
 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

  6931آذر ماه  -شماره پانزدهم   -فصلنامه خبری 

 

خوانید: در این شماره می  

   ،برگزاری دوره حفاظت در برابر اشعه ویژه جراحان عروق

 کاردیولوژیست ها و اینترونشنیست ها

 ها ها و چالش برگزاری اولین کنفرانس ملی بیوالکترومغناطیس: فرصت 

 های حفاظت در برابر اشعه بازنگری ضوابط دریافت مجوز برگزاری دوره 

 های آموزش حفاظت در برابر اشعه  تمدید مجوز برگزار کنندگان دوره 

 برندگان سومین دوره جایزه فیزیک بهداشت سیمین 

  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 ویژه جراحان عروق، کاردیولوژیست 

 ها و اینترونشنیست ها

انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران با همکاری مرکز آموزشی،تحقیقاتی و درماانای قالاب و               

عروق شهید رجایی اولین دوره حفاظت در برابر اشعه ویژه جراحان عروق، کاردیولوژیست هاا               

و اینترونشنیست ها را با تصویب دفتر حفاظت در برابر اشعه و تحت نظارت آن دفتر، در دی                   

 برگزار می نماید.  6931ماه سال 

مندان برای کسب اطالعات بیشتر در مورد این دوره به پایگاه اینترنتی انجمن مراجاعاه                  عالقه

ای که روی سایت قرار گرفتاه اسات،            نمایند. روش ثبت نام و حضور در این دوره در اطالعیه           

 باشد.   مشخص می

اناد و ایان دوره          تاکنون تعداد قابل توجهی از متخصصان محترم در این دوره ثبت نام کرده 

 شود. دی ماه برگزار می 83و  82های  برای اولین گروه در تاریخ



 خبرنامه داخلی  انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

 خوانید:در این شماره می

 

 خبرنامه داخلی  انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

 برگزاری اولین کنفرانس ملی بیوالکترومغناطیس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بهمن ماه سال جاری در  83ها در تاریخ  ها و چالش اولین کنفرانس ملی بیوالکترومغناطیس: فرصت

شود. انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران، حامی علمی انجمن  دانشگاه علوم پزشکی ارتش برگزار می

است و هیئت رئیسه انجمن در تالش است تا حضوری فعال در کنفرانس و مباحث علمی آن داشته 

 باشد.
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های حفاظت در برابر  بازنگری ضوابط دریافت مجوز برگزاری دوره 

 اشعه توسط دفتر حفاظت در برابر اشعه

ای کشور قرار گارفاتاه اسات            اطالعیه  زیر در پایگاه اینترنتی مرکز نظام ایمنی هسته        

توانند جهت کسب     های آموزش حفاظت در برابر اشعه، می        دارندگان مجوز برگزاری دوره   

اطالعات بیشتر و ارسال نظرات و پیشنهادات خود، به پایگاه اینترنتی مزبور مراجاعاه و                 

 اطالعیه مربوطه را مشاهده نمایند.

 

  

 

 

 های آموزش حفاظت در برابر اشعه       ضوابط دریافت مجوز برگزاری دوره    

هاای     ضوابط دریافت مجوز بارگازاری دوره        ” بدینوسیله پیش نویس مدرک        

ی بازدید کنندگانی که عالقمند       جهت مطالعه    ” آموزش حفاظت در برابر اشعه      

شود. خواهشمند است      باشند دردسترس قرار داده می      ی نظرات خود می     به ارائه 

در قاالاب جادول        6931بهمن مااه       61 نقطه نظرات خود را حداکثرتا تاریخ     

بندی و ارائه به تدوین کنندگان مدارک یاد          مندرج در فایل پیوست جهت جمع     

 به این امور ارسال نمایید. NRPD1@aeoi.org.ir شده از طریق آدرس ایمیل



 خبرنامه داخلی  انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

 خوانید:در این شماره می

 

 خبرنامه داخلی  انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

های آموزش حفاظت در برابر اشعه  تمدید مجوز برگزار کنندگان دوره

 توسط دفتر حفاظت در برابر اشعه

 

های   دفتر حفاظت در برابر اشعه، با توجه به بازنگری ضوابط دریافت مجوز برگزاری دوره             

آموزش حفاظت در برابر اشعه، و اجرایی شدن این ضوابط پس از تصویب توسط واحاد                 

اسات.    های مزبور را تا پایان سال جاری تمادیاد کارده            قانونی، مجوز مراکز مجری دوره    

ای کشور قاابال       اطالعیه مربوط به این اقدام در پایگاه اینترنتی مرکز نظام ایمنی هسته           

 مشاهده است.



 

 برندگان سومین دوره جایزه فیزیک بهداشت سیمین

ها در سومین دوره جایزه سیمین به شرح زیار اعاالم           های برگزیده و مجریان آن      عناوین پژوهش 

 است: گردیده

 طراحی و دوزیمتری سپر حفاظتی گناد برای آزمون های رادیولوژیکی لگن کودکان. 6

 آقای وحیدکرمی، دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز

 استاد راهنما: دکتر منصور ذبیح زاده

 . برآورد دز جنین و مادر در روش های تشخیصی پزشکی هسته ای2

 دانشجوی دکتری فیزیک هسته ای دانشگاه فردوسی مشهد –خانم علیه حسینیان 

 استاد راهنما: دکتر الله رفعت متولی

. ارزیابی عملکرد دودیسک محافظ مورد استفاده در پرتودرمانی حین عمل پستان با استفاده از باریکه                  3

 الکترون

دانشجوی کارشناسی ارشد رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی              -شیوا قاسمی 

 تهران

 استاد راهنما: دکتر سید رفیع مهدوی

ضمن تبریک به برگزیدگان این جایزه تاریخ و محل برگزاری مراسم اهدا جایزه متعاقبا به اطالع                 

 خواهد رسید. 

جهت کسب اطالعات بیشتر و مشاهده پوستر چهارمین دوره جایزه سیمین به پایگاه اینترنتی                 

 انجمن مراجعه فرمایید.
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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 باه   مندان به عضویت در انجمن می     عالقه

پایگاه ایاناتارناتای اناجامان باه نشاانای                     

www.irps.org.ir          مراجعه ناماوده یاا باا

 تماس حاصل نمایند. 229١6691شماره تلفن 

 

 دعوت به عضویت در انجمن

mailto:newsletter@irps.org.ir

