
 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

  6931خرداد ماه  -شماره سیزدهم   -فصلنامه خبری 

 

خوانید: در این شماره می  

  تصویب الیحه هوای پاک در مجلس و ارتباط آن با پرتوها 

  مصاحبه با شینا انصاری مدیر کل دفتر پایش فراگیر آلودگی سازمان

 حفاظت محیط زیست در ارتباط با الیحه هوای پاک

 معرفی کتاب 

 اخبار کوتاه 

  دعوت از موسسات به درج آگهی 
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 معرفی کتاب

توسط خانم دکتر سمانه برادران و آقای دکترر فرریردون      “  رادن و خطر ابتال به سرطان ریه” کتاب 

ص به قیمت  673در   ای تدوین شده  و میانجی، اعضای هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته

در بخش زیر قسرمرتری از         است.    منتشر شده 6931تومان توسط انتشارات آرنا  در سال  61111

پیشگفتار نویسندگان ارائه شده است. اطالعات بیشتر به زودی در پایگاه اینترنتی انجمن به آدرس    

“irps.org.ir”  .قرار خواهد گرفت 



 

 

 پیشگفتار کتاب رادن و خطر ابتال به سرطان ریه

دهد. بر طبق برآورد کمیته   ای از پرتوگیری افراد جامعه را به خود اختصاص می  استنشاق گاز رادن سهم عمده

( میزان دز سالیانه افراد در اثر استنشاق این گاز   (UNSCEARعلمی اثرات پرتو های اتمی سازمان ملل متحد

(222Rnمی باشد. رادن mSv   6161و دختران آن  
( و دختران پرتوزای آن یکی از مهمترین منابع پرتروزا در       

های اخیر مستنداتی به عرصه پژوهش ارائه گردیده که ناظر بر ارتباط ایجراد   اند. در دهه  طبیعت شناخته شده

رادن بعرنروان   6311های باالی گاز رادن دارد. در سال   سرطان در ریه با  پرتوگیری حاصل از استنشاق غلظت

بندی شد. سازمان بهداشت    طبقه  WHO، آژانس تخصصی تحقیقات سرطان  IARCزا توسط  یک ماده سرطان

، رادن را بعد از سیگار به عنوان دومین عامل ابتال به سرطان ریه معرفری کررده اسرت. در            (WHO)جهانی

های اخیر به بررسی ریسک ابتال به سرطان ریه ناشی از استنشاق گاز رادن توجه فراوانی شده  و مرراکرز    سال

 NACHI ،USRC ،WHO ،ACS ،AARST ،DOE ،NRCEH،IE of USتحقیقاتی معتبری در سراسر جهان مانند 

 ،NAS ،EPA   های اروپرایری مرانرنرد           اند. در کشورهای آمریکا و کانادا، در اکثر کشور  به این مساله پرداخته

های آسیایی مانند چین، ژاپن، پاکستان و نیرز کشرور      انگلستان، فرانسه، آلمان، چکسلواکی و همچنین کشور

گیری غلظت و بررآورد      ای در زمینه ارائه نقشه پرتوزایی رادن در نواحی مختلف، اندازه  مصر تحقیقات گسترده

دز و همچنین ریسک ابتال به سرطان ریه در انجام شده است. از نتایج تحقیقات انجام شده تخمین زده شرده   

مرگ و میر سرطان ریه در دنیا ناشی از رادن بوده است. با توجه به کشنده برودن      61-69است که ساالنه %  

بیماری سرطان ریه و آمار افزایشی ابتال به این بیماری در جهان، و اینکه رادن در محیط های بستره عرامرل      

ای از اثرات بیولوژیرکری    باشد، نویسندگان این کتاب برآن آمدند که مجموعه مهمی در ابتال به سرطان ریه می

گاز رادن و همچنین تحقیقات انجام شده روی آمار و تخمین ریسک ابتال به سرطان ریه نراشری از رادن را         

هرای     آوری کرده و در اختیار عالقمندان بگذارند. با توجه به تبعات ناشی از بیماری سرطان در زمریرنره      جمع

تواند در ابعاد ملی قابل مالحظه باشد، شرنراخرت       های درمانی تحمیلی به جامعه که می  روانشناختی و هزینه

هرا     تواند گامی موثر در بهبود سالمت انسان عوامل افزایش ریسک ابتال به سرطان و جلوگیری و کاهش آن می

 باشد. 
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 اطالعیه دفتر حفاظت در برابر اشعه در مورد دریافت مجوز ورود

 6931113139تاریخ اطالعیه: 

قابل توجه بازرگانان متقاضی مجوز ورود؛ لزوم ارائه شماره پرونده خود در سامانه جامع تجارت ایران به دفتر عنوان اطالعیه: 

 حفاظت در برابر اشعه

 مشروح اطالعیه: 

به اطالع می رساند: کلیه بازرگانانی که ثبت پیش فاکتور و درخواست مجوز ورود خود را در سامانه جامع                        

خود را در سامانه    “  شماره پرونده ”انجام داده اند، الزامی است          http://www.ntsw.irتجارت ایران به آدرس     

 مذکور به هنگام ارائه درخواست مجوز به دفتر حفاظت در برابر اشعه قید نمایند.  
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 اطالعیه دفتر حفاظت در برابر اشعه در مورد صدور مجوزهای واحد قانونی

 6931113196تاریخ اطالعیه: 

 ارائه هرگونه خدمات صدور مجوزهای قانونی منوط به دارا بودن پروانه اشتغال معتبر از واحد قانونیعنوان اطالعیه: 

 

 مشروح اطالعیه: 

به اطالع می رساند ارائه هرگونه خدمات نظیر مجوزهای قانونی )ورود ، ترخیص ، واگذاری ، ...( به شرکت ها و                       

 مراکز مشمول دریافت ویا تمدید پروانه اشتغال منوط به دارا بودن پروانه اشتغال معتبر از واحد قانونی می باشد.



 

 . 

 اطالعیه دفتر حفاظت در برابر اشعه در مورد آموزش

 6931119117تاریخ اطالعیه: 

عدم امکان تدریس توسط کارشناسان دفتر حفاظت در برابر اشعه برای دوره های آموزشی با                 عنوان اطالعیه:   

 6931تاریخ شروع بعد از اول شهریور 

 مشروح اطالعیه: 

های آموزش حفاظت در برابر اشعه        های دارای مجوز برگزاری دوره      به اطالع کلیه شرکتها، موسسات یا انجمن      

باشد، امکان    می  6931های آموزشی که تاریخ شروع آنها بعد از اول شهریور              رساند برای آن دسته از دوره       می

تدریس توسط کارشناسان دفتر حفاظت در برابر اشعه به جز در موارد خاص و طبق تشخیص این دفتر، میسر                    

بینی و یا اقدام اصالحی الزم صورت پذیرد. بدیهی است روند اخذ                باشد. لذا، ضروری است هرگونه پیش        نمی

 های آموزشی همچنان ادامه خواهد داشت. تاییدیه مدرسین قبل از برگزاری دوره
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 ایران غیرمخرب های آزمون المللی بین کنفرانس چهارمین مقاالت مجموعه

 ایران غیرمخرب های آزمون المللی بین كنفرانس چهارمین علمی اطالعیه دبیرخانه
 

 احترام و سالم با

های   آزمون  المللی  بین  کنفرانس  چهارمین"  در  کنندگان  مشارکت  و  نویسندگان  ٬  پژوهشگران  کلیه  اطالع  به  بدینوسیله

 به منظور   که  رساند  می  ٬گردید  برگزار  ایران  غیرمخرب  بازرسی  انجمن  توسط 5931 اسفندماه  در  که"  ایران  غیرمخرب

در وب سایت     "ارسال مقاالت " ﴾منوی﴿  صفحه  به  توانند  می  ٬کنفرانس  این  در  شده  ارائه  مقاالت  کامل  مجموعه  به  دسترسی

 .نمایند مراجعهirndt.org-www.conf رسمی کنفرانس به نشانی 
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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
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توانند بره  مندان به عضویت در انجمن میعالقه

پایگاه ایرنرتررنرتری انرجرمرن بره نشرانری                     

www.irps.org.ir          مراجعه نرمروده یرا برا

 تماس حاصل نمایند. 11916691شماره تلفن 
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