
 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 میاز کلیه فعاالن عرصه

تواند برای سایرین مفید واقع شود را به آدرس پست های مرتبط و عناوینی که میها و دورهمطالب علمی، برگزاری کارگاه
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خوانید: در این شماره می  

 اطالعیه برگزاری کارگاه دزیمتری فردی 

 های  المللی آزمون تمدید مهلت ارسال مقاله به چهارمین کنفرانس بین

 غیر مخرب ایران

  های برگرفته از آن حادثه فوکوشیما و درس”برگزاری سمینار“ 

  اهدای سومین جایزه ملی فیزیک بهداشت سیمین به پژوهشگران

 برگزیده حوزه حفاظت در برابر اشعه و فیزیک بهداشت

 معرفی کتاب 

  دعوت از موسسات به درج آگهی 

ایرانبرابر اشعه خبرنامه داخلی  انجمن حفاظت در   
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ایرانبرابر اشعه خبرنامه داخلی  انجمن حفاظت در   

 اطالعیه : برگزاری کارگاه دزیمتری فردی

به زودی توسط انجمجمجن   TLD-OSLهای فیلم بج و   کارگاه دزیمتری فردی به روش

گردد. نظر به این که تعداد شرکت کنندگجان در هجر   حفاظت در برابر اشعه برگزار می

شود هر چه زودتجر بجرای   ها محدود است، از متقاضیان درخواست می  یک از این کارگاه

 ثبت نام اقدام نمایند. 

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت انممن مراجعه کنید و یا در سجاعجات اداری بجا 

 تماس بگیرید.  636999333095شماره 

های  المللی آزمون تمدید مهلت ارسال مقاله به چهارمین کنفرانس بین

 غیر مخرب ایران

های غیر مخرب ایران بجه   المللی آزمون  مهلت ارسال مقاله برای چهارمین کنفرانس بین

مدت یک هفته تمدید شد. لطفاً برای کسب اطالعات بیشتر  بجه آدرس ایجنجتجرنجتجی   

http://www.conf-irndt.org/   .مراجعه کنید 



 

 “های برگرفته از آن حادثه فوکوشیما و درس”برگزاری سمینار 

 

به زودی انممن حفاظت در برابر اشعه با حمایت معنوی سازمان انرژی اتمی ایران و 

حادثه فوکوشیما و ”همکاری دانشگاه شهید بهشتی اقدام به برگزاری سمینار علمی 

 می نماید. “  های برگرفته از آن درس

تاریخ و زمان دقیق برگزاری سمینار و شرایط ثبت نام جهت حضور، به زودی در 

 سایت انممن به اطالع عالقه مندان خواهد رسید. 

 خبرنامه داخلی  انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

اهدای سومین جایزه ملی فیزیک بهداشت سیمین به پژوهشگران برگزیده حوزه 

 حفاظت در برابر اشعه و فیزیک بهداشت

پوستر مربوط به سومین سال پیاپی برگزاری جایزه ملی فیزیک بهداشت سیمین در سایت انجمجمجن 

حفاظت در برابر اشعه قرار گرفته است. از پژوهشگران محترم و عالقه مند دعوت می شود با مراججعجه 

به سایت انممن، از شرایط ارسال نتایج پژوهشی خود جهت کاندید شدن برای دریافت ایجن ججایجزه، 

 اقدام نمایند.





 

 معرفی کتاب

 خبرنامه داخلی  انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

توسط آقای دکتر فریدون میانمی و خانم دکتر سمانه برادران، اعضجای “  های محیطی  رادن سنمی در ارزیابی” کتاب 

تومان توسط انتشجارات  00666ص به قیمت  959در   ای تدوین شده  و  هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هسته

در بخش زیر قسمتی از پیشگفتار نویسندگان ارائه شده است. اطالعات بیشتجر  است.   آرنا  در سال جاری منتشر شده

 .قرار خواهد گرفت  ”irps.org.ir“ به زودی در پایگاه اینترنتی انممن به آدرس

متقاضیان جهت خرید این کتاب لطفا با دفتجر انجمجمجن 

 تماس حاصل نمایند.

  پیشگفتار
رادن و اثرات آن بر تندرستی انسان چندین دهه است که مورد توجه جامعه بشری قرار گرفته است. همچنین نزدیک به چهار دهه است 

هجای  های فراوان و ارزیجابجی اند. در این راه پژوهش  های کاری خود را آغاز نموده ها و محیط که برخی کشورها ارزیابی تراکم رادن در خانه

نماید تمرکز بیشترین مطالجعجات و  محیطی بسیاری از نوع محدود یا گسترده نیز در جهان صورت پذیرفته است اما آنچه جلب توجه می

های درست پجایجش  در زمینه روش IAEAو  ISO, WHOهای معتبر جهانی مانند   باشد. سازمان یافته می  ها در کشورهای توسعه  ارزیابی

آن های مرتبط با   سنمی و ارزیابی تواند مبنای خوبی برای رادن اند که می  رادن یا استاندرهای مربوط به آن مدارک با ارزشی را ارائه نموده

شود نبود مرجعی یکپارچجه  های علمی و فنی و مقاالت همواره کامال حس می باشد. اما آنچه کمبود آن با وجود چنین رهنمودها، گزارش

در نیمه دوم دهه نجود  آکنونبه زبان فارسی برای دانشمویان و پژوهشگران در زمینه مطالعات رادن است. از آن مهمتر، باید پذیرفت که

های محیطی در ایران طراحی و چارچوب درست و کاملی در   سنمی و ارزیابی مند به رادن خورشیدی هنوز بسیاری از مراکز یا افراد عالقه

 اند.  این زمینه یا در دست نداشته یا تهیه ننموده
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99915596تلفکس   

 -خیابان بیستم ) شهید ابطحی (  -انتهای کارگر شمالی  -تهران 

50931-331صندوق پستی  -01پالک   
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 قابل توجه موسسات و مراکز کار با پرتوها

 مند گردید.با عضویت در انممن حفاظت در برابر اشعه ایران از امکانات فنی، علمی و تبلیغاتی آن بهره

 خبرنامه داخلی انجمن حفاظت در برابر اشعه ایران

توانند بجه مندان به عضویت در انممن میعالقه

پایگاه ایجنجتجرنجتجی انجمجمجن بجه نشجانجی  

www.irps.org.ir  مراجعه نجمجوده یجا بجا

 تماس حاصل نمایند. 99915596شماره تلفن 

 

 دعوت به عضویت در انجمن
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