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

.ارسال فرماییدir.org.irps@newsletterشود را به آدرس پست الکترونیکی 

دعوت به همکاري

عالقه مندان به عضویت در انجمن 
می توانند به پایگاه ایـنـتـرنـتـی        
ــی           ــانـ ــه نشـ ــمـــن بـ انـــجـ

www.irps.org.ir مراجعه نموده
88351130یا با شماره تـلـفـن      

دعوت به عضویت

در این شماره 



تفاهم نامه
تفاهم نامه همکاري بین انجمن بازرسی غیرمخرب ایران و انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران در راستاي نیل به 

سازي از طریق همکاري مشترك و به منظور استفاده بهینه از پتانسیل موجـود  اهداف پژوهشی، علمی و فرهنگ
. پژوهشی منعقد گردید-هاي علمیها و تواناییو ظرفیت
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کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی

در محل سازمـان  1393آذرماه 13تا 11ایران در بازه زمانی )  کام( سومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی 
. گرددهاي علمی و صنعتی ایران برگزار میپژوهش



هاي همایش بررسی ایمنی تشعشع در شبکه

چهارمین 1393/02/31در تاریخ 
همایش بررسی ایمنی تشعشع در 

هاي ارتباطی با هـمـکـاري    شبکه
انجمن حفاظت در بـرابـر اشـعـه       
ایران و اداره کـل ارتـبـاطـات و         
فناوري استان یزد در مـجـتـمـع     
آموزشی رفاهی فرهنگـیـان یـزد      

نـفـر از     170بیش از .  برگزار شد
مسئولین، اسـاتـیـد دانشـگـاه،          
متخصصـیـن، پـژوهشـگـران و          
کارشناسان این حیطـه در ایـن       
همایش گرد آمدند تا با ارایـه و      
تبادل آخرین یافته هاي عـلـمـی    

هـاي  خود، در ارتباط بـا تـابـش     
هاي تلفن همراه در رادیویی شبکه

کشور، به منظور ارتقـاي سـطـح      
سالمت مردم و کارکنان، سهمـی  

همایش بـا تـالوت     .  داشته باشند
و سپس آیاتی چند از قرآن کریم

جمهوري اسالمـی ایـران     سرود
ــد           ــاز شـــــــ . آغـــــــ

در حاشیه ي کنفرانس غرفـه ي    
تخصصی امور حفاظت در بـرابـر     
اشعه به منظور اطالع رسـانـی و     
دانش افزایی برگزار شد و مـورد      
استقبال چشمگیـر حضـار قـرار        

غرفه متعلق به مرکز نظـام  . گرفت
ایمنی هسته اي کشور، حـداقـل     

نفر بازدید کننده داشـت و    200
مسئولین غرفه ضمن پاسخگویـی  
به سئواالت بـازدیـدکـنـنـدگـان،       
بروشورها، پوسترها و انیمـیـشـن    
هاي تهیه شده توسط مرکز را بـه  
.مـتـقـاضـیـان ارایـه نـمـودنــد            

در حاشیه کنفرانس، مسئولین به 
سئواالت خبرنگاران پاسخ دادند و 
با همت اداره کل ارتـبـاطـات و        
فناوري استان یزد، همـایـش بـا      
پوشش خبري صدا و سـیـمـاي        
ــود          ــراه بـ ــمـ ــان هـ ــتـ .اسـ

در ادامه سخنرانی ها یک کارگـاه  
آموزشی توسط کارشناسان امـور    
حفاظت در برابر اشعه کشـور بـا     

کارگاه آموزشی پرتوهـاي  عنوان 
مـقـررات،   -رادیویی و مایکروویـو 

بـرگـزار   استانداردها و سنجـش 
نفر از متخصصیـن  80حدود. شد

جامعه علمی کشور، متخصصـیـن   
حــوزه ارتــبــاطــات و فــنــاوري       
اطالعات، کارشنـاسـان رسـمـی       
ــا         ــان ی ــک ــزش ــري، پ ــت دادگس
پژوهشگران و متخصصان دانشگاه 
یزد و خبرگزاري ها در کـارگـاه       

در ایـن کـارگـاه      .  حضور داشتند
مطالبی در خصوص فناوري تلفن 
همراه از دیدگاه حفاظت در برابـر  
اشعه، ضرورت رعایت قـانـون و       
مقررات، استاندارد مـلـی حـدود      
پرتوگیري مردم و پـرتـوکـاران و      

گـیـري   تجهیزات و روش انـدازه   
پرتوهاي رادیویی ارایه شد و یـک  

گیري بخش عملی مرتبط با اندازه
پرتوهاي رادیویی در اطراف سایت 

BTS     مــتــحــرك در مــحــوطــه
برگزاري همایش و همچنین یـک  
سایت ثابت در سطح شـهـر، بـا        
همکاري کارشناسان امور حفاظت 
در برابر اشعه و کارشناسان اداره   
کل ارتباطات و فناوري اطالعـات  
استان یزد برگزار شد و با استقبال 
. خـــوبـــی روبـــرو گـــردیـــد      

این همایش توسط اغلب شرکـت  
کنندگان پربار و مفید ارزیابی شد 
و امید است که با برگزاري چنین 
همایش هاي تخصصی در سطـوح  
ملی و بین المللی با تبادل یافـتـه   
هاي علمی، گام هاي بلنـدي در    
جهت اعتـالي عـلـمـی کشـور          

. شـــــودبـــــرداشـــــتـــــه
گزارش کامل و تصـویـري ایـن        

//:httpsهمایش از لـیـنـک          

y a z d . i c t . g o v . i r / f a /

news/11230در دسترس است.
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جــنــاب آقــاي مــحــمــدرضــا     
مدیـر کـل مـحـتـرم          وزیري

ارتباطات و فنآوري استان یـزد    
به عنوان دبیر همایش، مـعـاون   
محترم استاندار یزد، نمـایـنـده    
محترم مرکز نظام ایمنی هستـه  
اي کشور، نماینده محترم هیات 
مدیره انجمن حفاظت در بـرابـر   
اشعه سخنرانی کـردنـد و بـر        
ضــرورت بــرگــزاري چــنــیــن     

هایی به منظور تـنـویـر    همایش
افکار عمومی و مبادله اطالعـات  
ــران و          ــگ ــژوهش ــط پ ــوس ت
متخصصین و همچنین مـحـور     
قرار دادن قانـون، مـقـررات و        
استانداردهاي حدود پرتوگیـري  
در راستاي حفظ ایمنی مردم و 
اطالع رسانی اقدامات نهادهـاي  
حاکمیتی و همچنین غیردولتی 
از جمله انجمن هـاي عـلـمـی       

. تاکید کردند

پس از بـرنـامـه افـتـتـاحـیـه           
سخنـرانـی هـاي عـلـمـی و             

سخنرانان .  تخصصی آغاز گردید
بر اساس بـرنـامـه هـمـایـش،         
آخرین یافته هاي عـلـمـی در      
زمینه هاي مختلف مرتبـط بـا     

هـاي تـلـفـن       تشعشعات شبکه
دو .  همراه را مطـرح نـمـودنـد      

سخنرانی نیز توسط کارشناسان 
امور حفاظت در برابر اشعه ارایه 

آخـریـن جـلـسـه ي          .  گردید
) نشست علـمـی  ( همایش، پنل 

بود که با حضور تنی چـنـد از     
مسئولین و متخصصان مرتبـط  
با موضوع همایش برگزار شد و   
طی آن بـه پـرسـش هـاي             

.حاضرین پاسخ داده شد



نفر از مـتـخـصـصـیـن       80حدود
جامعه علمی کشور، متخصصـیـن   
حــوزه ارتــبــاطــات و فــنــاوري       
اطالعات، کارشنـاسـان رسـمـی       
ــا         ــان ی ــک ــزش ــري، پ ــت دادگس
پژوهشگران و متخصصان دانشگاه 
یزد و خبرگزاري ها در کـارگـاه       
ــد         ــنــ ــتــ ــور داشــ .حضــ

در این کـارگـاه مـطـالـبـی در           
خصوص فناوري تلفن هـمـراه از     
دیدگاه حفاظت در برابـر اشـعـه،      
ضرورت رعایت قانون و مـقـررات،   
استاندارد ملی حدود پرتوگـیـري   
مردم و پرتوکاران و تجهیـزات و    

گـیـري پـرتـوهـاي        روش اندازه
رادیویی ارایه شد و یـک بـخـش      

گـیـري   عملی مرتبط بـا انـدازه      
پرتوهاي رادیویی در اطراف سایت 

BTS     مــتــحــرك در مــحــوطــه
برگزاري همایش و همچنین یـک  
سایت ثابت در سطح شـهـر، بـا        
همکاري کارشناسان امور حفاظت 
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در برابر اشعه و کارشناسان اداره 
کل ارتباطات و فناوري اطالعات 
استان یزد برگـزار شـد و بـا          
. استقبال خوبی روبرو گـردیـد    

این همایش توسط اغلب شرکت 
کنندگان پربار و مفید ارزیـابـی   
شد و امید است که با برگـزاري  
چنین همایش هاي تخصـصـی   
در سطوح ملی و بین المللی بـا  
تبادل یافته هاي علـمـی، گـام      
هاي بلندي در جهت اعـتـالي     

. شـود علمی کشور بـرداشـتـه     
گزارش کامل و تصویـري ایـن     
همایش از لـیـنـک زیـر در             

:دسترس است
https://yazd.ict.gov.ir/fa/news/11230
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قسمت عملی کارگاه آموزشی

بازدید از نمایشگاه امور حفاظت 
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:نکته آموزشی
در یک شرکت بزرگ ژاپنی که تـولـیـد وسـایـل        
آرایشی را برعهده داشت ، یک مورد به یاد ماندنـی  

شکایتی از سوي یکی از مشتریان بـه    :  اتفاق افتاد
او اظهار داشته بود که هنگام خرید .  کمپانی رسید

یک بسته صابون متوجه شده بود که آن قـوطـی     
.خالی است

هاي مدیـریـت ارشـد      بالفاصله با تاکید و پیگیري
کارخانه این مشکل بررسی و دستور صادر شد کـه  
خط بسته بندي اصالح گردد و قسمـت فـنـی و        
مهندسی نیز تدابیر الزمه را جهت پیشگـیـري از     

.تکرا رچنین مسئل هاي اتخاذ نماید

مهندسین نیز دست به کـار شـده و راه حـل              

پـایـش   :پیشنهادي خود را چنین ارائـه دادنـد      
خط بسته بندي بـا اشـعـه      )  مونیتورینگ (  

بزودي سیستم مذکور خریداري شده و بـا  !  ایکس
دستگاه تولیـد  تالش شبانه روزي گروه مهندسین،

اشعه ایکس و مانیتورهائی با قدرت تفکیکـی بـاال     
نصب شده وخط مذبور تـجـهـیـز       )  رزولوشن باال( 

سپس دو نفر اپراتو نیز جهت کنترل دائمی .گردید
ها به کارگمارده شدند تا از عبـور  پشت آن دستگاه

.هاي خالی جلوگیري نماینداحتمالی قوطی

نکته جالب توجه در این بود که درست همزمان با ایـن  
هاي کوچک ماجرا ،مشکلی مشابه نیز در یکی از کارگاه

تولید یپیش آمده بود اما آنجا یک کارمند معـمـولـی و      
تـر و کـم       غیرمتخصص آن را به شیوهاي بسیار ساده

:تر حل کردخرج

تعبیه یک دستگاه پنکه در مسیر خط بسته بـنـدي تـا      
!!!قوطی خالی را باد ببرد
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نمودار سازمانی انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

1391/09/11العاده مورخ مصوب مجمع عمومی فوق



قابل توجه موسسات و مراکز کار با پرتوها
.مند گردیدبا عضویت در انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران از امکانات فنی، علمی و تبلیغاتی آن بهره
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مجله سنجش و ایمنی پرتو
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مجلیه سنجش و ایمنی پرتو وابسته به انجمن حفاظت در برابر اشـعـه   .  آغاز به فعالیت نمود1391این مجله از سال 
کمیسون بررسی نشریات علمی کشـور    1393/11/02یابد، در جلسه مورخ که با همکاري دانشگاه کاشان انتشار می

نسخه الکـتـرونـیـکـی      .  تاکنون چند شماره آن به چاپ رسیده است.  پژوهشی شده است-موفق به اخذ اعتبار علمی
.باشدمجالت در سایت اینترنتی مجله در دسترس می

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


