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   پروانه اشتغالضوابط دريافت 

  قابل حمل منابع پرتو استفاده از با پرتونگاري صنعتي
  
 هدف - 1

 شـوراي  مجلـس  1368 مصـوب  اشـعه  برابـر  در حفاظت قانون 4 ماده براساس كه است الزاماتي ارائه مدرك، اين هدف
 پايـه  اسـتانداردهاي "و  1386 مصـوب  نامـه ينيـ آاصـالحيه   ،هيئت وزيران 1369ي آن مصوب اياجر نامهينيآ اسالمي،
مراكز  براياشتغال  پروانه دريافت ضوابط و شرايطتعيين  منظور به "پرتو منابع ايمني و يونساز پرتوهاي برابر در حفاظت

 .تدوين شده است تهيه وكنند  از منابع پرتو قابل حمل استفاده مي كه صنعتي پرتونگاري
  

  دامنه كاربرد - 2
 متحرك كسيپرتو ا مولد يهادستگاه و پرتوزا يهاچشمه از كهصنعتي  فعاليت پرتونگاري متقاضيمراكز  درمدرك  اين

  .قابل اجرا است ند،ينماياستفاده م
از ايـن  (كننـد   تفاده مـي هاي مولد پرتو ايكس قابل حمل نصـب شـده در يـك اتـاق اسـ      از دستگاه اًمراكزي كه منحصر

  .گردند ، مشمول الزامات اين مدرك نمي)دكنن ها به عنوان دستگاه مولد پرتو ايكس ثابت استفاده مي دستگاه
  

 ف يتعار - 3
 : اقدام  آستانه 3-1

 آن از اورژانـس  پرتـوگيري  يـا  ممتد پرتوگيري شرايط در اگر كه است پرتوزايي غلظت يا دز آهنگ از مقداري  
 .پذيرد انجام بايد حفاظتي يا ساز چاره ماقدا شود، تجاوز

  :بررسي آستانه 3-2
 براي كه است حجم يا سطح واحد در آلودگي يا بدن به پرتوزا مواد ورود مؤثر، دز مانند كميت يك از مقداري  

  .گيرد انجام الزم بررسي بايد آن از بيشتر مقادير
 :پرتوكار 3-3

طـور مسـتمر و فيزيكـي در ارتبـاط      هب اشعه مولدع گردد كه حسب وظيفه با منابالق ميطبه شخص حقيقي ا  
گردد كـه در   پرتوكار گروه الف به شخص حقيقي اطالق مي. باشد باشد كه شامل پرتوكاران گروه الف و ب مي

 بـه  ب گـروه  پرتوكـار . نمايد تجاوز ساالنه معادل دز حد 3/0 از تواندكند كه دز ساالنه آن مي شرايطي كار مي
حـد دز   3/0دز دريـافتي سـاالنه او از    معمـوالً  كه كند مي كار شرايطي در كه گردد يم اطالق حقيقي شخص
  .نمايد ساالنه تجاوز نمي  معادل

 :پرتونگار 3-4
  .است اشتغال تحت اختيار دارنده پروانه صنعتيمستقيم در عمليات پرتونگاري  حضورپرتوكاري كه مجاز به   

 :يصنعت يپرتونگار 3-5
ايكس يا گاما ماهيت داخلي اجسـام را روي    از اشعه  كه توسط آن بتوان با استفادهگردد  به عملياتي اطالق مي  

  .شود اين كاربرد شامل عمليات تشخيصي پزشكي و دامپزشكي نمي. فيلم يا صفحه مانيتور مشخص نمود
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 :پروانه اشتغال 3-6

 آن، 3 مـاده  مفاد اب رابطه در قانون دوم فصل مندرجات براساس قانوني واحد توسط كه است رسمي سند يك  
 حفاظـت  هاي دستورالعمل و ضوابط استانداردها، و آن اجرايي نامهآيين و قانون مقررات كليه رعايت درصورت

" منابع ايمني و يونساز پرتوهاي دربرابر حفاظت پايهاستانداردهاي " موجب به كه مواردي از غير اشعه برابر در
 .گردد مي صادر قانوني واحد ابطضو براساس مشخص مدت براي است، شده مستثني

 :اشتغال پروانه/مجوز دارنده 3-7
 اقـدامات  جهـت اساس مفاد فصل دوم قانون بر يقانون واحد ازرا اشتغال  پروانه/است كه مجوز يحقوق يشخص  

 .دارديم افتيدر آن در مندرج الزم
 :دستگاه پرتونگاري 3-8

هـاي فلوروسـكوپي،    ل يـا ثابـت، دسـتگاه   ايكـس صـنعتي قابـل حمـ     ه تجهيزاتي نظير دستگاه مولـد اشـعه   ب  
اطالق  ،گيرند ها كه جهت اجراي پرتونگاري صنعتي مورد استفاده قرار مي هاي پرتونگاري و شتابدهنده دوربين

  .شود مي
 :دزيمتر فردي 3-9

، بجفيلم: نظير ؛كار رودهگيري ميزان پرتوگيري پرتوكاران ب شود كه جهت اندازه اي اطالق مي به هرگونه وسيله  
 .دزيمتر ترمولومينسانس و دزيمتر قلمي

 :محيطي دزيمتر 3-10
  .رود كار ميهگيري آهنگ دز در محيط كار با پرتو ب است كه جهت اندازه ايوسيله  

 :دوربين پرتونگاري 3-11
وبا متعلقات وتجهيزات ايمني مناسب،  رديگيماست كه چشمه پرتوزاي استاندارد در داخل آن قرار  يدستگاه  

  .نمايد صورت كنترل از راه دور فراهم ميهنقطه پرتودهي وب يمن چشمه، امكان انتقال آن را بهضمن نگهداري ا
 : شخص مسئول 3-12

شخص حقيقي است كه برابر الزامات اين مدرك واجد صالحيت علمي و فنـي و شـرايط الزم بـراي تصـدي و       
 .باشدپروانه  محدودهاشعه در  بانظارت بر كليه امور مربوط به كار 

 :ت پرتونگاريعمليا 3-13
اين عمليات شامل حمل و نقل، نگهداري و . شود به كليه مراحل الزم براي انجام پرتونگاري صنعتي اطالق مي  

 .گردد اورژانس نمي
 :قانون 3-14

 .گردد مجلس شوراي اسالمي اطالق مي 20/1/1368دراين مدرك به قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب   
 :اشعهدوره حفاظت در برابر  نامه گواهي 3-15

درصورت موفقيت داوطلب در آزمون پايان دوره آموزش مقدماتي يا پيشرفته حفاظت دربرابر  كه مدركي است  
  .باشد دهيرس قانوني واحد تأييد به و شده صادر يآموزش مجاز مراكز توسط اشعه ويژه مراكز پرتونگاري صنعتي،

 :صنعتي پرتونگاري 1 سطح نامه گواهي 3-16
 مـورد  مؤسسـات  توسـط  شـرايط  واجـد  فرد بهISIRI-ISO 9712 ملي  نداردستاا براساس كه است مدركي  

قـرار   مؤسسات گونه اينپذيرش  كه مورد  مدرك معادل آن يا گرددمي اعطاايران  استاندارد  سازمان ملي تأييد
  . باشد  گرفته
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 :صنعتي پرتونگاري 2 سطح نامه گواهي 3-17

 مـورد  مؤسسـات  توسـط  شـرايط  واجـد  فرد به ISIRI-ISO 9712ملي  ندارداستا براساس كه است مدركي  
قـرار   مؤسسات گونه اينيا مدرك معادل آن كه مورد پذيرش  گرددمي اعطاسازمان ملي استاندارد ايران  تأييد

  . گرفته باشد
 :نامه كنترل كيفيهيگوا 3-18

از طـرف    كـه  يتجهيزات پرتونگاربودن نتايج آزمايشات كنترل كيفي قابل قبول مبني بر   سندي است رسمي  
نظيـر  المللي  واحد قانوني و براساس استانداردهاي معتبر بين مورد تاييديكي از مؤسسات  اي وكارخانه سازنده 

TUV  وBV صادر شده باشد. 
  :يمتقاض 3-19

 واحـد  به اشتغال پروانه افتيدر جهت را خود درخواست مدرك نيا الزامات براساس كه است يحقوق يشخص  
  .دينمايم ارائه يقانون

 :برداري مجوز بهره 3-20
 صـادر ساله  كيمجوزي است كه توسط واحد قانوني جهت اشتغال به كار در پرتونگاري صنعتي با مدت اعتبار   

 .كار كند به شروعشود تا متقاضي پس از دريافت اين مجوز تنها با يك منبع پرتو  مي
 :تأسيسمجوز  3-21

موجب آن نسـبت   به تاشود  مي صادرماهه  6اعتبار مدت  بامتقاضي  برايمجوزي است كه توسط واحد قانوني   
  .اقدام نمايد هاي پرتوزا چشمهو  كسيا پرتو مولد يهااز دستگاه ريغ به تهيه تجهيزات پرتونگاري به

 :مجوز واگذاري 3-22
هـاي پرتـوزا بـراي     منظور واگذاري دستگاه مولد اشعه ايكس يا چشمه مجوزي است كه توسط واحد قانوني به  

  .گردد ركننده صادر ميمركز واگذا
 :بهداشت فيزيك مسئول 3-23

شـرايط الزم بـراي تصـدي     واين مدرك واجد صـالحيت علمـي و فنـي     الزاماتشخص حقيقي است كه برابر   
 .باشدپروانه  محدودهمسئوليت حفاظت در برابر اشعه در 

 :منبع 3-24
 عنـوان  بـه  ؛شـود  پرتـوگيري  باعـث  ندبتوا كه پرتوزا مواد حاوي يا پرتوزا مواد يونساز، پرتوهاي انتشار عامل هر  

همچنـين   .گردند و دستگاه مولد اشعه ايكس منبع تلقي مي Ir-192 ،Co-60هاي پرتوزا مانند  چشمه مثال،
 لـزوم  صـورت  در محـل،  يك در مختلف اتتأسيس مجموعهاستانداردهاي پايه حفاظت در برابر اشعه،  براساس

  .شودمي تلقي منبع يك
 :شده كنترل ناحيه 3-25

  :و يا مورد نياز باشد  گرفته  زير انجام  داليل  به  ايمني  و مقررات  ويژه  حفاظتي اتاقدام  در آن  كه  اي ناحيههر  
  ،كار  در شرايط عادي  آلودگي  از گسترش  يا جلوگيري  پرتوگيري  كنترل −
 . بالقوه  هايپرتوگيري  گستره  يا محدودكردن  جلوگيري −
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 :قانوني واحد 3-26

هـا و   نامـه ، آيـين  اجـراي مقـررات   نظـارت بـر    بـه   قـانوني موظـف   واحد،  در برابر اشعه  حفاظت  قانون  اساسبر  
  ، بـه واحد قـانوني    عنوان  به  ايران اتمي   انرژي  سازمان  ها از طرفمسئوليت  اين .باشد مي  استانداردهاي مربوطه

 .كشور تفويض شده است  اي هسته  ايمني  نظام ركزم
 :فردي دهندههشدار 3-27

 .روديم كار به باالتر از آستانه تعريف شده يپرتو دانيهشدار وجود م جهتهمراه فرد پرتوكار كه  يالهيوس  

  
  اصلي  تيمسئول -4

بـا منـابع پرتـو قابـل      صنعتي پرتونگاري اشتغال پروانه/مجوز دريافت متقاضي برعهده مدرك اين مفاد اجراي مسئوليت
    .باشد ميحمل 

  
  كلي مقررات - 5

بـرداري   و بهـره  تأسيساخذ مجوزهاي  نسبت به يصنعت پرتونگارياشتغال   قبل از دريافت پروانه يدبا متقاضي 1- 5
 .اقدام نمايد

 :شخص مسئول معرفي نمايد عنوان بهبا شرايط زير را موظف است يك نفر  متقاضي 2- 5
  ؛و فني هاي علمي  داراي حداقل تحصيالت كارشناسي در يكي از رشته  ) الف

 ؛نامه معتبر دوره پيشرفته حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز صنعتي واهيداراي گ  )ب 
 .صنعتي پرتونگاريدر  2نامه معتبر سطح  داراي گواهي  )ج 

 :نمايد مسئول فيزيك بهداشت معرفي عنوان بهبا شرايط زير را  موظف است يك نفر متقاضي 3- 5
 ؛و فني  هاي علمي در يكي از رشته ديپلممدرك تحصيلي حداقل داراي   ) الف

 ؛نامه معتبر دوره پيشرفته حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز صنعتي داراي گواهي  )ب 
 ؛پرتونگاريدر  2نامه معتبر سطح  داراي گواهي  )ج 
ثر جهـت  ؤثر جهت دارندگان مدرك ديپلم و يك سال سـابقه كـار مـ   ؤسال سابقه كار م 3داراي حداقل   )د 

 .)ضرورت نداردثر ؤماز كارداني سابقه كار  براي مدارك مرتبط باالتر( دارندگان مدرك كارداني
 :نمايد يمعرفبا شرايط زير هر منبع پرتو حداقل دو پرتونگار  يبه ازا است موظف اشتغال دارنده پروانه 4- 5

  ؛و فني  هاي علمي در يكي از رشته پلميدمدرك تحصيلي حداقل  داراي   ) الف
  .اشعهحفاظت در برابر  يمقدماتدوره  معتبره منا گواهي داراي  )ب 

 .را دارند پرتونگاري عملياتحق شركت در  بهداشت و شخص مسئول فيزيكفقط پرتونگاران، مسئول  5- 5
 .دو نفر باشد يدبا پرتونگاريحداقل افراد تيم  6- 5
 .گردند ياجتماع ينتأم يمهب ،توسط دارنده پروانه يدپرتوكاران با يهكل 7- 5

ه پروانه تحت پوشش بيمه شغلي مربوط به آن دستگاه قـرار  هاي اجرايي، پرتونگار بايد توسط دارند در دستگاه    :تبصره
 .گيرد

 .تواند به كار با پرتو اشتغال داشته باشد هيچ پرتوكاري در بيش از يك مركز نمي 8- 5
استخدام افراد جديد جهت كار با پرتو، طبق مقررات قانون، موظف است قبل ازاشتغال پروانه  يافتدر متقاضي 9- 5

 .را به واحد قانوني ارائه نمايد )2پيوست (گواهي سالمت كاركنان و ي اقدام نمايدانجام معاينات پزشك نسبت به
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است سوابق پزشكي و پرتوگيري ي اشتغال داشته، ضرور كار با اشعه ه ب كه فرد جديداالستخدام قبالً درصورتي    :تبصره

  .وي از محل كار قبلي اخذ گردد
 TLD يـر نظ غيرمستقيم قرائت فردي دزيمتر يك حداقل يريكارگ به به پرتوكاران شاغل در مركز ملزم كليه 10- 5

  .هستند
مجهـز بـه يـك دزيمتـر      يـد با ،10-5ذكر شده در بند  يرمستقيمقرائت غ فرديدزيمتر عالوه بر هر پرتونگار   11- 5

مجهز به حـداقل   تيم پرتونگاريهر  همچنين و اشدب پرتو نيز فردي قرائت مستقيم و يك هشداردهنده فردي
  .يطي متناسب با منبع پرتو باشديك دزيمتر مح

 امضـاء دارنـدگان حـق    امضـاي بـه   بايد قانونيبا واحد  صنعتي مراكز پرتونگاريها و مكاتبات  درخواست كليه 12- 5
 .مركز برسد شخص مسئولو ) براساس اساسنامه(

شـخص   يـا بهداشـت  فيزيـك   مسئوليننصب  ياعزل  همچنينو  فعاليت تعليقو  تعطيل هاي درخواست براي    :تبصره
 امضـاي بـا مهـر و    ديبا اشتغال دارنده پروانه يموارد درخواست كتب نيدر ا. نيست ايشان تأييدبه  نيازمسئول 
  .باشد يثبت مندرج در روزنامه رسم يبراساس آگه امضاءحق  يافراد دارا

 11591ملي  ندارداستا(داراي گواهينامه تطابق استاندارد  يدمرتبط با منبع پرتو با يزاتتجه وكليه منابع پرتو  13- 5
و  يكـس اشـعه ا  يهـا  دسـتگاه  يبـرا  DIN54111اسـتاندارد  ،يصـنعت  يپرتونگار ايه يندورب يبرا) 1387(

از يكـي از مراكـز مـورد تأييـد واحـد      ) هـا  يا معادل آن بسته هاي چشمه يبرا) 1387( 11566ملي  استاندارد
 .قانوني باشند

از  يكـي از  كيفـي  كنتـرل  گـواهي واگذاركننده  است ضروري، ينعتص يپرتونگار يها يندورب يدرمورد واگذار    :تبصره
  .نمايدارائه  يبه واحد قانون صنعتي پرتونگاري هاي دوربين كيفيت كنترل زمينهپروانه اشتغال در  دارايمراكز 

ولـه  به ورود پرتونگار به داخـل ل  نيازكه  نحوي به ،مناسب تجهيزاتبا  صرفاً پانوراميك بايد يپرتونگار ياتعمل 14- 5
بدون حق انجام عمليات پرتونگاري ( صورت محدود  بهاشتغال پروانه /مجوز صورت ينا يردرغ .نباشد، انجام شود

  .گردد يصادر م )ها پانوراميك لوله
 .صورت مشترك استفاده نمايند همنابع پرتو ب ينبايد از محل نگهدار يصنعت يپرتونگار مراكز 15- 5

 
 سيسأت مجوز -6

با اسـتفاده   اشتغال پرتونگاري صنعتي فرم درخواست پروانه "الزم است  سيسأمجوز ت دريافتجهت  متقاضي 6-1
جهت  يبه واحد قانون 1-9مدارك مندرج در بند  را تكميل و به انضمام) 1پيوست ( "از منابع پرتو قابل حمل

بـا   سـيس مـدرك مجـوز تأ   ايـن درصورت مطابقت اطالعات و مدارك ارائه شده با الزامـات  . يدارائه نما يبررس
 .ماهه صادر خواهد شد اعتبار شش

كارگيري دستگاه مولد پرتو ايكس قابل حمـل هسـتند،    متقاضي به صرفاًجهت مراكزي كه  سيستأاخذ مجوز     :تبصره
 . ضروري نيست

از واحـد   ياخـذ مجـوز واگـذار    .تواند نسبت به تهيه دوربين پرتونگاري اقـدام نمايـد   مي سيمجوز تأس دارنده 6-2
  .ت واگذاركننده الزامي استتوسط شرك يقانون

  .ندارد را كسيا اشعه دستگاه اي پرتوزا چشمه رينظ پرتو منابع هيته اجازه سيسأت مجوز دارنده    :تبصره
 .نمايد مينأتو امن منابع پرتو  ايمن نگهداري براي يمحل مناسب بايد سيسأتمجوز  متقاضي 6-3
بهداشـت مطـابق    فيزيـك ن شخص مسئول و مسئول به عنوا توأماًنفر را  يكتواند  مي سيسأتمجوز  متقاضي 6-4

 .نمايد معرفي 3-5و  2-5 هايمقررات بند



پرتونگاري پروانه اشتغالضوابط دريافت 
  قابل حمل منابع پرتو استفاده از با صنعتي

   6    :    صفحه   INRA-RP-RE-111-10/61-3-Bah.1392 :شناسهشماره
  سه                                     :  بازنگري    22:  تكل صفحا

  
  

  

 
ايـن   د،نگـرد  يبـردار  دارنده مجوز موفق به اخذ مجوز بهـره  س،يدر طول مدت اعتبار مجوز تأس كه يدرصورت 6-5

 نيدورب يواگذار به نسبت است موظف سيسأتو دارنده مجوز  دگرد مي يتلق يپرتو تيانصراف از فعالموضوع 
 .دينما اقدام مجاز مراكز به يپرتونگار

 مجـوز  اعتبـار  مـدت  قـانوني  واحـد  تشـخيص  بـا  تمديد اعتبار، براي سيتأستقاضاي دارنده مجوز  صورت در 6-6
 .تواند تمديد شود بار ميحداكثر دو  تأسيسمجوز  .شد خواهد تمديد تأسيس

 
 برداري بهره مجوز -7

ط آن به واحد يت شرايرا با رعا 2-9زم است مدارك مندرج در بند برداري الدريافت مجوز بهره جهت يمتقاض 7-1
واحد قانوني پس از بازرسي از محل نگهداري و بررسـي مـدارك درصـورت دارا بـودن كليـه      . ارائه كند يقانون

  .برداري و كار با يك منبع پرتو با اعتبار يك سال صادر خواهد نمودشرايط، مجوز بهره
 .بازرسي از محل نگهداري ضرورت ندارد ،هاي ايكس قاضي كار با دستگاهبراي مراكز مت    :تبصره

 ميرمسـتق يقرائت غ يفرد متريدز هيتهالزم است نسبت به  يبرداربهره مجوز اخذ جهت سيتأس مجوز دارنده 7-2
 .دينما اقدام پرتوكاران هيكل جهت يقانون واحد دييتأ مورد مراكزاز  يكي قيطر از

 شـركت  دفتر و تيسا از يقانون واحد كارشناسان يبازرس ،يبرداربهره مجوز اعتبار زمان مدت در كه درصورتي 7-3
 يبـردار بهـره  مجـوز  اعتبار مدت نشود، سريم شده يزيربرنامه زمان در يپرتو تيفعال نداشتن رينظ يليدال به
 شد خواهد تمديد يك سال حداكثر مدت به و بار كي يبرا

 ديگـر  بار يك حداكثر سايت، و دفتر هايبازرسي از هريك در اشتغال هپروان اخذ شرايط احراز عدم صورت در  7-4
 خاتمـه  شـرايط،  احراز عدم درصورت و گرفتقبلي، بازرسي صورت خواهد هايبازرسي در نشده تأييد مورد از

 .شد خواهد اعالم يقانون واحد طرف از پرتوي فعاليت

  
  اشتغال پروانه - 8

توجه به  برداري و انجام بازرسي از دفتر و سايت شركت با مجوز بهره ماه پس از صدور 6اشتغال حداقل  پروانه  1- 8
و پس از حصول اطمينان از رعايـت شـرايط    "يمراكز پرتونگاري صنعت يبندو طبقه يازدهيدستورالعمل امت"

 .برداري توسط واحد قانوني صادر خواهد شد مندرج در مجوز بهره
دسـتورالعمل امتيـازدهي و   "ايط منـدرج در ايـن مـدرك و    شـر  بايـد جهت افزايش تعداد منابع پرتـو مجـاز،    2- 8

 .گردد پروانه اشتغال ذكر  پيوستاحراز و در  "يبندي مراكز پرتونگاري صنعت طبقه

 
 مدارك - 9

  :ارسال شوند قانونيبه واحد  بايد زيرپروانه اشتغال مدارك /مجوز دريافت براي
ورت درخواست واحد قانوني بايد اصل آن و يا كپـي برابـر   در ص ،گردد مداركي كه كپي آن ارسال ميدر مورد     :تبصره

 .گرددارسال اصل 
  تأسيسمدارك الزم جهت دريافت مجوز  9-1

در روزنامـه   منـدرج  شركتثبت  يبراساس آگه امضاءحق  يافراد دارا امضاي و مهر با يكتب درخواست  )الف
  ؛يرسم
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با استفاده از منـابع پرتـو قابـل     نگاري صنعتياشتغال پرتو فرم درخواست پروانه " 6تا بند  1كميل بند ت  )ب

 ؛)1 وستيپ( "حمل
  ؛مدرك نيا 1 وستيمسئول براساس پ شخصمدارك   )ج
  ؛مدرك نيا 1 وستيبهداشت براساس پ كيزيمسئول فمدارك   )   د
از مقامات ذيصالح وزارتخانه يا   نامه رسمي اساسنامه و آگهي ثبت شركت يا معرفيمدارك شركت شامل   )   ه

  ؛ازمان يا هر ارگان ذيربطس
  .مدرك نيا 1 وستيبراساس پپرتو منابع  ي دائممحل نگهدارمدارك )    و

  برداريبهرهجهت دريافت مجوز  الزم مدارك 9-2
  ؛يكتب درخواست  ) الف
) 1پيوسـت  ( "فرم درخواست پروانه اشتغال پرتونگاري صنعتي با استفاده از منـابع پرتـو قابـل حمـل    "  )  ب

  ؛تعهدنامه ضايام وتكميل شده 
  ؛معتبر سيتأس مجوز  )  ج
  ؛يمتريدز خدمات قرارداد يكپ  )  د
مجـوز واگـذاري دسـتگاه مولـد     /كپي شناسنامه دوربين پرتونگاري صنعتي صادر شده بـه نـام متقاضـي     )  ه

  ؛پرتوايكس پرتابل به متقاضي
  ؛مدرك تاييد محل نگهداري دوربين   ) و
  ؛اين مدرك 1براساس پيوست  پرتونگاران مدارك   ) ز
  ؛نگيتوريو مون اورژانس ،يحفاظت زاتيتجه مدارك  ) ح
  .هادستورالعمل  )  ط

  اشتغال پروانه افتيدر جهتالزم  مدارك 9-3
  ؛معتبر يبردار بهره مجوز)  الف
  .و دفتر تيسا مبني بر تاييد يواحد قانون يبازرس گزارش)   ب

 تجهيزات و مدارك مونيتورينگ 9-4
 يم،دزيمترهـاي فـردي قرائـت مسـتق     فهرست كليـه  بايد ،برداريذ مجوز بهره، جهت اخسيسدارنده مجوز تأ  

با اسـتفاده از منـابع    اشتغال پرتونگاري صنعتي فرم درخواست پروانه "مطابق  را هشداردهنده و محيطي خود
رد هر نوع كارب يال،شده شامل شماره سر اطالعات خواستهذكر كليه . ارائه نمايد ) 1پيوست ( "پرتو قابل حمل

انرژي پرتوهايي كـه دسـتگاه    گيري توسط دستگاه، نوع و محدوده  اندازه دستگاه، محدوده دز يا آهنگ دز قابل
انضمام ارائه گواهي كاليبراسيون براي دزيمترهاي  و آخرين تاريخ كاليبراسيون به استها  گيري آن اندازه قادر به

 .محيطي و دزيمترهاي فردي قرائت مستقيم ضروري است
  .نيست  الزامي  اند، ارسال شده سيسارسال مداركي كه جهت اخذ مجوز تأ    :تبصره

 يپرتونگار تيفعال محل 9-5
  :ارائه گردد ليذاطالعات و مدارك  ديباپذيرد،  كه پرتونگاري در محل ثابت انجام مي صورتيدر  

 ؛اطراف آن با ذكر جزئيات و محوطه نقشه محل   )الف
  ؛گرفته شده در ديوارها، كف و سقف كارهضخامت و جنس مصالح ب  )ب
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هـا   هـا و هـواكش   هـاي آب و گـاز و فاضـالب و كانـال     ها و همچنـين مسـيرهاي لولـه    محل نصب پنجره  )ج

  ؛)دناز داخل ديوارها عبور كرده باش كه  درصورتي(
  هاي ايمني و ابزارهاي كنترل از راه دور كه جهت محـل مربوطـه در نظـر گرفتـه شـده      جزئيات سيستم  )د

است، نظير قفل اتوماتيك درب ورودي، قفل ايمني پرتودهي، عالئم هشداردهنده صـوتي يـا نـوري كـه     
 ؛دهنده پرتودهي باشند نشان

  ؛ل شده بر روي نقشهمشخص كردن مرزهاي ناحيه كنتر  )ه
  .ادهفاكتور استف و تور اشغالها نظير بار كار، فاك حفاظجهت محاسبه شده  گرفته كارهمفروضات ب  )   و

 منابع نگهداريمحل  9-6
شركت، بـراي نگهـداري    اختصاصي محوطه يا در دفتر غيرمسكوني ي،مناسببايد محل اشتغال پروانه  متقاضي 9-6-1

را  مـدرك  يـن ا 1 يوسـت و اطالعات و مدارك مندرج در پ معرفيهاي پرتونگاري  پرتوزا و دوربينچشمه دائم 
 .نمايدبه واحد قانوني ارسال  يجهت بررس

و  باشـد بـه نـام شـركت متقاضـي     محضـري  يا اجاره نامـه   مالكيت سند يدارا يدمنابع پرتو با ينگهدارمحل  9-6-2
 .مداركي دال بر كاربري غيرمسكوني آن ارائه گردد

هايي كه تاكنون مورد موافقت كتبي اين امور قرار گرفته است، كماكـان   محل نگهداري دائم منابع پرتو شركت  :تبصره
در صورت تغيير محل مذكر دارنده پروانه موظف به انطبـاق  . هداري معرفي گردندمي توانند به عنوان محل نگ

  .اين ضوابط است 6-9با الزامات بند 
  ها دستورالعمل 9-7

 هـاي دسـتورالعمل  يـد پروانـه اشـتغال با   يـد تمد يـا پروانه اشتغال  ، دريافتبرداريمجوز بهره يافتدر متقاضي  
ها كه بـه تأييـد واحـد قـانوني      دستورالعمل اينبراساس  بايد حفاظتياقدامات  هرگونه . يدارائه نمارا  يحفاظت

 يـرايش و جديـدترين منطبق با مقررات حفاظت در برابـر اشـعه و    بايدها  اين دستورالعمل. رسيده، انجام گيرد
مـورد   پروانـه اشـتغال   تمديـد در هـر دوره   يـد هـا با دسـتورالعمل  اين. دنتهيه و ارائه گرد قانونيضوابط واحد 

 بايـد هـا   ايـن دسـتورالعمل   .پروانه اشتغال ارائه گردد تمديدجهت  ها آن يرايشو ينو آخر يرندقرار گ زنگريبا
  :دنشامل موارد زير باش

 دستورالعمل مونيتورينگ فردي 9-7-1
 :باشد زيرشامل موارد  يددستورالعمل با اين    

مـورد اسـتفاده، نظيـر زمـان      يرمسـتقيم و غ يمقرائـت مسـتق   يفـرد  يمتراستفاده از دز جزئيات طريقه   )الف
لحـاظ   آن از هايكاركرد دستگاه و مشخصه ياستفاده، محل نصب بر روي بدن، نحوه نگهداري، چگونگ

 ؛يبراسيونكال زمانيو جهت پرتو و فواصل  يو پاسخ نسبت به انرژ گيريمحدوده اندازه يت،حساس
 ؛گون شامل روز، هفته، ماه و سالناهاي زماني گو آستانه بررسي دز پرتوكاران براي دوره تعيين  )ب
 ؛رائه نمونه فرم يا كتابچه ثبت دز، نحوه ثبت و ايمقرائت مستق يفرد يمترهاي زماني قرائت دز دوره  )ج
هاي بررسي تجـاوز   از آستانه كه دزهاي دريافتي پرتوكاران  يبرخورد با موارد دربيني شده اقدامات پيش  )د

مدت و بلندمدت از قبيل معرفـي پرتوكـار جهـت آزمايشـات پزشـكي،       هنمايد و ارائه راهكارهاي كوتا مي
سـاز در جهـت    اي از كار با پرتو، جستجو و بررسي علل وقوع اين موارد و اقدامات چاره هاي دوره معافيت

  .ها جلوگيري از تكرار آن
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 دستورالعمل مونيتورينگ محيطي 9-7-2

 :باشد زيرشامل موارد  يددستورالعمل با اين  
 يبراسيون،مورد استفاده نظير زمان و مكان استفاده، دوره كال يطيمح يمتراستفاده از دز ئيات طريقه جز  )الف

و پاسخ نسـبت بـه    گيري ، محدوده اندازهحساسيتآن از لحاظ  هاي كاركرد دستگاه و مشخصه چگونگي
  ؛و جهت پرتو يانرژ

پرتونگاري، محل نصب، محل نگهـداري   هاي اقدام جهت نقاط حائز اهميت نظير تجهيزات آستانهمعرفي  )ب
 ؛وسايل حمل و نقل، محل پرتونگاري دائم و موقت،

 ؛و ارائه نمونه فرم يا كتابچه ثبتهاي زماني قرائت، نحوه ثبت  دوره  )ج
هاي اقـدام و ارائـه راهكارهـاي الزم     بيني شده درصورت مشاهده تجاوز آهنگ دز از آستانهاقدامات پيش  )د

هـا و انجـام   گذاريها و حفاظ تصحيح مرزبندي. به سطوح مورد نظر در هر مورد جهت كاهش آهنگ دز
  .اين اقدامات باشد تواند از جمله تعميرات يا ارسال تجهيزات به واحد قانوني مي

 يرتوپ هاي يتروفدستورالعمل  9-7-3
 :باشد زيرشامل موارد  يددستورالعمل با اين  
مراحل نگهداري، حمل و نقل و كاربرد منابع پرتـوزا ناشـي از بـروز    از  هريكاحتمال بروز سانحه در  با توجه به  

ـ خطاهاي انساني يا نقص در تجهيزات مربوطه، و مخاطرات فراوان  اشـتغال  ه اين سوانح الزم است دارنده پروان
بلـه  به كليه تجهيزات مقا بايداين منظور تيم پرتونگاري  به  .مادگي الزم جهت مقابله با سانحه را داشته باشدآ

ابـزار، ترانزيـت كـانتينر،     سـازي، جعبـه    گير، كيسه ساچمه سربي يا وسايل حفاظ از قبيل انبر چشمه با سانحه 
افـراد   كليه . همراه داشته باشد هو همچنين دستورالعمل مقابله با سوانح را ب باشد وسايل ارتباطي و غيره مجهز

  .آن آگاهي داشته باشنددستورالعمل را مطالعه كرده، و نسبت به  اين بايدتيم 
  :دهاي زير باش در بردارنده كليه قسمت يدبا يپرتو هاي يتدستورالعمل فور  

  و تمرين باشد؛ روش پيشگيري و آمادگي كه شامل آموزش  )الف
  ؛هاي ذيربط نحوه اطالع رساني به واحد قانوني و ارگان   )ب
 حـاالت محتمـل بـروز سـانحه     گـرفتن كليـه  دستورالعمل بايد بـا در نظر : روش مقابله با سوانح مختلف  )ج

نحـوه  قبيـل   شـامل جزئيـات الزم از   بايـد هـا   ايـن روش . نمايـد  را ارائـه هاي مؤثر كنترل هريـك   وشر
تيم پرتونگاري جهت مقابله با سانحه، تعيين و محصور نمودن ناحيه تحت كنترل و اقدامات  ريزي برنامه

  ؛وجود آمده، باشد هالزم در راستاي رفع سانحه ب
  ؛نحوه اطمينان از رفع سانحه  ) د
 :باشد زيرالزم است دستورالعمل شامل كليه موارد : اقدامات پس از رفع سانحه    )ه

  ،سانحه فرم گزارش نمونه −
افرادي كـه در   اقدامات در نظر گرفته شده جهت براورد صدمات احتمالي ناشي از سانحه براي كليه −

 ،د از قبيل انجام آزمايشات پزشكيان تهمعرض سانحه قرار گرف
 .ي جلوگيري از تكرار موارد مشابهبررسي داليل بروز سانحه و راهكارها −
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 دستورالعمل حمل ونقل 9-7-4

ضـوابط  "بايد تحت ضـوابط و شـرايط منـدرج در     پرتوزا در هر مركز پرتونگاري  هايحمل و نقل كليه چشمه  
بدين منظـور الزم اسـت دسـتورالعمل حمـل و نقـل ايـن منـابع بـه          .صورت پذيرد "مواد پرتوزا ايمن ترابري
 .واحد قانوني ارائه گرددبهاشتغال هاي دستي، با اتومبيل و ساير وسايل حمل و نقل توسط دارنده پروانه  روش

و  زنـي  برچسب گذاري،بندي منابع، عالمتدستورالعمل مربوطه بايد حداقل شامل مواردي از قبيل نحوه بسته  
، الصـاق مشخصـات گيرنـده كـاال، نحـوه حصـول اطمينـان از رعايـت         يـه نقل يلوسا ينصب پالكارد رو محل

  .هاي اقدام در مجاورت بسته يا اتومبيل، ضوابط اداري و تجهيزات حمل و نقل باشد آستانه
 .هاي ايكس دستورالعمل حمل و نقل ضرورت ندارد براي مراكز متقاضي كار با دستگاه   :تبصره

 منابع پرتو حسابرسيو  امنيتمل دستورالع 9-7-5
گرفتـه شـده جهـت     كـار  امكانات بـه  يا تجهيزاتالزم،  يها روش: موارد باشد اينشامل  يددستورالعمل با اين  

، حمـل و نقـل و   نگهـداري مختلـف اعـم از    شـرايط بـه منـابع پرتـو در     غيرمجازافراد  دسترسياز  جلوگيري
افراد مسئول  گيري،كار به يا يع پرتو شامل مشخصات، محل نگهدارمناب اطالعاتيبانك  ؛منابع پرتو گيريكار به

  .يبه واحد قانون يرسان و روش اطالع جايي هجاب، نمونه فرم ثبت يلتحو يها ، فرمگيريكار به يا ينگهدار
  

  پروانهو تعليق  مديدت ،اعتبار، اصالح -10
جهـت   تأسـيس ي دارنـده مجـوز   در صـورت تقاضـا  و است صدور  يخاز تارماه  6حداكثر  تاسيساعتبار مجوز  1- 10

حداكثر دو  تأسيس مجوز .شد خواهد تمديد تأسيس مجوز اعتبار مدت قانوني واحد تشخيص باتمديد اعتبار، 
 .تواند تمديد شود بار مي

حداكثر بـه مـدت    تمديد،درخواست  در صورتو است صدور  يخسال از تار 1حداكثر  برداري اعتبار مجوز بهره 2- 10
  .شود تمديد مي يگرسال د 1

 .استاعتبار پروانه اشتغال سه سال از تاريخ صدور آن   3- 10
ماه قبل از تاريخ خاتمه اعتبار پروانه، نسـبت بـه تمديـد اعتبـار آن اقـدام       2دارنده پروانه اشتغال بايد حداقل  4- 10

پرتو  با استفاده از منابع اشتغال پرتونگاري صنعتي فرم درخواست پروانه "بايد  متقاضي براي اين منظور. نمايد
را تكميل و به همراه مدارك مربوطه و درخواست كتبي به واحد قـانوني ارائـه نمايـد    ) 1پيوست ( "قابل حمل

 ).ارسال مداركي كه قبال ارائه شده، ضرورت ندارد(
، اشـتغال  انقضـاء پروانـه   يخماه مانـده بـه تـار    2مدارك در زمان كمتر از  يلتكم ياصورت ارائه درخواست و در: 1تبصره

 فعاليـت مجاز به  متقاضياعتبار پروانه خواهد بود و پس از آن  پايان تاريخ، تمديدكثر مهلت رفع نواقص و حدا
  .باشد مين پرتوي

منـوط بـه    يپرتـو  يـت ادامـه فعال  بررسـي ، اشتغال انقضاء پروانه يخپس از تار يدصورت ارائه درخواست تمددر: 2تبصره
  .اهد بودكار با اشعه خو صالحيت تشخيص يسيونكم يمتصم

پروانه اشتغال بايد قبل از انجام هرگونه تغييرات در اطالعات و مداركي كه به موجب  /يبردار بهرهدارنده مجوز  5- 10
 .است، مراتب را به واحد قانوني اعالم نمايدپروانه اشتغال را دريافت كرده  /يبردار بهرهآن مجوز 

موقـت پروانـه    تعليقتواند نسبت به ارائه درخواست مياشتغال دارنده پروانه  پرتوي، فعاليتدرصورت نداشتن  6- 10
 .باشدميپروانه  تمديدمدارك  كليهمستلزم ارائه  فعاليتشروع مجدد . نمايداقدام 
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مدت به حداقل اشتغالپروانه  ايمجوز  دارنده اشتغال، پروانه يا يبردارمجوز بهره س،يسأت مجوز لغو صورت در 7- 10

 .ندارد را يقبل يحقوق تيشخص همان با صنعتي پرتونگاري ركتش تأسيس مجوز درخواست حقشش ماه 
از تـاريخ اعـالم    ماه يكحداكثر ظرف مدت  موظف استاشتغال دارنده پروانه  ي،پرتو يتدرصورت خاتمه فعال 8- 10

عـودت   پسمانداري، يلاز قب(منابع پرتو  گيريكار عدم بهبر  مبنيالزم مستندات ، كتبي خاتمه فعاليت پرتوي
را بـه   )قـانوني از واحـد   مجـوز  با اخـذ  يگرد منبع به مراكز مجاز يواگذار ياكننده منبع و  ينمأبه تمنبع پرتو 

 .نمايدارائه  قانونيواحد 

  
  اعمال مقرراتبازرسي و  -11

، شخص مسئول و مسئول فيزيك بهداشت مكلفند در حوزه فعاليت شغلي خود تسهيالت اشتغال دارنده پروانه 11-1
ال نظارت و بازرسي واحد قانوني فراهم كننـد و اطالعـات و مـدارك مـورد نيـاز را      و همكاري الزم را براي اعم

  .دراختيار بازرسان واحد قانوني قرار دهند
درصورت وقوف بر وجود اشكاالت يا تخلفاتي در كار با اشعه و نقض هر يك از وظايف ياد شده در اين مـدرك   11-2

صـورت عـدم رعايـت مـوارد     دار، در از ابالغ كتبي مدت ني پسو يا شرايط مندرج در پروانه اشتغال، واحد قانو
و يـا پروانـه اشـتغال     برداريبهره مجوز سيس،لغو مجوز تأ فعاليت، ليقمندرج در ابالغ، نسبت به توقف و يا تع

 .گردد نمايد و در صورت لزوم و برحسب مورد موضوع به مراجع قانوني ارجاع مي اقدام مي

 
 انتقاليدوره   -12

ضـوابط  "بـا عنـوان  ( 1385مـدرك مصـوب سـال     ايـن  يك بازنگريكه براساس اشتغال رندگان پروانه دا كليه    12-1
موفـق بـه اخـذ پروانـه     ) INRARP1RE02: شـماره شناسـه   "پرتونگاري صنعتي در پروانه اشتغالدريافت 
زمان  ي كهرتدرصو. يندمدرك منطبق نما ينا يطپروانه، خود را با شرا يددر زمان تمد بايداند،  گرديدهاشتغال 

مـدرك   يـن انطباق با الزامات ا يگذار برا مدرك باشد زمانِ ينا يبسال پس از تصو يكپروانه كمتر از  يدتمد
  .سال در نظر گرفته خواهد شد يكحداقل 

برداري معتبر در زمان تصويب اين مدرك، يك سال فرصت خواهند داشت جهت دريافت  دارندگان مجوز بهره     12-2
بـرداري، مجـوز    در صورت پايان اعتبار مجـوز بهـره  . يندمدرك منطبق نما ينا يطخود را با شرال، پروانه اشتغا

  .مذكور تا يك سال از زمان تصويب اين مدرك تمديد اعتبار خواهد شد
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   مستندات مرتبط  -13

 .مجلس شوراي اسالمي 1368مصوب  ،قانون حفاظت در برابر اشعه -1
  .7751ر پرتو و ايمني منابع پرتو، استاندارد ملي استانداردهاي پايه حفاظت در براب -2
  .1384، امور حفاظت در برابر اشعه، "كشور يا هسته يمنيانظام  ، مركزيصنعت يپرتونگارقواعد كار با پرتو در " -3
، امور حفاظت كشور يا هسته يمنيانظام  ، مركز"يصنعت يپرتونگارمراكز  يبند طبقه يازدهيامتدستورالعمل " -4

  .1384عه، دربرابر اش
 .1387، امور حفاظت در برابر اشعه، "كشور يا هسته يمنيانظام  ، مركزمواد پرتوزا منيا يترابرضوابط " -5
 .1388سال  ،ISIRI-ISO 9712 ملي ندارداستا -6
استاندارد  ،"ها آزمونمشخصات اجرايي، طراحي و  -تجهيزات پرتونگاري صنعتي گاما -حفاظت دربرابر اشعه" -7

 .11591ملي 
 .11566استاندارد ملي  ،"يبند طبقهالزامات عمومي و  -ي پرتوزاي بستهها چشمه -ت دربرابر اشعهحفاظ" -8

  
در  "ها پايگاه"در قسمت   //:www.aeoi.org.ir httpكليه مدارك منتشر شده توسط واحد قانوني از طريق سايت به آدرس 

 PDF صـورت فايـل   به "ها قررات، ضوابط و دستورالعملقوانين، م"و سپس در لينك  "اي كشور مركز نظام ايمني هسته"لينك 
  قابل دسترسي است

  
  سوابق  -14

اسـتفاده   با پرتونگاري صنعتي پروانه اشتغالضوابط دريافت "با عنوان  )2بازنگري ( اين مدرك جايگزين نسخه قبلي آن
  .گردد مي "INRA-RP-RE-111-10/61-2-Bah.1390"به شماره شناسه   "قابل حمل منابع پرتو از

  



پرتونگاري پروانه اشتغالضوابط دريافت 
  قابل حمل منابع پرتو استفاده از با صنعتي

   13    :    صفحه   INRA-RP-RE-111-10/61-3-Bah.1392 :شناسهشماره
  سه                                     :  بازنگري    22:  تكل صفحا

  
  

  

  
  تاريخچه  -15

 

تاريخ اجرا  رديف ... به ويرايش ...تغيير از ويرايش  )تغيير/پاراگراف/صفحه(شرح تغييرات 

  بهمن
1390  

 )2بخش(دامنه كاربرد
هاي مولد پرتـو   مراكزي كه منحصرا از دستگاه": مورد زير اضافه شد

 از ايـن (كننـد   ايكس قابل حمل نصب شده در يك اتاق استفاده مـي 
، )كنند ها به عنوان دستگاه مولد پرتو ايكس ثابت استفاده مي دستگاه

  ".گردند مشمول الزامات اين مدرك نمي

  دو به ويرايشيك تغيير از ويرايش 

1  

  )2-5بند (شرايط شخص مسئول
  .صنعتي اضافه شد پرتونگاريدر  2معتبر سطح  نامه گواهيدارا بودن 

  سابقه كار موثر حذف شد
2  

 )3- 5بند (بهداشت فيزيكمسئولشرايط
  3  صنعتي اضافه شد پرتونگاريدر  2معتبر سطح  نامه گواهيدارا بودن 

  )6-9بند (محل نگهداري منابع پرتو
  .مشترك ازمحل نگهداري ثابت منبع پرتو حذف شد امكان استفاده •
  )1-6-9بند : (مورد زير اضافه شد •
 اريتجـ  يا يادار مالكيت دسن يدارا يدمنابع پرتو با نگهداريمحل "

  ".باشدو به نام شركت متقاضي و يا اعضاي هيئت مديره 

4  

 )5بخش(مقررات كلي
  )7-5بند : (مورد زير اضافه شد •
 .گردند ياجتماع ينتأم يمهب ،پروانه توسط دارندهيدپرتوكاران با يهكل"

هاي اجرايي، پرتونگار بايد توسط دارنده پروانه  در دستگاه: تبصره
  ".حت پوشش بيمه شغلي مربوط به آن دستگاه قرار گيردت
  )12-5بند : (مورد زير اضافه شد •
بـا واحـد    صـنعتي  مراكـز پرتونگـاري  ها و مكاتبات  درخواست كليه"

و ) براسـاس اساسـنامه  (ي دارنـدگان حـق امضـا    به امضا بايد قانوني
  "شخص مسئول مركز برسد

  )14-5بند : (مورد زير اضافه شد •
 ،مناسـب  تجهيـزات بـا   اًصـرف  پانوراميـك بايـد   يونگـار پرت ياتعمل"
در  .به ورود پرتونگار به داخل لوله نباشد، انجام شود نيازكه  نحوي به
بـدون حـق انجـام    ( صـورت محـدود    پروانـه بـه  /مجوز صورت ينا يرغ

  "گردد يصادر م )ها عمليات پرتونگاري پانوراميك لوله

5  

 )7-9بند(هادستورالعمل
  )5-7-9بند : (اضافه شدمورد زير 

  ".منابع پرتو حسابرسيو  امنيتدستورالعمل ارائه "
6  

  بهمن
1392  

  )6-9بند (محل نگهداري منابع پرتو
  .تبصره آن حذف شدو  اصالح گرديد 1- 6-9بند 
  .اصالح گرديدتبصره آن  و  2- 6-9بند 

  1  سه به ويرايشدو تغيير از ويرايش 
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  1پيوست 
  

  با استفاده از منابع پرتو قابل حمل اشتغال پرتونگاري صنعتي  فرم درخواست پروانه
  

 :تاريخ درخواست -1

  :موضوع درخواست-2
                                                  درخواست جديد

        قبلياشتغال  پروانه/درخواست تغيير يا اصالح مجوز
    قبلياشتغال  پروانه/يد مجوزدرخواست تمد

  :مورد درخواست-3
                مجوز تأسيس

    برداري مجوز بهره
   اشتغال پروانه

  .گردد تكميلفته ها صورت گردر آن تغييركه  هاييفقط قسمت قبلياشتغال پروانه /درصورت درخواست اصالح مجوز
 :در صورت دارا بودن هرگونه سابقه در ارتباط با اين درخواست، لطفاً شماره و تاريخ آخرين نامه يا مجوز خود را در اين قسمت بنويسيد

 :موضوع:                           تاريخ:                                  شماره

  :مشخصات محل كار -4
  : نام مركز
  : مركزآدرس 
  :فاكس            :تلفن

  :اشتغال پروانه/مجوز يافتدر ينام و نام خانوادگي متقاض
  :آدرس محل دائم نگهداري منابع پرتو
  :)عمليات پرتونگاري در سايت بسته يا نيمه بسته(آدرس محل انجام فعاليت پرتونگاري 

  :مشخصات شخص مسئول-5
  :نام و نام خانوادگي

  :آخرين مدرك تحصيلي
  :خصصيرشته ت

  :ثرؤسابقه كار م
  :كد ملي

  :شماره سريال شناسنامه
  :هاي تخصصي حفاظت در برابر اشعه دوره

  
  :هاي تخصصي پرتونگاري دوره

  
  :آدرس محل سكونت

  
        :تلفن همراه

  :اضطراري تلفن
  :پست الكترونيكي آدرس

  :مشخصات مسئول فيزيك بهداشت-6
  :نام و نام خانوادگي

  :آخرين مدرك تحصيلي
  :تخصصي رشته

  :ثرؤسابقه كار م
  :كد ملي

  :شماره سريال شناسنامه
  :هاي تخصصي حفاظت در برابر اشعه دوره

  
  :هاي تخصصي پرتونگاري دوره

  
  :آدرس محل سكونت

  
        :تلفن همراه

  :اضطراري تلفن
  :پست الكترونيكي آدرس
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 :مشخصات پرتوكاران -7

يف
رد

 

سريال   كد ملي نام و نام خانوادگي
 هشناسنام

 مدرك و رشته
 تحصيلي

هاي آموزشي دوره سابقه كار  
 تخصصي پرتونگاري حفاظت در برابر اشعه با پرتو

          

          

          

          

          

          

 
  :منابع پرتو - 8

  :هاي بسته با چشمهپرتونگاري هاي دوربين 8-1

سازنده  كارخانه
 كرالر ايدوربين 

 چشمه نوع  يالسر شماره مدل
حداكثر 

ظرفيت قابل 
 بارگذاري

 شماره كرالر تكميل شود فرمان ستميساين قسمت براي 
 شناسنامه

 نيدورب
 نوع

 چشمه
 پرتوزائي

شماره 
 سريال

سريال  شماره
 كانتينر

          

          

          

  

 :هاي پرتوساز دستگاه 8-2

 مدل كارخانه سازنده
شماره سريال 

 اهدستگ
شماره سريال 

 وبيت
ماكزيمم ولتاژ 

(KVp) 
ماكزيمم جريان 

(mA) 

 شناسه شماره
 يقانون واحد

       

       

       

       



  
  INRA-RP-FR-111-10/90-2-Bah.1390    :شماره شناسه

 دو                                           : بازنگري                                                                                         

  

 
  :تجهيزات -9

  

 مالحظات تعداد تجهيزات حفاظتي و اورژانس

 كليماتور 
  

 كانتينر چشمه
 

 نيدورب نوع با متناسب

 عالئم هشدار دهنده نوري
  

 هنده صوتيعالئم هشدارد
  

 سه پايه و طناب
  

 هاي خطر اشعه تابلو
  

 آچار و ابزار الزم
  

 )اندازه 2حداقل (انبر 
  

 كيسه ساچمه سربي
 

 عدد 2 هرمنبع يبرا

 ينشان آتش كپسول
 

 حمل لهيوس و ينگهدار محل يبرا

 نيدورب نقل و حمل جعبه
 

 منابعتعداد  به

  هلدر و كپسول
   جهت آموزش و تمرين
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  :نگيتجهيزات مونيتور -10

  

 سازنده كارخانه
 دستگاه

شماره 
 سريال

 مدل
 مشخصات دستگاه دستگاه نوع

 انرژي محدوده  محدوده دزدهنده هشدار فردي محيطي
تاريخ 

 كاليبراسيون

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
  .تغيير مراتب اطالع داده خواهد شدو قبل از هرگونه  استكليه موارد مورد تائيد 

  

  : امضاء مسئول فيزيك بهداشت

  :امضاء شخص مسئول

 :اشتغال اء دارنده پروانهضام
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  اشتغال پروانه/مجوزعهدنامه دارنده ت
  

  :با آگاهي كامل ازاشتغال پروانه /مجوزعنوان دارنده  به .......................................................اينجانب
  ؛مجلس شوراي اسالمي 1368حفاظت در برابر اشعه مصوب  قانون 
 ؛1386هيئت وزيران و اصالحيه آن مصوب  1369مصوب  ،نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه آيين 
 ؛7751اي يونساز و ايمني منابع پرتو، استاندارد ملي ه پايه حفاظت در برابر پرتو هاياستاندارد 
، كشـور  يا هسـته  يمنيا نظام مركز با استفاده از منابع پرتو قابل حمل، پروانه اشتغال پرتونگاري صنعتيضوابط دريافت  

  ؛1390امور حفاظت در برابر اشعه،
  ؛1384امور حفاظت در برابر اشعه،  ،كشور يا هسته يمنيانظام  قواعد كار با پرتو در پرتونگاري صنعتي، مركز 

اختيـارات الرم جهـت انجـام     گـردم  پذيرفته و متعهـد مـي   يصنعت يپرتونگار تيهاي قانوني را درخصوص فعال كليه مسئوليت
  . هاي مربوط به شخص مسئول و مسئول فيزيك بهداشت را به آنان تفويض نمايم مسئوليت

 را آن عواقـب  و مسـئوليت  مقـررات،  رعايـت  عدم و تخلف صورت در و نمايم رعايت كامالً را زيرموارد نمايم  همچنين تعهد مي
  :پذيرفت خواهم اشعه برابر در حفاظت قانون 18 و 17 ماده براساس

استفاده ) صادره پروانه/در محدوده مجوز(صرفاً براي مقاصد پرتونگاري صنعتي خواهم گرفت منابع پرتو كه دراختيار  از -1
  .نمايم

هاي پرتونگاري و يا تهيـه آن از   ي دستگاهيجا همجوز از واحد قانوني اقدام به واردات، خريد، فروش، و جاببدون دريافت  -2
  .هاي غيرمجاز ننمايم طريق شركت

  .با اخذ مجوزقبلي از واحد قانوني مگر ،فروش تجهيزات پرتونگاري صنعتي خودداري نمايموازقرض دادن وگرفتن، خريد -3
، شـخص مسـئول و مسـئول فيزيـك     اشـتغال  وضعيت حقـوقي دارنـده پروانـه   (مسئولين هرگونه تغييرات در وضعيت  -4

  .ماه قبل به واحد قانوني اعالم نمايم 2را حداقل ) بهداشت
 .قانوني اعالم نمايمواحد بههمراه مدارك الزم  بهرا دائم منابع پرتو، مراتب نگهداري  دفتر و يا محل محل رتغييصورت در -5
  .مينما تقبل را دهيد سانحه افراد يدرمان و يصيتشخ يهانهيهز هيسانحه كل در صورت بروز هرگونه -6
پيگيري واجراي مقرر پاسخ داده و نسبت به يدر مهلت قانون ،واحد قانوني يهاي حفاظت توصيه و دار مهلت ياخطارها به -7

  .ها اقدام نمايم آن
هـاي حفاظـت در برابـر     نين، مقررات و دستورالعملقوا چارچوبو در  مايمهاي واحد قانوني همكاري ن همواره با بازرس -8

اطالعات مورد نيـاز    سيسات و مدارك، فراهم ساخته و كليهأايشان از تجهيزات و ت يبازرسامكانات الزم را جهت   ،اشعه
  .ها در اختيارشان قرار دهم را براساس واقعيت

 تخلـف  هرگونـه  صـورت  در ونمـايم   مـي  ييـد تأ را شـده  ارائه مدارك و درخواست فرم در مندرج اطالعات كليه صحت -9
 .پذيرم مي را آن از ناشي عواقب مسئوليت

  
  :تاريخ

  
  :اشتغال پروانه/مجوزدارنده  مهر وامضاء 

  
  .)دييفرما يخوددار امضاء و مهر بدون مدارك ارسالاز (
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  مسئول فيزيك بهداشت /شخص مسئول عهدنامهت
  

عنوان  به .........................................................................عنوان شخص مسئول و  به .........................................................................ينجانبان ا
  :هي كامل ازبا آگا................. ......................................................... مسئول فيزيك بهداشت مركز  

  ؛مجلس شوراي اسالمي 1368مصوب  ،قانون حفاظت در برابر اشعه •
 ؛1386هيئت وزيران و اصالحيه آن مصوب  1369مصوب  ،نامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه آيين •
 ؛7751هاي يونساز و ايمني منابع پرتو، استاندارد ملي  پايه حفاظت در برابر پرتو هااستاندارد •
، كشـور  يا هسـته  يمنيا نظام مركز با استفاده از منابع پرتو قابل حمل، پروانه اشتغال پرتونگاري صنعتيفت ضوابط دريا •

  ؛1390امور حفاظت در برابر اشعه،
  ؛1384، امور حفاظت در برابر اشعه، كشور يا هسته يمنيانظام  قواعد كار با پرتو در پرتونگاري صنعتي، مركز •

 نماييم رعايت كامالً را زير گرديم موارد پذيرفته و متعهد مي يصنعت يپرتونگار تيدرخصوص فعالهاي قانوني را  كليه مسئوليت
  :پذيرفت خواهيم دربرابراشعه حفاظت قانون 18و17 ماده رابراساس آن وعواقب مسئوليت مقررات، رعايت وعدم تخلف ودرصورت

يا كيفـي يـا     در مقدار كمي رري، وضعيت فيزيكي، تغييكارگي هكارگيري، محل ب ههرگونه تغييرات حائز اهميت در شرايط ب -1
 .يميقانوني اعالم نماواحد گردد را به كنترل شده  هاحتمال پرتوگيري يا تغيير ناحيافزايش  منجر به هويت منابع پرتو كه 

هـاي پرتـوزا در    چشـمه  از  اسـتفاده در صـورت   ،براي نگهداري چشمه و دوربـين پرتونگـاري  دائم  ينگهدار محل بر عالوه -2
  .يماساس ضوابط مصوب واحد قانوني در نظر بگير برموقت  ينگهدار محلهاي مختلف، در هر محل جديد يك  محل

ها را در محل مناسبي كه به عنوان محل نگهداري ثابت يا موقت بـه  آن ،هاي پرتونگاري از دوربين  در صورت عدم استفاده -3
  .نماييمايم نگهداري  واحد قانوني اعالم نموده

ساعت تغيير خواهد كرد مراتـب   24هاي پرتونگاري بيش از  بيني گردد محل نگهداري موقت دوربين در هر زمان كه پيش -4
 .نماييمجايي به واحد قانوني اعالم  هرا قبل از جاب

از  كه  ببينيمرك نحوي تدا ههاي آموزش تئوري و عملي ب براي كليه پرتوكاران برنامه ،منظور پيشگيري از سوانح احتمالي به -5
  .رعايت كليه نكات حفاظت در برابر اشعه توسط ايشان اطمينان حاصل گردد

همواره باگزارش اقدامات انجام بالفاصله و مراتب را  نماييم اقدام هاي مربوطه  طبق دستورالعمل سانحه درصورت بروزهرگونه -6
 .در صورت نياز در اختيار واحد قانوني قرار دهيمهاي تهيه شده جهت پيشگيري از تكرار آن ثبت و  شده و دستورالعمل

  .جلوگيري نمائيم الزم،تجهيزات مونيتورينگ و حفاظتي  يريكارگ بهبدون  پرتوكاران،از فعاليت  -7
پيگيـري واجـراي   مقرر پاسخ داده و نسبت بـه  يدر مهلت قانون ،واحد قانوني يهاي حفاظت توصيه و دار مهلت ياخطارها به -8

  .مآنها اقدام نمائي
 ،هاي حفاظت در برابر اشعه قوانين، مقررات و دستورالعمل چارچوبهاي واحد قانوني همكاري نموده و در  همواره با بازرس -9

اطالعات مورد نياز را براساس   سيسات و مدارك، فراهم ساخته و كليهأايشان از تجهيزات و ت يبازرسامكانات الزم را جهت  
  .مها در اختيارشان قرار دهي واقعيت

 .اطالع واحد قانوني برسانيم هرگونه تغيير در وضعيت پرتوكاران را در اسرع وقت به -10
 تخلـف  هرگونـه  صـورت  در ونمـاييم   مـي  تأييـد  را شـده  ارائـه  مـدارك  و درخواسـت  فرم در مندرج اطالعات كليه صحت -11

 .بپذيريم را آن از ناشي عواقب مسئوليت

    :تاريخ و محل امضاء مسئول فيزيك بهداشت

 :يخ و محل امضاء شخص مسئولتار

  .)دييفرما يخوددار امضاء بدون مدارك ارسالاز ( 
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  مدارك الزم
  سئولم صشخ
 مسئول شخص يمعرف بر يمبناشتغال پروانه /مجوز افتيدر يمتقاض طرف از  نامهيمعرف •
 كپي شناسنامه و كپي كارت ملي •
  )و فني  هاي علمي هحداقل درجه كارشناسي در يكي از رشت(كپي آخرين مدرك تحصيلي  •
 حفاظت در برابر اشعه هدوره پيشرفت معتبره منا كپي گواهي •
   ISIRI-ISO 9712 ندارداستا اساس بر يصنعت يپرتونگار در 2 سطح معتبرنامه  كپي گواهي •
 ياز محل كار قبل يرسم ياستعفا با موافقت يكپ گر،يد مراكز اي هاشركت در يقبل اشتغال درصورت •
  يء محضرامضا يگواه اصل •
 شركت ياجتماع نيتام مهيب شده دييتأ ستيلبرابر اصل كپي  •
 )2پيوست (گواهي سالمت كاركنان  •

  مسئول فيزيك بهداشت
 بهداشت كيزيف مسئول يمعرف بر يمبناشتغال پروانه /مجوز افتيدر يمتقاض طرف از  نامهيمعرف •
 كپي شناسنامه و كپي كارت ملي •
  )و فني  هاي علمي در يكي از رشته لمپيدحداقل (كپي آخرين مدرك تحصيلي  •
 حفاظت در برابر اشعه هدوره پيشرفت معتبره منا كپي گواهي •
   ISIRI-ISO 9712 ندارداستا اساس بر يصنعت يپرتونگار در 2 سطح معتبرنامه  كپي گواهي •
 يلاز محل كار قب يرسم يموافقت با استعفا يكپ گر،يمراكز د اي ها شركت در يقبل اشتغال صورت در •
 يامضاء محضر يگواه اصل •
 )براي دارندگان مدارك ديپلم و كارداني(گواهي سابقه كار پرتونگاري  •
 شركت ياجتماع نيتام مهيشده ب دييتأ ستيل برابر اصل كپي •
 )2پيوست ( گواهي سالمت كاركنان •

 
  پرتونگاران

  حفاظت در برابر اشعه يمقدماتدوره  معتبره منا كپي گواهي •
 كارت ملي كپي شناسنامه و كپي •
  )و فني  هاي علمي در يكي از رشته پلميدحداقل (كپي آخرين مدرك تحصيلي  •
 ياز محل كار قبل يرسم ياستعفا با موافقت يكپ گر،يد مراكز اي ها شركت در يقبل اشتغال درصورت •
 شركت  ياجتماع نيتأم مهيب شده دييتا ستيل برابراصلكپي  •
 )2پيوست ( گواهي سالمت كاركنان •

   كتشرمدارك 
 از مقامات ذيصالح وزارتخانه يا سازمان يا هر ارگان ذيربط نامه رسمي گهي ثبت شركت يا معرفياساسنامه و آ •
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 يپرتونگار تيفعال محل

 اطراف آن با ذكر جزئيات و محوطه نقشه محل  •
 كار گرفته شدههضخامت و جنس مصالح ب •
  ها ها و همچنين مسيرهاي لوله جرهمحل نصب پن •
 هاي ايمني و ابزارهاي كنترل از راه دور سيستمجزئيات  •
  ل شده بر روي نقشهمشخص كردن مرزهاي ناحيه كنتر •
  ها حفاظجهت محاسبه شده  گرفته كارهمفروضات ب •

  
  منابع دائم ينگهدار محل
  محل تيمالك مدارك •
 اطراف آن با ذكر جزئيات دقيق و نقشه محل و محوطه  يكروك وآدرس  •
 كار گرفته شده هس مصالح بابعاد، ضخامت و جن •
 ها چشمهافراد غيرمجاز به يا دسترسي سرقت  ازپيشگيري  جهت شدهدرنظرگرفته يتيامن تدابير •
 مشخص كردن مرزهاي ناحيه كنترل شده بر روي نقشه •
 حداكثر پرتوگيري قابل انتظار كاركنان و مردم در شرايط عادي كار  برآورد •
، نوع و حداكثر يپرتونگار يهانيدورب يسازي متناسب با تعداد و ابعاد هندساي حفاظكار گرفته شده بر هبمحاسبات  •

 مورد استفاده يهاچشمه ييپرتوزا

  :يتورينگاورژانس و مون ي،تجهيزات حفاظت
  فردي و محيطي دزيمترهايارائه گواهي معتبر كاليبراسيون كليه  •
  يممستقيرقرائت غ يفرد دزيمترارائه يك كپي از قرارداد  •
 )فرم درخواست 9بند  يلتكم( اورژانسو  حفاظتي تجهيزات ليست •

  :ها دستورالعمل
  )همين مدرك 1-7-9مطابق با بند (دستورالعمل مونيتورينگ فردي  •
  )همين مدرك 2-7-9مطابق با بند (دستورالعمل مونيتورينگ محيطي  •
  )همين مدرك 3-7-9مطابق با بند ( پرتوي هاي فوريتدستورالعمل  •
  )همين مدرك 4-7-9مطابق با بند (مل حمل و نقل دستورالع •
 )همين مدرك 5-7-9مطابق با بند (منابع پرتو  حسابرسيو  امنيتدستورالعمل  •

  
شود، در صورت تشخيص واحد قانوني، ممكن است كپي برابر اصل برخي  ها ارائه مي در مورد مداركي كه كپي آن :نكته

  .از مدارك درخواست گردد
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  2پيوست 
  

  واهي سالمت كاركنانگ

  

بـا   .......................................... متخصص / پزشك عمومي.......................................... بدينوسيله اينجانب دكتر 
ي و نمايم با توجـه بـه نتـايج آزمايشـات پزشـك      گواهي مي.......................................... شماره نظام پزشكي 

پزشـكي   هـاي  ينهها و معا يشدستورالعمل آزما"كه براساس  ⃞اي دوره/⃞معاينات باليني بدو استخدام
انجـام   )INRA-RP-WR-100-00/30-2-Aza.1388با شـماره شناسـه   ( "كاركنان در مراكز كار با پرتو

 در ارتبـاط بـا پرتوهـاي يونسـاز در    .......................................... خـانم  /گرفته است، نتايج آزمايشـات آقـاي  
  .حدطبيعي است و كار با پرتو براي وي بالمانع است

  
  

  مهر و امضاء پزشك
  

  تاريخ
  

  


