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برگزاري کنفرانس الکترومغناطیس

قبول آگهی مراکز کار با پرتو

مجله سنجش و ایمنی پرتو

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 



سومین کنفرانس الکترومغناطیس 
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هـاي  توسط سازمـان پـژوهـش     1393آذر ماه 13تا 11ایران در )  کام( سومین کنفرانس ملی الکترومغناطیس 
.علمی و صنعتی ایران و انجمن علمی الکترومغناطیس مهندسی ایران برکزار گردید

:این کنفرانس بر مبناي پنج محور اساسی زیر بود

مبانی نظري الکترومغناطیس -1

الکترومغناطیس کاربردي -2

هاي رادار و جنگ الکترونیکسیستم-3

آنتن و انتشار امواج-4

اپتیک و فتونیک-5

در افتتاحیه این کنفرانس سـرکـار خـانـم         
مهندس دلنواز فرودین عضو هیات عـلـمـی    

اي و عضو هیات مدیره انجمن حفاظت در برابر اشعه در خصوص خطـرات امـواج     پژوهشگاه علوم و فنون هسته
ها و رعایت حدود استاندارد ملی مقررات و ضوابط مربوطه، به سخـنـرانـی    الکترومغناطیسی، حفاظت در برابر آن

.پرداختند
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در زمان برگزاري کنفرانس، امور حفاظت در برابر اشعه اقذام به برگزاري نمایشگاه نمود که در آن بـروشـورهـاي    
هـمـچـنـیـن      .  مند ارایه گـردیـد  حفاظت در برابر انواع پرتوها شامل یونساز و غیریونساز به بازدید کنندگان عالقه

.  بروشورهاي انجمن حفاظت در برابر اشعه جهت عضویت به شرکت کنندگان داده شد

در روز دوم کنفرانس، کارگاه آموزشی حفاظت در برابر پرتوهاي رادیویی و مایکروویو، استانداردهـا و مـقـررات،        
اي خانم مهندس دلنواز فرودین و آقاي دکتر میرشهـرام  توسط اعضاي هیات علمی پژوهشگاه علوم وفنون هسته

.پناه برگزار گردید و مورد استقبال چشمگیر شرکت کنندگان در کنفرانس قرار گرفتحسینی



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


