
 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
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 دعوت به همکاری
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خوانید: در این شماره می  

 به روز آوری پایگاه اینترنتی انجمن 

 ای کشور اطالعیه جدید مرکز نظام ایمنی هسته 

 حدود پرتوگیری -بازنگری استاندارد پرتوهای غیر یونساز 

 معرفی کتاب 

  برگزاری همایش 

  دعوت از موسسات به درج آگهی 
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ایرانبرابر اشعه خبرنامه داخلی  انجمن حفاظت در   

 به روز آوری پایگاه اینترنتی انجمن

اسدت.   اخیراً به روز آوری شدده  irps.org.irرساند، سایت اینترنتی انجمن به ادرس   به اطالع می

توانند با مراجعه به این سایت در جریان آخرین اخبار و اطالعات مرتبط با حفاظدت   مندان می  عالقه

 در برابر اشعه قرار گیرند. 

 اطالعیه مهم: شرایط اخذ مجوز ورود/ترخیص چشمه های صنعتی با شکل ویژه

قابل توجه کلیه شرکت های متقاضی دریافت مجوز ورود/ترخیص جهت چشمه های صنعتی شدکدل وید ه 

(Special Form)   کمیسیون تشخیص صالحیت کار با اشعده، ضدروری  49/40/31براساس تصمیم مورخ

میالدی( کلیه چشمه های وارداتی با ضوابط حمل و ندقدل  9452)ابتدای سال  59/54/31است از تاریخ 

 Certificate of Approval Design for Special Form)ایمن مواد پرتوزا منطبق بوده و مدرک معتبر 

Radioactive Material)  صادر شده از طرف واحد قانونی کشور سازنده و برای چشمه های کپسول شدده

یا استانداردهای مورد تائید واحد قانونی ، قبل از اخذ مدجدوز  55111گواهی معتبر تطابق با استاندارد ملی 

ورود جهت بررسی به واحد قانونی ارائه گردد . بدیهی است در صورت عدم ارائه مدرک مذکور، مجدوز ورود 

 صادر نخواهد شد.  اصل خبر در پایگاه اینترنتی مرکز نظام ایمنی هسته ای موجود است.



حدود  -اولین ویرایش استاندارد پرتوهای غیر یونساز

در سازمان ملی استاندارد  5991پرتوگیری، در سال 

ایران به تصویب رسید. این استاندارد، برای تمامی 

 944محدوده فرکانسی پرتوهای غیر یونساز از صفر تا 

گیگا هرتز تدوین شد. استاندارد مزبور بر مبنای حدود 

پرتوگیری در رهنمودهای ارائه شده توسط کمیسیون 

المللی حفاظت در برابر پرتوهای غیر یونساز   بین

(ICNIRP) .تدوین شده بود ، 

با گذشتن حدود ده سال از تصویب اولین ویرایش 

بازنگری شد.     ICNIRPتعدادی از رهنمودهایاستاندارد، 

بالفاصله کارشناسان دفتر حفاظت در برابر اشعه نسبت 

 -به بازنگری و به روز آوری استاندارد پرتوهای غیر یونساز

 حدود پرتوگیری اقدام کردند.

ویرایش دوم این استاندارد در سازمان ملی استاندارد 

تصویب شد و هم اکنون در سایت سازمان ملی استاندارد 

 باشد. در دسترس می 9112با کد ملی 

بدیهی است مقادیر حدود پرتوگیری که در ضوابط کار با 

است، به زودی بر   انواع پرتوهای غیر یونساز ارائه شده

اساس ویرایش جدید استاندارد بازنگری و اصالح خواهد 

است تمامی مراکز کار با   شد. در حال حاضر توصیه شده

پرتوهای غیر یونساز  حدود پرتوگیری مورد نیاز خود را 

 با مراجعه به ویرایش دوم استاندارد، استخراج نمایند.

 حدود پرتوگیری -بازنگری استاندارد پرتوهای غیر یونساز
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تدالدید    ”Introduction to Health Physics“کتدا  

هرمان سمبر و توماس جانسون، ویرایش چهارم، تدوسدط 

آقای دکتر بنوشی، عضو هیئت علمی پ وهشگاه علدوم و 

است. این کتا  با متنی روان    ای ترجمه شده  فنون هسته

در دو “  ای بر فیزیک بهدداشدت  مقدمه” و دقیق با عنوان 

است. دانشجویان، مدرسین، محققین   جلد به چاپ رسیده

توانند این کتا  دو جلدی را با بدهدای   مندان می  و عالقه

ریال خریداری نمایند. در ستون مقابل  014444هر جلد 

معرفی مختصری از این کتا  ارائه شدده اسدت. بدرای 

توانید به پایگاه اینترندتدی   دریافت اطالعات بیشتر آن می

 مراحعه نمایید. ”irps.org.ir“ انجمن به آدرس  

 آدرس پخش:

 معرفی کتاب

پرتوهای ایکس، گاما، رادیویی، و لیزر؛ و نیز ذراتی مانندد 

توانند پیامدهای نداگدواری بدرای  آلفا، بتا، و نوترون می

هدای  زیست، کاربرانِ منابعِ پرتوزا، و نسدل مردم، محیطِ 

آینده داشته باشند. این پیامدها گریزپذیر، و در صدورتِ 

گدیدری  پدیدش رعایتِ اصولِ حفاظت در برابرِ اشعه قدابدل

 هستند.
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 قابل توجه موسسات و 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 بده مندان به عضویت در انجمن میعالقه

پایگاه ایدندتدرندتدی اندجدمدن بده نشداندی  

www.irps.org.ir  مراجعه ندمدوده یدا بدا

 تماس حاصل نمایند. 99915594شماره تلفن 

 

 دعوت به عضویت در انجمن
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