتاه از دفتر حفاظت در برابر اشعه

 های دارای پروانه اشتغال واردات خبر دوم: قابل توره شرکت

 دفتر حفاظت در برابر اشعه، اطالعیه مربوب به  ، 7931مهر  78شنبه چهاردر تاریخ 

ثبت الکترونیکی درخواست تایید ثبت سفارش توسط مراکز دارای پروانه اشتتتلتال 

ای کشور قترار داد. در ایتن   واردات را روی پایگاه اینترنتی مرکز نظام ایمنی هسته

 است: اطالعیه آمده

بدين وسيله به اطالع مي رساند به منظور تسهيل فرايند تاييد ثب  ستفتارش كتلتيته 

مراكز داراي پروانه اشتغال واردات از دفتر حتفتا ت  در بترابتر اشتعته  از تتاريت  

هاي مزبور مي توانند از طريق كارتابل الکترونيکي و با استفتاده   شرك  10/8937931

از نام كاربري و كلمه عبور وود  نسب  به ثب  دروواس   جه  تايتيتد متجتوز بتراي 

كاالهايي كه مطابق ليس  پيوس  منابع پروانه  مجاز به واردات آن هستنتد اقتدام 

نمايند  بديهي اس  از تاري  اعالم شده به دروواس  هاي كتبتي تترتتيتر اثتر داده 

 نخواهد شد 

 

ای   لطفا برای مشاهده متن کامل اطالعیه به پایگاه اینترنتی مرکز نظام ایمنی هستته

 کشور مراجعه نمایید.
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 خبرهای کوتاه از دفتر حفاظت در برابر اشعه

 خبر سوم: ارتباط مستقیم با مدیر کل دفتر حفاظت در برابر اشعه

دفتر حفاظت در برابر اشعه، طی اقدامی شایسته و  ، 7931آبان  1شنبه یکدر تاریخ 

ارتباب مستقیم با متدیترکتل دفتتتر با هدف تکریم ارباب رجوع،  اطالعیه مربوب به 

ای کشور قترار   حفاظت در برابر اشعه را روی پایگاه اینترنتی مرکز نظام ایمنی هسته

داد. در این اطالعیه آمده است که کاربران محترم می توانند جهت ارتباب مستقیم با 

مدیرکل محترم دفترحفاظت در برابر اشعه و ارسال هرگونه نظرات، پیشتنتهتادات و 

 اقدام نمایید.   ”  ”nrpd@aeoi.org.irانتقادات از طریق پست الکترونیکی

همچنین جهت ارتباب حضوری با مدیر کل محترم و بررسی مشکالت و ارائه نظترات 

می توانند جهت هماهنگی و تعیین وقت قبلی با دفتر حفاظت در برابر اشعه )شمتاره 

 ( تماس بگیرند. 86119841و  86119848های  تلفن

 

ای   لطفا برای مشاهده متن کامل اطالعیه به پایگاه اینترنتی مرکز نظام ایمنی هستته

 کشور مراجعه نمایید.
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 خبرهای کوتاه از دفتر حفاظت در برابر اشعه

های پرتوساز تا زمژان اخژ    خبر چهارم: فرم تعهد مسئولیت نگهداری موقت دستگاه

 پروانه

دفتر حفاظت در برابر اشعه،  اطالعیه مربوب بته  ، 7931آبان  63شنبه   در تاریخ سه

را “  های پرتوساز تا زمان اختذ پتروانته  فرم تعهد مسئولیت نگهداری موقت دستگاه” 

ای کشور قرار داد. در ایتن اطتالعتیته   روی پایگاه اینترنتی مرکز نظام ایمنی هسته

 است: آمده

باشد كه از گذشته  دستگاه مولتد پترتتو در اوتتتيتار    اين تعهدنامه براي مراكزي مي

اند و درحال حاضر قصد بهره برداري از دستگاه را ندارند و شامل مراكزي كه قصد   داشته

 شود   در اوتيارگيري دستگاه مولد پرتو را دارند  نمي

 

لطفا برای مشاهده متن کامل اطالعیه و دانلود فرم مربوطه به پایگاه اینترنتی مترکتز 

 ای کشور مراجعه نمایید. نظام ایمنی هسته
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 خبرهای کوتاه از دفتر حفاظت در برابر اشعه

 های آموزشی حفاظت در برابر اشعه خبر پنجم: ضوابط دریافت مجوز برگزاری دوره

دفتر حفاظت در برابر اشعه،  نسخه بازنگری شده )ویرایش دوم( ضتوابتط دریتافتت 

های آموزشی حفاظت در برابر اشعه را روی پایگاه اینترنتی مرکز   مجوز برگزاری دوره

 ای کشور قرار داد.  نظام ایمنی هسته

استت،   های قبلی تلییرات چشمگیری کرده  این نسخه از ضوابط که نسبت به ویرایش

 باشد. قابل اجرا می 7931از اول دی ماه 

دی ماه، اطالعیه دیگتری  3در ضمن، دفتر حفاظت در برابر اشعه، در تاریخ یکشنبه  

ای کشور قرار داد و در آن اقداماتی کته   روی پایگاه اینترنتی مرکز نظام ایمنی هسته

های حفاظت در برابر اشعه باید انجام دهند و نسبت   مراکز دارای مجوز برگزاری دوره

 به اخذ مجوز مطابق با ضوابط بازنگری شده اقدام نمایند را اعالم کرد.

 

لطفا برای مشاهده متن کامل اطالعیه و دانلود فایل ضوابط به پایگاه اینترنتی مترکتز 

 ای کشور مراجعه نمایید. نظام ایمنی هسته

 است. راهنمای دانلود ضوابط در صفحات بعدی ارائه شده
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 خبرهای کوتاه از دفتر حفاظت در برابر اشعه

های آموزشی حفاظت در برابر   راهنمای دانلود فایل ضوابط دریافت مجوز برگزاری دوره

 اشعه
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 خبرهای کوتاه از دفتر حفاظت در برابر اشعه

های آموزشی حفاظت در برابر   راهنمای دانلود فایل ضوابط دریافت مجوز برگزاری دوره

 اشعه )ادامه(
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 خبرهای کوتاه از دفتر حفاظت در برابر اشعه

های آموزشی حفاظت در برابر   راهنمای دانلود فایل ضوابط دریافت مجوز برگزاری دوره

 اشعه )ادامه(
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 قابل توره موسسات و مراکز کار با پرتوها

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

 خبرنامه داخلی انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

توانند بته مندان به عضویت در انجمن میعالقه

پایگاه ایتنتتترنتتتی انتجتمتن بته نشتانتی  

www.irps.org.ir  مراجعه نتمتوده یتا بتا

 تماس حاصل نمایند. 88987791شماره تلفن 

 

 دعوت به عضویت در انجمن
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