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دعوت به عضویت

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

-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



هاو مسؤولیتپروانه-فصل دوم

با موارد  در ارتباط فعالیتهرگونهانجام-4ماده
، غیر از   3از ماده 4و3،  2،  1در بندهاي مندرج

مربوطههاينامهآئینموجببهموارد مستثنی 
و پروانه ربطاز واحد ذي  کسباخذ پروانه مستلزم
.باشدمیاز واحد قانونیاشتغال

در مورد مؤسسات  مجوز کار با اشعه    -تبصره
توسطپزشکیگروهمتخصصینصرفاً براي پزشکی

امورحفاظتاز دو نفر متخصص   مرکبکمیسیونی
از و دو نفر کارشناس   از واحد قانونی  در برابر اشعه  

مورد پزشکیو آموزش ، درمان بهداشتوزارت
واحد و از طرف   و تأیید قرار گرفته     بررسی
تأسیسنهاییصدور پروانه .  خواهد شد دادهقانونی

و ، درمان بهداشتوزارتاز سويواحد کار با اشعه
.خواهد بودپزشکیآموزش

حداقلاستمکلفکسبپروانهدارنده-5ماده
و مسؤولشخصعنوانبهفرد واجد شرایط  یک
فیزیکمسؤولعنوانبهفرد واجد شرایط   یک

اشتغالتا پروانه معرفیواحد قانونی را به بهداشت
.اخذ گرددآنانبنام

مروري بر برخی از مواد قانون حفاظت در برابر اشعه

مانند واحدهاي  (در موارد خاص    -تبصره
و طبق )  محدودبا فعالیت ایکسبا اشعه تشخیصی

حقیقیشخص، مسؤولیت مربوطهاينامهآئین
و مسؤول مسؤول، شخص کسبپروانهدارنده
یا یکتواند توأماً بعهده   میبهداشتفیزیک

.باشدواجد شرایطحقیقیدوشخص

منحصراً استمکلفاشتغالپروانهدارنده-6ماده
و در حدود و شرایط مندرج در پروانه و          در محل 

.نمایدفعالیتمربوطههايدستورالعمل

دارندهحقوقیتغییر در وضعیت  هرگونه-7ماده
و نیز  مولد اشعه با منابع در ارتباط کسبپروانه

با منابع در ارتباط و کیفی تغییر کمی هرگونه
.استاخذ مجوز از واحد قانونیمزبور مستلزم 

از پسپزشکیمؤسساتدر خصوص -تبصره
کار جدید از   اخذ مجوز از واحد قانونی، صدور پروانه

پزشکیو آموزش ، درمان بهداشتسوي وزارت 
.خواهد بود

)هاي بعدادامه مطلب در شماره(
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جایزه فیزیک بهداشت سیمین

همایش پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشکده           
روزهاي نهم و دهم      درمهندسی دانشگاه شیراز   

مهندسی در دانشکده  1394اردیبهشت ماه      
شیمی نفت و گاز دانشگاه شیراز برگزار                  

این مراسم ضمن معرفی تاریخچه           در.گردید
پیشکسوت و  تأسیس دانشکده مهندسی، از اساتید    

هاي مهندسی تجلیل    هاي ماندگار دانشکده   چهره
به معرفی  همچنین در یک بخش     .  عمل آمد به

این .  پرداخته شد جایزه فیزیک بهداشت سیمین    
جایزه با حضور جناب آقاي دکتر صفوي قائم مقام         
ریاست دانشگاه شیراز، جناب آقاي دکتر فرید            
ریاست دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز       
و جناب آقاي دکتر هوشداران دبیرانجمن دانش          
آموختگان دانشگاه شیراز به سه طرح زیر اهدا            

:گردید
) ریسکر(نرم افزار تخمین ریسک 

خانم مهندس بنفشه زینلی دانشجوي دکتري           
مهندسی پرتوپزشکی دانشگاه شیراز داراي چندین      
مقاله معتبر در مجالت و کنفرانس هاي علمی ملی 

هاي و بین المللی و دانشجوي رتبه اول در دوره           
کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري 

دارنده دو  آقاي مهندس محمدامین نظري جهرمی    
ثبت اختراع در زمینه طراحی نرم افزار 

بررسی تغییرات تومور مارکرها در سرم خون         
انسان ناشی از پرتوگیري بلند مدت به مقادیر          

باالي پرتوهاي طبیعی زمینه در شهر رامسر 
آقاي مهندس مسعود حقانی دانشجوي دکتري           
مهندسی پرتوپزشکی دانشگاه شیراز داراي بیش          

مقاله معتبر در مجالت و کنفرانس هاي علمی        30از
ملی و بین المللی 

آقاي شهرام تائب دانشجوي دکتري پژوهش محور         
10رادیوبیولوژي دانشگاه علوم پزشکی شیراز داراي       

مقاله معتبر در مجالت و کنفرانس هاي علمی ملی          
و بین المللی

کاربرد و کالیبراسیون پلی کربنات هاي ضخیم        
به عنوان آشکار ساز رد پاي هسته اي بر اساس          

SSNTDروش 

خانم سمیرا سرشوق دانشجوي دکتري مهندسی         
راکتور دانشگاه شیراز دارنده یک ثبت اختراع در            
زمینه آشکار ساز هاي هسته اي و چندین مقاله             
معتبر در مجالت و کنفرانس هاي علمی ملی و بین           
المللی دانشجوي رتبه اول در دوره هاي کارشناسی         

دکتريو ارشد     



)ادامه مطلب(جایزه فیزیک بهداشت سیمین 

همچنین دراین مراسم جناب آقاي دکتر رضا            
فقیهی مسئول مرکز تحقیقات تابش و سرکار خانم     

به عنوان بنیانگذار     مهندس سیمین مهدیزاده    
طرف انجمن حفاظت   و به نیابت از   جایزه سیمین 

.در برابر اشعه ایران حضور داشتند
الزم به ذکر است که از جناب آقاي مهندس               
راستخواه رئیس مرکز نظام ایمنی هسته اي کشور        
و جناب آقاي دکتر کاردان مدیرکل امور حفاظت         
در برابر اشعه کشور و رئیس هیئت مدیره انجمن           
حفاظت در برابر اشعه و جناب آقاي مهندس              
منصور جعفري زاده عضو پیوسته انجمن حفاظت        
در برابر اشعه ایران در این مراسم دعوت به عمل            
آمد که متاسفانه به علت مشغله کاري در این              

پس از اهدا این جوایز،         .مراسم حضور نیافتند    
بنیانگذار جایزه فیزیک بهداشت سیمین طی            

گیري این جایزه و    سخنانی تاریخچه و روند شکل     
اندازي و نقش انجمن و مرکز تحقیقات تابش در راه

ایشان اعالم  .  روند انتخاب ساالنه را توضیح دادند      
هاي ارسالی توسط هفت داور        نمودند که طرح   

:منتخب زیر مورد ارزیابی قرار گرفت
توسط هفت داور منتخب زیر مورد ارزیابی قرار            

:گرفت

       جناب آقاي دکتر کاردان رئیس هیـئـت مـدیـره
انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

          جناب آقاي دکتر رضا فقیهـی مسـئـول مـرکـز
تحقیقات تابش دانشگاه شیراز

    جناب آقاي دکتر مرتضوي عضو پیوسته انـجـمـن
حفاظت در برابر اشعه ایران و عضو هیئت علـمـی   

گروه فیزیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 دکتر امیر موافقی عضو پیوسته انجمن حفاظت در

برابر اشعه ایران  و رئیس گروه پژوهشی ایـمـنـی      
اي و حفاظت پرتویی پژوهشگاه علوم و فنون هسته
اي هسته

  جناب آقاي دکتر وهابی مقدم، عضو هیئت مدیـره
انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران و عضو هیـئـت   

علمی دانشگاه گیالن
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در نتیجه سه طرح ذکر شده که بیشترین             
امتیاز را با اختالف زیاد نسبت به سایر طرح            
هاي ارسالی کسب نموده بودند به عنوان طرح         

به هر یک از      .  هاي منتخب برگزیده شدند     
مجریان طرح هاي برگزیده یک لوح تقدیر،           
تندیس جایزه فیزیک بهداشت سیمین و کارت       

. هاي هدیه تقدیم گردید
در نهایت خانم مهندس مهدیزاده از جناب            
آقاي دکتر رضا فقیهی مسئول مرکز تحقیقات        
تابش و جناب آقاي دکتر کاردان ریاست هیئت        
مدیره انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران             

.قدردانی و سپاسگزاري نمودند

)ادامه مطلب(جایزه فیزیک بهداشت سیمین 
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گشایش طرح ملی پایش رادن در ساختمان هاي مسکونی کشور همزمان با 
برگزاري همایش و کارگاه آموزشی رادن  در دانشگاه علوم پزشکی البرز

در سالن کنفرانـس  1394/04/10روز چهارشنبه 
دانشگاه علوم پزشکی البرز با حضور مـقـامـات و      
متخصصین وزارت بهداشت درمـان و آمـوزش         
پزشکی، امور حفاظت در برابر اشـعـه کشـور و          
دانشگاه علوم پزشکی البرز همـایـش و کـارگـاه         

هاي مسکونی استانی طرح ملی رادن در ساختمان
این طـرح بـا هـدف ارزیـابـی              . کشور آغاز شد

پرتوگیري مردم از گاز پرتوزاي طبیعی رادن انجام 
5هاي کشور در یک دوره   شود در همه استانمی

. ساله به اجرا در می آید
نتیجه اجراي این طرح دستـیـابـی بـه مـیـزان           

-پرتوگیري ساالنه مردم از گاز پرتوزاي رادن مـی 
بر اساس این نتایج نهادهاي قانونی کشـور    .  باشد
-توانند سطح مرجع غلظت رادن در ساختمانمی

هاي عمده این طـرح مـی       ها را که یکی از هدف
در این کارگاه آموزشـی کـه     .  باشد تعیین نمایند

براي همکاران طرح در استان البرز بـرگـزار شـد      
:عناوین زیر در قالب سخنرانی ارائه شد

     مبانی رادن، منشاء، ویژگی ها و پرتـوزایـی و
فیزیک آن؛

گیري گاز  هاي اندازه آشنایی با اصول و روش      -
رادن؛

. پرسش هاي رایج مربوط به اجراي طرح-

ها جلسه پرسش و پـاسـخ بـا        در پایان سخنرانی
حضور کارشناسان وزارت بهداشـت و سـازمـان        

کنندگان در   شرکت.  انرژي اتمی ایران برگزار شد
هـا  هایی را مطرح نمودند که به آن  کارگاه پرسش
.پاسخ داده شد
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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  



غیریونساز

هاي آسیب حرارتیکارگاه آموزشی با عنوان آستانه
(Thresholds of thermal Damage)برگزار شد.

کمیسیون بین المللی حفاظـت  کارگاه توسطاین
با همکـاري  )  ICNIRP( در برابر پرتوهاي غیریونساز 

در بـازه زمـانـی      )  WHO( سازمان جهانی بهداشت 
در شهر استانـبـول   1393پنجم تا هفتم خردادماه 

براي اطالع از محتواي کارگاه .  ترکیه برگزار گردید
مـراجـعـه    org.ICNIRP.wwwبه پایگاه اینترنتـی    

.فرمایید

توسطExtending the UV Indexالمللی کارگاه بین
کمیسیون بین المللی حفاظت در برابر پـرتـوهـاي    

مـلـبـورن    1394آذر   ICNIRP  (16( غیریونساز 
براي کسب اطـالعـات     .  استرالیا برگزار خواهد شد

org.ICNIRP.wwwبیشتر به پایگاه اینترنـتـی     

.مراجعه فرمایید
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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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