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خبرنامه داخلی  انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران
خرداد ماه-٩٣سال -١شماره -فصلنامه خبری 

تاسیس

انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران به همت جمعی از محققین و متخصصین حفاظت در برابر اشعه بعنـوان  
نزد کمیسیون انجمن هاي علمی وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري   1388/04/21هیئت مؤسس در تاریخ 

. به ثبت رسید
در تـاریـخ     .  پس از آن از طریق اطالعیه اقدام به فراخوان عالقه مندان جهت عضویت در انجمـن گـردیـد     

-مندان و نماینده کمیسیون جهت تصویب اساساولین مجمع عمومی انجمن با حضور عالقه1388/11/07
. نامه، انتخاب اعضاي هیئت مدیره و تعیین حق عضویت برگزار شد



پس از تعیین هیات مدیره و تائید کمیسـیـون   
نزد اداره ثبت شرکـت  1389/06/26در تاریخ 

و شـنـاسـه مـلـی          26195ها به شـمـاره     
. به ثبت رسید103203488

انجمن مؤسسه غیر انتفاعی است و در زمیـنـه   
. هاي علمی، پژوهشی و فنی فعالیت می کـنـد  
.هیئت مدیره، نماینده قانونی انجمن می باشد

اهداف

گسترش، پیشبرد و ارتقاي علـمـی دانـش و        
فنون حفاظت در برابر اشعه و توسعه کمـی و    
کیفی نیروهاي متخصص و بهبود بخشیدن بـه  
امور آموزشی و پژوهشی در زمینه حـفـاظـت      
کارکنان، بیماران، مردم و محیط زیسـت در      
مقابل اثرات زیانبار پرتوهاي یونسـاز و غـیـر        

.یونساز و سایر موضوعات مرتبط

ارکان انجمن

:ارکان انجمن عبارتند از
مجمع عمومی-الف
هیات مدیره-ب
بازرس-ج

هافعالیت

انجام تحقیقات علمی و فرهنگی در سطـح  -1
ملی و بین المللی با محققان و متخصصانی که 
به گونه اي با علم حفاظت در بـرابـر اشـعـه         

سروکار دارند؛

همکاري با نهادهاي اجرایی، علمی و پژوهشـی در    -2
هـاي  ها و برنامـه زمینه ارزیابی و بازنگري و اجراي طرح

مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمیـنـه عـلـمـی        
موضوع فعالیت انجمن؛

ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و -3
استادان ممتاز؛

ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی؛-4

برگزاري گرهمایی هاي علمی در سـطـح مـلـی،           -5
اي و بین المللی؛منطقه

انتشار کتب، نشریات علمی و خبر نامه؛-6

ارائه خدمات مشاوره اي و تدوین ضوابط در حـوزه    -7
.پرتوهاي یونساز و غیر یونساز

انواع عضویت

پیوسته، وابسته، دانشجویی، افتخاري و مـؤسـسـاتـی         
براي اطالع از شرایط عضویت بـه پـایـگـاه         ) ( حقوقی( 

)اینترنتی انجمن مراجعه شود

عضویت در مجامع بین المللی

نامـه  بر اساس درخواست انجمن و ارسال ترجمه اساس
به زبان انگلیسی به انجمن بین المللی حفاظت در برابر 

28، کمیته اجرایی ایرپا در جلسه مـوخ    ) IRPA(اشعه 
در کره جنوبی عضویت انجمن را تصـویـب     2011می 
http://www.irpa.net. نمود



اعضاي حقیقی و حقوقی مهمترین سـرمـایـه هـاي       
انـجـمـن    .  باشندهاي علمی میانسانی انجمن-علمی

منظور توسعه کمی حفاظت در برابر اشعه ایران نیز به
و کیفی و ایجاد انگیزه در متخصصین، دانشجویان و   

مندان به علوم و فنون  حفاظت در برابر اشـعـه   عالقه
:کشور تسهیالت زیر را در اختیار اعضاء قرار می دهد

؛)کلیه اعضاء(دریافت رایگان خبرنامه انجمن-1

برخورداري از حق راي در تصمیم گـیـري هـاي      -2
؛) اعضاي پیوسته(انجمن

مشارکت در کمیته هاي تخصصی و بهره مـنـدي   -3
؛)اعضاي پیوسته(از مزایاي آن

/صدور گواهی عضویت در انجمن به زبان فارسـی -4
؛)کلیه اعضاء(انگلیسی جهت ارائه به مجامع علمی 

استفاده از تسهیالت انجمن در انجـام پـژوهـش      -5
؛)کلیه اعضاء(هاي علمی مرتبط با اهداف انجمن 

تسهیل در برقراري ارتباط اعضاء با یـکـدیـگـر و       -6
مبادله اطالعات علمی؛

استفاده از تخفیف در خرید نشریات علمی انجمن-7
؛)کلیه اعضاء(

استفاده از تسهیالت انجمن در چاپ و نشر کتـب  -8
علمی، آموزشی و فنی مرتبط با اهداف انجمن؛

معرفی سوابق شغلی علمی و پژوهشی اعضا در   -9
نشریات و سایت انجمن؛

برخورداري از امتیازات عضویت در مجامع -10
علمی در ترفیعات اعضاي هیئت علمی

استفاده از تخفیف ویژه در تبلیغات بازرگانی و -11
معرفی کاال، خدمات و محصوالت شرکت هاي عضو 

؛)اعضاء مؤسساتی(انجمن 

امکان همکاري در طرح ها، پروژه ها و استفاده -12
از امکانات و تسهیالتی که انجمن فراهم می نماید؛

هـاي  استفاده از تخفیف جهت شرکت در دوره  -13
؛)کلیه اعضاء(مختلف آموزشی و کارگاهی انجمن 

تسهیل در برقراري ارتباط اعضاء با موسسـات  -14
علمی و فنی بین المللی مرتبط با اهداف انـجـمـن      

؛)کلیه اعضاء(

معرفی اعضاي پیوسته جـهـت عضـویـت در          -15
)(IRPAانجمن بین المللی حفاظت در برابر اشعه 

برخورداري از امکان عضویت در پایگاه اینـتـرنـتـی     
انجمن و استفاده رایگان از بخشهاي آموزشی پایگاه

)کلیه اعضاء(



سومین کنفرانس تشعشعات فضایی  با محوریت  حفاظت در برابر تشعشعات فضایی و پرتوهاي مایکروویو در دي ماه  
در این کنفرانس نمایشگاه، دستاوردهاي  امور حفاظت در برابر اشعه کشور ارایه گردید و   .  برگزار گردید1392سال 

همچنین در   .  جناب آقاي دکتر فاضلی سرپرست محترم سازمان فضایی از  این نمایشگاه بازدید ویژه به عمل آوردند
طول برگزاري کنفرانس، کار گاه آموزشی حفاظت در برابر پرتوهاي رادیویی و مایکروویو  نیز بـرگـزار گـردیـد کـه          

.گیر  شرکت کنندگان را در پی داشتاستقبال چشم

سومین کنفرانس تشعشعات فضایی 



. آغاز به فعالیـت نـمـود     1391این مجله از سال 
مجلیه سنجش و ایمنی پرتو وابسته به انـجـمـن    
حفاظت در برابر اشعه که با همکـاري دانشـگـاه      

یـابـد، در جـلـسـه مـورخ             کاشان انتشـار مـی    
کمیسون بررسی نشریات عـلـمـی    1393/11/02

پژوهشی شـده  -کشور موفق به اخذ اعتبار علمی
تاکنون چند شماره آن به چـاپ رسـیـده        .  است
.باشدنسخه الکترونیکی مجالت در سایت اینترنتی مجله در دسترس می. است

پژوهشی و عرضه نتایج تحقیقات انجام شده، کمک به رشد سطح پژوهش و نهادینه کـردن    -هاي علمیانتشار مقاله
پژوهش در زمینه کاربرد پرتوها و برقراري ارتباط میان پژوهشگران و مراکز علمی، پژوهشی و صنعـتـی از جـملـه         

مراجعـه  http://rsm.kashanu.ac.irبراي کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی مجله .  اهداف این مجله است
. نمایید

لذا .  شودي حفاظت در برابر اشعه جهت پربار شدن این خبرنامه دعوت به همکاري می                  از کلیه فعاالن عرصه    
تواند براي سایرین مفید    هاي مرتبط و عناوینی که می      ها و دوره  خواهشمند است مطالب علمی، برگزاري کارگاه      

.ارسال فرماییدir.org.irps@newsletterواقع شود را به آدرس پست الکترونیکی 

دعوت به همکاري

مجله سنجش و ایمنی پرتو

مـراجـعـه    www.irps.org.irعالقه مندان به عضویت در انجمن می توانند به پایگاه اینترنتی انجمن به نشانی    
.تماس حاصل نمایند88351130نموده یا با شماره تلفن 

دعوت به عضویت


