
 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

  7931تیر ماه  -شماره هفدهم   -فصلنامه خبری 

 

خوانید: در این شماره می  

         سرپرست جدید دفتر حفاظت در برابر اشعه )سازمان انرژی اتمممی

 ایران( منصوب شد.

 برگزاری کنفرانس  سنجش و ایمنی پرتوهای یونساز و غیریونساز 

 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   

 سرپرست جدید دفتر حفاظت در برابر اشعه منصوب شد.

آقای مهندس عباس رحیمی خوشمکانی به عنوان سرپرست دفتر حفاظت در بررابرر اشرعره       

منصوب شدند. قبل از ایشان آقای مهندس احسان حسینی حدود یک سال و نیم  در مررکرز    

 ای کشور با عنوان مدیر کل دفتر حفاظت در برابر اشعه خدمت کردند.  نظام ایمنی هسته

انجمن حفاظت در برابر اشعه ایرانیان ضمن عرض تبریک این رویداد بره آقرای مرهرنردس          

رحیمی خوشمکانی، توفیق روز افزون ایشان را در عرصه حفاظت مردم و محیرط زیسرت از       

آثار سوء پرتوها آرزو می کند و امیدوار است که تالش ایشان و همکارانشان در دفتر حفاظرت  

های پرتوی در کشرور،        در برابر اشعه، در بهبود و اعتالی مقررات و نظارت مستمر بر فعالیت

 مثمر ثمر باشد.

این انجمن همچنین ضمن ارج نهادن بر زحمات آقای مهندس حسینی به عنوان مدیرر کرل     

 محترم سابق دفتر حفاظت در برابر اشعه، برای ایشان توفیق روزافزون آرزومند است.  
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ایراندر برابر اشعه خبرنامه داخلی  انجمن حفاظت   

برگزاری پنجمین کنفرانس ملی سنجش و ایمنی پرتوهای یونساز و غیر 

 یونساز

به اطالع پژوهشگران محترم در زمینه سنجش و ایمنی پرتوهای یونساز و غریرریرونسراز و          

تمامی عالقه مندان می رساند پنجمین کنفرانس سنجش و ایمنری پررتروهرای یرونسراز و             

، در مهرمراه   “ دانشگاه کاشان” و “  انجمن حفاظت در برابر اشعه ایرانیان” غیریونساز با همکاری 

هرای    در دانشگاه کاشان برگزار می گردد. در این کنرفررانرس آخرریرن یرافرتره              7931سال 

گردد و کلیه مرقراالت     های مختلف پرتوهای یونساز و غیریونساز ارائه می  پژوهشگران در زمینه

چاپ خواهد “  سنجش و ایمنی پرتو” پژوهشی  -پذیرفته شده، در یک شماره ویژه مجله علمی

 شد. 

وب  توانند جهت اطرالع از نرحروه ثربرت نرام و ارسرال مرقرالره، بره                             عالقه مندان می

 مراجعه نمایند.   https://rsmconf.kashanu.ac.ir/faکنفرانس سایت

و     www.irps.org.irاطالعات تکمیلی به زودی در سایت اینترنتی انجمن بره آدرس        

 گیرد. همچنین سایت کنفرانس قرار می



 خبرنامه داخلی  انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

 خوانید:در این شماره می

 

 خبرنامه داخلی  انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

 پوستر پنجمین کنفرانس ملی سنجش و ایمنی پرتوهای یونساز و غیر یونساز 
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های آموزشی دزیمتری فردی تحت نظارت              برگزاری کارگاه

 دفتر حفاظت در برابر اشعه

های فیلم بج   های آموزشی دزیمتری فردی به روش  کارگاه” به اطالع متقاضیان شرکت در 

های الزم با دفتر حفاظت در برابر اشرعره بره        ها و موافقت  رساند، هماهنگی  می ”    TLDو 

است. لرذا بررنرامره ریرزی بررای اجررای                   ها صورت گرفته  منظور برگزاری این کارگاه

 های آموزشی مزبور در فصل پاییز سال جاری در حال انجام است. کارگاه

ها، به زودی روی سایت اینرتررنرتری       های مربوط به برگزاری این کارگاه  اخبار و اطالعیه

توانند از این طریق برای دستیابی به اطالعات الزم     گیرد و متقاضیان می انجمن قرار می

 جهت ثبت نام اقدام نمایند.

برای آن دسته از اعضای انجمن که حق عضویت سه سال اخیر را پرداخت کرده باشمنمد    

 تسهیالتی لحاظ خواهد شد.

   Www.irps.org.irآدرس سایت انجمن:   

 



 

   

   

 خبرهای کوتاه از دفتر حفاظت در برابر اشعه

 خبر اول: قابل توجه واردکنندگان دستگاه های پرتوساز

، دفتر حفاظت دربرابر اشعه اطالعیه مربوط به الکترونیرکری   7931اردیبهشت  3در تاریخ یکشنبه 

مراکز دارای پروانه  نمودن فرایند مجوزهای ترخیص دستگاه های پرتوساز و تجهیزات مرتبط برای

اشتغال واردات را، در جهت تسهیل و تسریع فرآیند صدور این مجوزها روی سایت مرکرز نرظرام      

ای کشور گذاشت. لذا بعد از تاریخ مزبور تمامی متقاضیان واجد شرایط باید طبق این    ایمنی هسته

اطالعیه جهت دریافت مجوز ترخیص اقدام نمایند. متن کامل اطالعیه از طریق سایت مزبور قابرل   

 دسترسی است.
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 خبرهای کوتاه از دفتر حفاظت در برابر اشعه

 خبر دوم: قابل توجه متقاضیان دریافت خدمات از دفتر حفاظت در برابر اشعه

روی    31تعرفه جدید خدمات فنی و آزمایشگاهری سرال        ، 7931خرداد  3در تاریخ چهارشنبه 

 ای کشور قرار گرفت.  سایت اینترنتی مرکز نظام ایمنی هسته

در این تعرفه برای تاخیر در تمدید پروانه/مجوز جرایم ریالی در نظر گرفته شده است که جرهرت      

مراه     2جلوگیری از مواجهه با جرایم تاخیر الزم است دارندگان پروانه درخواست خود را حداقل   

 قبل از پایان اعتبار پروانه / مجوز به واحد قانونی ارائه نمایند.  

جهت دسترسی به فایل تعرفه و متن کامل اطالعیه مربوطه به سایت اینترنتی مرکز نظام ایمرنری   

 ای کشور مراجعه کنید.  هسته

 خبرنامه داخلی  انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران



 

 خبرهای کوتاه از دفتر حفاظت در برابر اشعه )ادامه(

 های پرتونگاری صنعتی قابل توجه کارفرمایان شرکت خبر سوم:

آخرریرن لریرسرت         ، دفتر حفاظت در برابر اشعه، با قرار دادن 7931خرداد  22در تاریخ دوشنبه 

های دارای پروانه اشتغال رادیوگرافی صنعتی از آن دفترروی سایت مرکز نرظرام ایرمرنری         شرکت

های پرتونگاری صنعتی روی  ای نیز برای  توجه کارفرمایان محترم شرکت  ای کشور، اطالعیه  هسته

هرای     سایت گذاشت. لذا ضروری است کارفرمایان محترم ضمن کنترل پروانه اشترغرال شررکرت       

های فاقد پروانه معتبر پرتونگاری صنعتی از    پرتونگاری از عقد هرگونه قرارداد پیمانکاری با شرکت

ای کشور( پرهیز نمایند.  لطفا برای دسترسی بره لریرسرت          واحد قانونی )مرکز نظام ایمنی هسته 

مزبور و متن کامل اطالعیه که حاوی توضیحات مبسوط و مهمی است به سایت اینترنتی مررکرز     

 ای کشور مراجعه کنید. نظام ایمنی هسته
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 خبرهای کوتاه از دفتر حفاظت در برابر اشعه )ادامه(

 خبر چهارم: قابل توجه مراکز دارای پروانه اشتغال واردات

ای اعالم کررد پریررو        ، دفتر حفاظت در برابر اشعه طی اطالعیه31خرداد  93در تاریخ چهارشنبه 

رقرمری   71ابالغ دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت امکان صدور مجوزهای 

در سامانه جامع ترجرارت ایرران       31/32/37)کد رهگیری( برای پروانه اشتغال به واردات از تاریخ 

 متوقف شده است. 

لذا تا رفع اشکال فوق، دارندگان پروانه واردات )فاقد کد رهگیری معتبر( برای انجام فرآیند ثربرت     

سفارش، باید بر اساس راهکار ارائه شده در اطالعیه مزبور اقدام نمایند. متن کامل اطرالعریره در       

 ای کشور در دسترس عموم قرار دارد. سایت مرکز نظام ایمنی هسته
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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. 229١7793شماره تلفن 

 

 دعوت به عضویت در انجمن
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