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 یمغناطيس ميدانهاياندازه گيري دستورالعمل اجرایی 

  :مقدمه

 نور بنفش، فرا : شامل پرتوها این .ندارند پیوندهای شیمیایی شکستن و ها اتم کردن یونیزه برای کافی انرژی که هستند پرتوهایی ساز یون غیر پرتوهای

 هایی مولکولهای بافت گردشی  ارتعاشی و انرژی در تغییر باعث صرفاً توانند می اخیر پرتوهای .میباشند ... رادیویی و امواج ماکروویو، امواج سرخ، فرو مرئی،

 1015 تا 0 بین غیریونیزان پرتوهای های فرکانس طیف .شوند )گرما صورت به( انرژی رهاسازی یا مولکولی تغییرات سبب طریق این از و گردندمی زیستی

 .است هرتز

 :از عبارتند بیولوژیک عوارض لحاظ به اهمیت حائز غیریونیزان پرتوهای

 نانومتر 400 تا 100 موج طول با فرابنفش پرتو 

 نانومتر 760 تا 400 موج طول با مرئی نور 

 متر میلی 1 تا 760 موج طول با قرمز مادون پرتو 

 تابش RF ماکروویوها( و رادیویی فرکانسهای با الکترومغناطیسی پرتوهای)متر میلی 1 از بیش موج طول با 

الکترومغناطیسی به وسیله خطوط نیرو، سیمهای برق و تجهیزات از پرتوهای ذکر شده پرتوهای ساطع شده از منابع الکتریکی را می توان نام برد. میدان های 

نتیجه  میدان مغناطیسیاین وجود دارند. روشن میدانهای مغناطیسی خطوط نامرئی نیرو هستند که در اطراف هر وسیله الکتریکی شود. الکتریکی تولید می

شود. یری میگیابد. میدان مغناطیسی بر حسب گوس یا تسال اندازهباشد و قدرت آن با افزایش ولتاژ افزایش میشدت جریان در سیمها یا وسایل الکتریکی می

دانهای مغناطیسی می کنند و بنابراین جلوگیری از عبور آن بسیار مشکل است تحقیقات اخیر بر روی پتانسیل اثراتدانهای مغناطیسی از بسیاری مواد عبور میمی

خطر ابتال به سرطان را با در معرض میدان مغناطیسی قرار  ولوژیک ارتباط افزایشیاند. با وجود این که بعضی مطالعات اپیدمبر سالمت انسان متمرکز گردیده

 .است نشدهاند اما ارتباط مشابهی در مورد میدانهای الکتریکی گزارش گرفتن گزارش نموده

تور ، دسرتوکاران این دستورالعمل بر اساس قانون تشکیالت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، قانون حفاظت در برابر اشعه ،راهنمای جامع بهداشت پ

  تدوین شده است .العمل بازرسی بهداشت کار ،دستورالعمل معاینات سالمت شغلی و دستورالعمل طرح تحول سالمت 

 دامنه کاربرد  -1

 ها، کننده استریل پالستیک، صنعت چسب، ها، دستگاهای کن خشک:از عبارتند شغلی باشد مواجهات غیرشغلی یا و شغلی توانند می تابش این با مواجهه

 نیزکار و )جنگ الکترونیک های تمسیس مل)شا نظامی صنایع ،)رادار بیسیم دور، راه از ترافیک کنترل تلویزیون، رادیو و( ارتباطی های سیستم کنار در کار

 .گردد می ... و همراه تلفن رادیوتلویزیون، خانگی، مایکروویو های بر اجاق مشتمل غیرشغلی، مواجهات .باشد می مایکروویو ترانسمیترهای کنار در

 ارتباطی، های بیسیم از استتفاده رادار، کنار در کار نموده است تبدیل مشاغل ترین پرمواجهه از یکی به را آن نظامی، حِرَف از برخی در موجود شغلی شرایط

 مایکروویو و RFتابش  با تماس انواع ترین اصلی جزء الکترونیک جنگ نوین مقولة و سری اطالعات ردیابی ارتباطات راداری، به مجهز تسهیالت کنار در کار

از جمله  کاربرانی  که می توان به آنها اشاره نمود  .است متفاوت تابش طول موج و فرکانس انرژی، میزان نظامی، توان و برداری بهره نوع به بسته  که می باشد

 عبارتند از :

 ی الکتریکی ترانس هاکاربران 

 تابلو برق فشار قوی کاربران 

  و رادارهارله هاکاربران 
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 دستگاههای ترک یابی قطعات توسط میدان مغناطیسی  کاربران

 دستگاههای جوش نقطه ای  کاربران

  دستگاه های فیزیوتراپیو MRIبعضی دستگاههای پزشکی نظیر  کاربران

 کیلو ولت  600و 400سویچ یارد های پست برق  کاربران

 اطراف دکل های برق فشار قوی  کاربران

 ژنراتور ها  کاربران

 NMRدهنده های ذرات،  جدا کننده های ایزوتوپ ها و اسپکترومترهای شتابکاربران راکتورهای هسته ای ، 

 ،دکل بندها ،کارگران کوره های القایی مراکز ساخت آهن ربا های دائم و مراکز تولید مواد مغناطیسی

 تعاریف -2

 تأسیسات میدان مغناطیسی مستقیم ، یا تأسیسات میدان الکتریکی و مغناطیسی با فرکانس فوق العاده کم :  2-1

یدان ت این ممنظور تأسیساتی است که در آن ها منابع تولید میدان ، موجود باشد و در شرایط عادی کار ، شدت میدان الکتریکی یا مغناطیسی از حدود شد

 نظیر نیروگاه های برق ،آزمون های غیر مخرب به روش میدان مغناطیسی و ذوب فلزات یا ریخته گری به روش القایی ها برای مردم بیشتر شود ، 

 چگالی شار مغناطیسی : 2-2

𝐵برداری است مماس بر خط میدان مغناطیسی که بزرگی آن از رابطه   =
F

I.L.sin𝜃
است که  L. شدت جریان گذرنده از سیمی به طول  Iبه دست می آید  

، برزگی نیرویی است که توسط میدان مغناطیسی به  Fدر میدان مغناطیسی یکنواخت قرار دارد و راستای آن با راستای خطوط میدان زاویه ی     می سازد . 

 ، در سیستم بین المللی یکاها ، تسال است .  Bیکای شود. سیم فوق وارد می 

  (Beff) شار مغناطیسیشدت مؤثر : 2-3

 است و یکای آن در دستگاه بین المللی یکاها تسال است  tمیانگین مربع شار مغناطیسی در مدت زمان  جذر

𝐵𝑒𝑓𝑓 = √
1

t
∫B2(t′)dt′

t
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 که در آن : 

B  چکالی شار مغناطیس بر حسب تسال ، و ،t  است. ، مدت زمان بر حسب ثانیه 

  (Heff)شدت مؤثر میدان مغناطیس 

 .است و یکای آن در سیستم بین المللی یکاها امپر بر متر است tدر مدت زمان جذر میانگین مربع شدت مغناطیسی 
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𝐻𝑒𝑓𝑓 = √
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 که در آن :

H  بر متر ، و  آمپر= شدت میدان مغناطیسی بر حسبt . مدت زمان بر حسب ثانیه است = 

 شدت میدان الکتریکی : 2-4

است که بنا به تعریف با نیروی وارد بر واحد بار الکتریکی در نقطه ی مورد نظر از میدان برابر است و یکای آن در  اندازه بردار الکتریکی میدان الکترومغناطیسی

 سیستم بین المللی یکاها نیوتن و بر کولن یا ولت بر متر است . 

 شدت میدان مغناطیسی : 2-5

 ول زیر محاسبه می شود :اندازه بردار مغناطیسی میدان الکترومغناطیسی است و مقدار ان از فرم

𝐻 =
𝐵

𝜇
 

 که در ان :

B   چکالی شار مغناطیسی بر حسب تسال و ،𝜇   است.، تراوایی مغناطیسی     بر حسب تسال بر آمپر 

 منبع تولید میدان : 2-6

است که میدان مغناطیسی مستقیم ، یا میدان الکتریکی و مغناطیسی با فرکانس فوق العاده  در این مدرک منظور از منبع تولید میدان، دستگاه یا تجهیزاتی

 کم ، تولید کنند .

  (ELF)میدان الکتریکی و مغناطیسی با فرکانس فوق العاده کم : 2-7

 هرتز و بیش تر از صفر است .  300میدان های الکتریکی یا مغناطیسی با فرکانس کم تر از 

 :  (DC)غناطیسی مستقیم میدان م: 2-8

 میدان مغناطیسی با فرکانس صفر است . 

 ناحیه آزاد : 2-9

ه ، ین ناحناحیه ای است که در آن شدت میدان الکتریکی یا شدت میدان مغناطیس از حد شدت این میدان ها برای پرتوگیری مردم بیشتر نمی شود . در ای

 مقررات خاصی اعمال نمی شود . 

 ناحیه تحت کنترل : : 2-10

مراعات  ناطیسیناحیه ای است که در صورت قرار گرفتن هر فرد در آن ، باید کنترل صورت گیرد به نحوی که حفاظت الزم در برابر میدان های الکتریکی و مغ

 ردم بیشتر شود ولی از حد پرتوگیری شغلیشود . در این ناحیه، ممکن است شدت میدان الکتریکی یا مغناطیسی از حد شدت این میدان ها برای پرتوگیری م

 کم تر است . 
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 ناحیه حضور محدود : 2-11

ولی  شغلی بیشتر می شود ناحیه ای است که در آن ، شدت میدان الکتریکی یا شدت میدان مغناطیسی ممکن است از حد شدت این میدان ها برای پرتوگیری

ت نی اساز حداکثر ) سقف( شدت این میدان ها کم تر است . این ناحیه تحت کنترل محسوب می شود و تفاوت آن با ناحیه ی تحت کنترل در محدودیت زما

 که بر حضور در آن اعمال می شود . 

 ناحیه ممنوع : 2-12

دان مغناطیس از حداکثر )سقف( شدت این میدان ها برای پرتوگیری شغلی بیشتر می شود . ورود ناحیه است که در آن ، شدت میدان الکتریکی یا شدت می

 به این ناحیه برای همه ی افراد ممنوع است .

 حدود پرتوگیری شغلی :2-13

اندارد ملی اده کم باید بر اساس استحدود پرتوگیری شغلی برای پرتوکاران میدان مغناطیسی مستقیم ، میدان های الکتریکی و مغناطیسی با فرکانس فوق الع

رعایت  شده ،تعیین آموزش پزشکی  یا جداول اعالم شده وزارت بهداشت درمان و و  8567با کد ملی « حدود پرتوگیری  -پروهای غیر یونساز« ایران با عنوان 

 شود 

 حدود پرتوگیری مردم : 2-14

رار می گیرند و الزم است حدود میدان مغناطیسی مستقیم ، یا میدان های الکتریکی و مغناطیسی با این افراد خارج از ناحیه تحت کنترل و در ناحیه ازاد ق

 تعیین و رعایت شود.  8567حدود پرتوگیری با کد  –فرکانس فوق العاده کم بر اساس استاندارد ملی ایران با عنوان پرتوهای غیر یونساز 

 حدود پرتوگیری بیماران تحت درمان: 2-15

شخص م بیماران تحت درمان ، حد پرتو به لحاظ حفاظت در برابر اشعه تعیین نمی شود . میزان پرتودهی به بیمار بر اساس نظر پزشک متخصص و شرایطبرای 

 شکی ، تعیین می شود .زشده در ضوابط و دستورالعمل های وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای پرتوگیری پ

  حفاظت : 2-16

 . که به منظور کنترل اثرات میدان های مغناطیسی بر روی شاغلین و آحاد مردم صورت می پذیرد  قدامات و تدابیریامجموعه عبارت است از 

 مثل موارد ذیل :

 فلزی پروتزهای آنها بدن در که افرادی گرفتن قرار گیرند. قرار تسال میلی نیم از تر قوی میدان در نباید هستند قلب مصنوعی ساز ضربان دارای که افرادی

 .باشد خطرناک  توانند می مغناطیسی های میدان در دارد، وجود

 .کند احتیاط باید دارد، وجود کییالکترون قطعات ها آن بدن در که افرادی 

 بسیار توانند می تیز نوک و فلزی وسائل پرش و دارد وجود فرومغناطیس وسائل پرش و شدن جابجا خطر تسال میلی 3 از تر قوی مغناطیسی میدانهای در 

 .باشد خطرناک

 عالئم آگاهی دهنده :)احتیاط ، هشدار، خطر( : 2-17
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 به صورت عبارت از عالئم دستوری و نشانگر هایی است که برای گروههای مختلف ممنوعیت یا عدم ممنوعیت ورود و یا مواجهه را مشخص می کند . معموالً

 . در مرزهای نواحی تحت نظارت ، کنترل شده ، حضور محدود یا ممنوعه نصب می شود تابلوهای احتیاط ، هشدار و خطر

 : دستگاههاي همکار:2-18

ملی   سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست، شرکت های تولید و توزیع برق ، شرکت های مخابرات ، سازمان صنعت ، معدن و تجارت ، موسسه

 استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، سازمان تعاون کار و رفاه اجتماعی 

 : بازرس  بهداشت حر فه اي :2-18

ظیفه بازرسی و نظارت در زمینه بهداشت کار،کارگر و محیط کار و جلوگیری از بیماری های حرفه ای را در وزارت بهداشت کارشناس بهداشت حرفه ای که و

قانون کار جمهوری اسالمی ایران پس از طی مراحل اداری و قانونی به سمت 100درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای تابعه بر عهده داشته و مطابق ماده 

 ده باشد.بازرس نائل ش

 : پزشک مسئول معاینات سالمت شغلی : 2-19

 پزشکی است که بر اساس دستورالعمل معاینات سالمت شغلی واجد صالحیت جهت انجام این معاینات تشخیص داده شده باشد.

 .ا عهده دار می باشدنکته:  در مراکز بهداشتی درمانی روستایی پزشک خانواده مسئولیت غربالگری وارجاعات شاغلین به متخصص طب کار ر

 :مواجهه 2-20

ورت ص عبارت است از قرار گرفتن در معرض میدان های مغناطیسی و الکتریکی تولید شده از منابع مختلف به صورت شغلی و غیر شغلی که ممکن است به

 مستمر و یا  متناوب اتفاق بیافتد.

ود پایین تر از آن اثرات سوء کوتاه مدت و بلند مدت ناشی از این عوامل در شاغلین ایجاد حدود مجاز تماس : حدودی از عامل زیان آور است که میزان  یا حد

 ننماید و بر اساس حدود توصیه شده کشوری به صورت سالیانه از طرف مرکز سالمت محیط و کار کشور منتشر می شود .

 : مسئوليتها2-21

 :مرکز سالمت محيط و کار 2-21-1 

 است گذاری  موارد مربوط به بهداشت پرتو کاران: پی گیری و سی 2-21-1-1

 ابالغ سیاستهای وضع شده به کلیه دانشگاهها  -2-21-1-2

 تدوین و  ابالغ دستورالعمل اجرایی فعالیتهای بهداشت حر فه ای در برنامه پرتوکاران به کلیه دانشگاههای علوم پزشکی -2-21-1-3

 آموزش و باز آموزی دستورالعمل مذکور به کارشناسان برنامه در دانشگاهها  -2-21-1-4

  پایش مستمر برنامه ازطریق شاخصهای مر بوطه به منظور رفع موانع و مشکالت موجود در سطح دانشگاههای علوم پزشکی -2-21-1-5

 اهها پشتیبانی برنامه از لحاظ تجهیزاتی و مالی در سطح دانشگ -2-21-1-6

 بازنگری آیین نامه ها و دستورالعملها با اصالح  قوانین و یا در یک بازه زمانی سه ساله  -2-21-1-7
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 برقراری کارگروه مشترک با سازمان انرژی اتمی به منظور سیاستگذاری برنامه بهداشت پرتو کاران -2-21-1-9

 تمی درخواست صدور مجوز پرتو کاری توسط سازمان انرژی ا -2-21-1-10

 ایجاد هماهنگی با سازمان انرژی اتمی به منظور تعیین افراد صالحیت دار مسئول بهداشت پرتو کاران درمراکز پرتوئی غیر پزشکی-2-211-11

 معاونت بهداشتی و رئيس مر کز بهداشت استان و شهرستان : -2-21-2

 نظور اجرای مفاد دستورالعمل پی گیری مستمر کارشناس برنامه پرتوکاران مرکز بهداشت به م -2-21-2-1

بهورزان و نیرو های بهداشتی مرتبط در  -معه پزشکان مراکز سالمت جا –بازرسین  –آموزش و باز آموزی کارشناسان بهداشت حرفه ای  -2-21-2-2

 خصوص مفاد آیین نامه 

 بندهایی از دستورالعمل که مرتبط با سازمانهای مذکور استایجاد تعامل مثبت با سازمان و نهادهای همکار به منظور اجرایی کردن  -2-21-2-3

 پی گیری متخلفین از مفاد دستورالعمل مطابق مواد مندرج در فصل چهارم قانون کار -2-21-2-4

 پشتیبانی تجهیزاتی و مالی و نیرو های درگیر در برنامه -5 -2-21-2

 شاغلین از مبادی قانونی دریافت اطالعات الزم در زمینه وضعیت مواجهه  -2-21-2-6

 پیش بینی امکانات الزم جهت شرایط اضطرار  -2-21-2-7

 واحد بحران و بالیا و –پزشکان و مراکز سالمت جامعه  –فه ای و محیط بهداشت حر –ایجاد هماهنگی الزم بین گروههای گسترش شبکه  -2-21-2-8

 آموزش سالمت   

  و اطالعات برنامه و ارسال به مرکز سالمت محیط و کار جمع آوری و تجزیه و تحلیل آمار -2-21-2-9

 بازرس بهداشت حرفه اي :  2-21-3

 شناسایی و بازرسی و نظارت بر کارگاههای مشمول دستورالعمل - 2-21-3-1

 در کارگاههای مشمول آیین نامه  تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار نظارت بر-2-21-3-2

 نظارت بر انجام معاینات سالمت شغلی در خانه های بهداشت و کارگاههای مشمول - 3-3—2-21

 برنامه ریزی و نظارت به منظور آموزش گروه هدف -2-21-3-4

ز انظارت بر وضعیت تاسیسات و تسهیالت بهداشتی در کارگاههای مشمول از نظر کمی و کیفی و انطباق آن با آیین نامه تاسیسات کارگاهها -2-21-3-5

 قانون کار (  156نظر بهداشت ) ماده 

 نظارت بر تهیه ، توزیع و استفاده از وسایل حفاظت فردی مورد نیاز افراد مشمول -2-21-3-6

  بازرسی اجرا و پی گیری مصوبات دستورالعمل های ابالغ شده از معاونت بهداشتی در حوزه-2-21-3-7

 ارائه آمار و عملکرد در دوره شش ماهه مرکز بهداشت مربوطه -2-21-3-8

 معرفی متخلفین مطابق مقررات قانون کار و قانون مجازات اسالمی به مراجع ذیصالح -2-21-3-9
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 ارائه راهکارها و پیشنهادات الزم به منظور بهبود برنامه-2-21-3-10

 ص مواجهه با پرتو های الکترو مغناطیسو  شکایات  رسیده در خصو استعالم هاررسی ب-2-21-3-11

 بار گذاری اطالعات بازرسی مربوط به پرتو ها در حوزه تحت پوشش بصورت روزانه در سامانه جامع بازرسی -2-21-3-12

 کنند .بوط به پرتو ها را پیگیری می تحت پوشش فعالیتهای مر نظارت بر عملکرد بهورز و سایر نیروهای بهداشتی که در حوزه-2-21-3-13

 سایر امور محوله  بر اساس برنامه بهداشت  پرتوکاران -2-21-3-14

 پزشک -2-21-4

 شرکت در دوره های بازآموزی طب کار پیش بینی شده از طرف حوزه معاونت بهداشتی  (1

حت حوزه تپرتو کاران ا با دیدگاه شغلی برای کلیه در مراکز روستایی پزشک موظف است براساس ارجاعات بهورز فرم ارزیابی سالمت فردی ر (2

 پوشش که با میدان های مغناطیسی مواجهه دارند هر شش ماه یکبار تعیین کند ) براساس بسته خدمتی پزشک خانواده (

 کار  طب متخصصینارجاع موارد خاص مشکوک به بیماری شغلی بر اساس فرم مصوب معاینات سالمت شغلی به مراکز تخصصی طب کار یا  (3

 بوطه رونده و ارسال به خانه بهداشت مرپی گیری و دریافت  نتیجه ارجاعات و ثبت در پ (4

 کاران و برنامه های اجرایی بهداشت پرتومشارکت در برنامه های آموزشی  (5

  پرتو کاراننظارت بر فعالیت بهورز و سایر نیرو های درگیر در برنامه بهداشت  (6

  مهای مصوبارائه آمار و عملکرد براساس فر (7

 مرکز سالمت جامعه -2-21-5

 ند  ا که با پرتو ها در ارتباط خا نواریمراجعه اکتیو مراقب سالمت خانواده پایگاه و مشخص نمودن وضعیت شغلی افراد  (1

 بوطه و ثبت در پرونده فرد فت نتایج از مرکز سالمت جامعه مردر صورت انجام معاینات سالمت شغلی در یا (2

 فه ای مر کز سالمت جامعه مربوطه جهت پی گیری انجام معاینات شغلی ارجاع به کارشناس بهداشت حردر صورت عدم دریافت خدمات سالمت  (3

 دریافت نتایج ارجاعات انجام شده به مرکز سالمت جامعه و ثبت در پرونده خانوار  (4

فه ای و پزشک مندرج در این دستورالعمل وظائف هداشت حرف بازرس بفه ای و پزشک مرکز سالمت جامعه برابر شرح وظائکارشناس بهداشت حر (5

 خود را انجام دهند

  آموزش اثرات مخرب ناشی از امواج الکترو مغناطیس به خانوارتحت پوشش مرکز سالمت جامعه در قالب برنامه تحول سالمت (6

 بهورز -2-21-6

 وک بهورزی وظائف خود را در خصوص این دستورالعمل انجام دهند های بل بهورزان برابر بسته خدمتی پزشک خانواده و دستوالعمل

 معاونت درمان  -2-21-7

 پیش بینی اقدامات درمانی و کمکهای اولیه برای شرایط اضطرار ناشی از مواجهات با میدان های مغناطیسی و سایر پرتوها  (1

 امواج  اینآموزش پزشکان و پرسنل اورژانس در خصوص موارد مواجهه با  (2

 ELFميدانهاي  تجهيزات اندازه گيري -3

 میدانهای الکتریکی -3-1
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ارد انجام می د میدان الکتریکی وجود الکترود در سنسور جابجایی جریان که برپایه اندازه گیری جابجایی جریانی که بین دو اندازه گیری میدان الکتریکی با

فتگی برای پیشگیری آش بدن اپراتور روی مقدار میدان اندازه گیری شده است. ری تاثیرمی گیرد که برای پیشگی روی یک پایه غیرفلزی قرار سنسور شود.

 سنجه باشد متری بین شخص و 205حداقل فاصله افقی  طول اندازه گیری باید میدان به وسیله بدن انسان در

 میدان مغناطیسی  --3-2

( در  1𝜇𝑇 =mG 10مغناطیسی است ) میداناندازه گیری چگالی شار رایج واحد  دستگاه اندازه گیری میدان مغناطیسی گوس متر نامیده می شود . گوس

 در آنمتر سیم پیچی با سیم های ریز است که معموالً هزاران دور دارد. در نتیجه جاری شدن میدان مغناطیسی در سراسر کویل یک جریان گوس درون یک 

س متر تقویت می شود . عملی تر است که یک گوس تر با دورهای سیم کمتر ساخت و به وسیله القا می شود که این جریان توسط مدارهای موجود درون گو

 قسمت تقویت جریان ، تقویت شده ، سپس سنجه برای قرائت گوس یا ملی گوس کالیبره شود .

 دو نوع اند ELFدستگاههای اندازه گیری میدان های : 3-3 

 تک جهته  – 3-3-1

سنسور)سنجه ( تنها یک جهت ) یک مؤلفه( از میدان را اندازه گیری می کند . به دلیل اینکه میدان مغناطیسی به صورت کروی تک جهته بدین معناست که 

ع بباید سنجه را برای اطمینان ازانداره گیری میدان بچرخانیم تا حداکثر مقدار میدان را بیابیم . در بیشتر موارد ، جاهایی که فقط یک من، منتشر می شود

ت کمتر از آنچه ئدان مغناطیسی وجود دارد ، تنها کافیست سنجه را برای یافتن بیشترین مقدار میدان بچرخانیم . اگر سنجه به درستی مکان یابی نشود ، قرامی

برای اندازه گیری میدان های باید باشد، خواهد بود . همانطور که اشاره شد با استفاده از دستگاههای تک جهته تنها می توان حداکثر شدت میدان را یافت . 

 جهت دهی شود.  3و برای اندازه گیری میدان مغناطیسی به صورت شکل  2الکتریکی توصیه شده است که دستگاه به صورت شکل 

 

 الکتریکی جهت توصیه شده برای اندازه گیری میدان های – 2شکل 
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 جهت توصیه شده برای اندازه گیری میدان های مغناطیسی – 3شکل 

 

 سه جهته  – 3-3-2

هات کشف و دستگاه با سنسور سه جهته اجازه اندازه گیری هر سه مؤلفه میدان را می دهد . این بدین معناست که دستگاه میدان مغناطیسی را در تمام ج

ه مقدار میدان را هم به طور حداکثر و هم دریافت می کند و بنابر این نیازی به زاویه دهی به دستگاه به سمت مورد نظر نیست . وسایل اندازه گیری سه جهت

 برایند نشان می دهند . 

لی آن است . سپس یکی از راههایی که می توان با دستگاههای تک جهته هر سه مؤلفه میدان را اندازه گیری کرد ، اندازه گیری مقدار میدان در مژلفه های اص

 mG 7و  6،  5ی دهیم به طور مثال اگر مقدار اندازه گیری ما در یک پایانه تصویری زیر به ترتیب مقادیررا برای به دست آوردن نتیجه نهایی دررابطه  قرارم

 برابر خواهد بود با :  4مقدار برایند ا طبق رابطه ، باشد 

mG 10.488 =√25 + 36 + 49=rmsB 

 

 ولی اندازه گیری باید به گونه ای باشد که سه جهت را پوشش دهد .  ، شایان ذکر است که این جهت ها به صورت قرار دادی بوده 

 ماکروویو باید حداقل یکبار در سال کالیبره شوند . البته در صورتی ،اغلب دستگاههای اندازه گیری پرتوهای رادیویی  کالیبراسیون: -4

بل از انجام اندازه گیری بعدی توسط آن دستگاه ، دستگاه که دستگاه وارد میدان های بسیار قوی شود الزم است پس از اندازه گیری و ق

 کالیبره شود .

 اندازه گیری روش  -5
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 آن با حدود مجاز تماسمقایسه و کالیبره شده  میدان مغناطیسی با استفاده از دستگاه و تجهیزات مناسب وو مواجهه شغلی با عبارت است از تعیین شدت 

د از روش های استاندار .،تعیین هدف ، روش اندازه گیری ، نوع دستگاه ، اندازه گیری ، ارزیابی و ارزشیابی مورد نظر می باشدشغلی است . که در آن شناسایی 

عرضه شده است که برای اندازه گیری  (IEEE)مهندسین  الکتریک و الکترونیک آمریکا  و انستیتو NIOSHطرف انستیتو ملی ایمنی و بهداشت شغلی آمریکا 

 های الکتریکی و مغناطیسی با فرکانس بی نهایت کم استفاده می شود . میدان

 مقررات کلی : 5-1 

دود پرتوگیری ح هدف از اندازه گیری میدان مغناطیسی مستقیم یا میدان های الکتریکی و مغناطیسی با فرکانس فوق العاده کم در هر تأسیسات ، بررسی رعایت

مرزهای منطقه کنترل شده ، حضور محدود  ممنوعه با اندازه گیری این میدان ها انجام می شود . در اندازه گیری مردم و کارکنان است . همچنین تعیین 

 شدت میدان های الکتریکی و مغناطیسی موارد زیر باید رعایت شود. 

 دارای صالحیت باید انجام گیرد. فرداندازه گیری توسط 

قبل از شروع روال عادی کار آن ها ،  وه می توانند میدان های قویتر از حدود پرتوگیری مردم تعیین شده پس از نصب منابع تولید میدان جدیدی که بالقو

 اندازه گیری شدت میدان ها باید انجام شود  

دازه گیری د انپس از تعمیر افزایش در توان و یا تغییر شرایط کار منابع تولید میدان، که ممکن است سبب شود مقادیر میدان بیش از حدود تعیین شده بای

 شود . 

 بد کار می کند و ممکن است باعث افزایش مقادیر میدان شود ، اندازه گیری باید صورت گیرد .  اهادر مواقعی که دستگ

شدت  داندازه گیری مورد استفاده برای اندازه گیری مورد نظر مناسب باشد یعنی قادر به اندازه گیری در فرکانس دستگاه مورد نظر باشد و بتوان گاه  هایدست

دان با اطیسی در میمیدان یا چگالی شار در میدان مغناطیسی مستقیم و شدت مؤثر میدان الکتریکی و شدت مؤثر میدان مغناطیس یا چگالی مؤثر شار مغن

گاه های باشد . دست فرکانس فوق العاده کم را اندازه گیری کند . در اندازه گیری میدان با فرکانس فوق العاده کم دستگاه اندازه گیری باید مؤثر سنج واقعی

 ورت گیرد . اندازه گیری باید کالیبره باشند این کار باید مطابق با دستورالعمل دستگاه و حداقل هر سال یک بار ص

 مشخصات کامل میدان ) فرکانس، شدت میدان الکتریکی و مغناطیس ( در هر محل جهت انطباق کامل با حدود باید ثبت شود.  ، در هر اندازه گیری

 اندازه گیری میدان : 5-2

 هنگام اندازه گیری میدان جهت بررسی مطابق با حدود مشخص مجاز باید موارد زیر رعایت گردد: 

 نند . اندازه گیری ناحیه ی مورد اندازه گیری خالی از حضور افراد باشد و حاضرین در محل به گونه ای قرار گیرند که میدان واقعی را تخریب نکهنگام 

روی مستطیلی نقطه  9ن قرار می گیرد ، اندازه گیری شدت میدان در حداقل آوردن بیش ترین شدت میدانی که فرد هنگام حضور در میدان در آبرای به دست 

متری زمین انجام شود . بهتر است نقاط اندازه گیری به طور یکنواخت و دلخواه در ناحیه اندازه گیری در نظر گرفته  50/0متر در ارتفاع  25/1 35/0به ابعاد 

 شود. 

دستگاه اندازه گیری با آشکار ساز سه جهته  اغلب جهت بردارهای میدان های الکتریکی و مغناطیس در میدان های مورد بررسی مشخص نیست ، لذا باید از

ز س با استفاده ااستفاده شود . چنانچه آشکار ساز دستگاه اندازه گیری یک جهته باشد باید اندازه گیری را سه جهت دو  به دو عمود بر هم انجام شود و سپ

 روابط زیر شدت میدان در یک نقطه محاسبه گردد 

E=[𝐸1
2 + 𝐸2

2 + 𝐸3
2] 
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H = [𝐻1
2 +𝐻2

2
+𝐻

2

3

] 

𝐵 = [𝐵1
2 + 𝐵2

2 + 𝐵3
2] 

 که در آن ها

H,E  وB کی کل ، شدت میدان مغناطیسی کل و چگالی شار مغناطیسی کل و یرتبه ترتیب شدن میدان الک 

iE,iH  وiB  به ترتیب مقدار شدت میدان الکتریکی ، شدت میدان مغناطیسی و چگالی شار مغناطیسی در هر جهت است 

 مقایسه شود  اعالم شده  وددست آمده باید با حدحداکثر مقدار شدت میدان به 

 

 

 نقاط مختلف اندازه گیری میدان باید در سطح مستطیل قرار گیرد – 1شکل 

ر میدان هدر صورتی که در یک محیط میدان های الکتریکی و مغناطیسی با فرکانس فوق العاده کم ، در چند فرکانس متفاوت وجود داشته باشد باید شدت 

 فرکانس اندازه گیری شود و فرمول های زیر باید برقرار باشد .در هر 

∑
Ei
ELi

300Hz

i=1Hz

≤ 1 

 

∑
Hi

HLi

300Hz

i=1Hz

≤ 1 

 که در آن  ها 

iE  وiH به ترتیب شدت مؤثر میدان الکتریکی و شدت مؤثر میدان مغناطیسی در هر فرکانس و 

  i,LE  وi.LH یدان مغناطیسی در همان فرکانس است . به ترتیب حد شدت مؤثر میدان الکتریکی و حد شدت مؤثر م 

 حدود مجاز -6
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براساس  اهابرای میدان های الکتریکی و مغناطیسی با فرکانس بی نهایت کم حدود مواجهه تعریف نشده است بلکه راهنماهای مواجهه وجود دارد این راهنم

 خواهد بود 1پیوست شماره 

 ارزیابی نتایج -7

 اعالم شده توسط مرکز سالمت محیط کار می باشد. حدودارزیابی نتایج براساس 

 فرمهاي اندازه گيري -8

فرم  سامانه جامع بازرسی بخش بازدید و برای ثبت اطالعات در 3فرم پیوست  دستورالعمل صورت می گیرد. 3و 2فرمهای اندازه گیری براساس  پیوست  

 نتایج اندازه گیری استفاده می گردد.سامانه جامع بازرسی بخش ثبت  برای ثبت اطالعات در 2پیوست 

 توصیه های کلی : -9

 نصب عالئم هشدار و خطر -9-1

نیز باید در زیر عالمت فوق قرار « ورود افراد متفرقه ممنوع –خطر پرتوگیری » باید در مرز ناحیه تحت کنترل نصب شود . عبارت « هشدار» عالمت  

 گیرد .

 –خطر پرتوگیری » باید داخل ناحیه ی تحت کنترل و در مرز ناحیه های حضور محدود نصب شود و در مستطیل زیر ان عبارت « خطر » عالمت  

 قرار گیرد . « فقط افراد دارای تأییدیه ، مجاز به حضور در این ناحیه اند 

 قرار گیرد . « ورود برای همه ممنوع است  –خطر « ر آن عبارت باید در مرز ناحیه ی ممنوعه نصب شود و در مستطیل زی« خطر » عالمت  

 عالیم نصب شده باید کامالً واضح و در معرض دید باشند و متن های نوشته شده روی آنها به فارسی باشد .  

اط نصب شود و زیر آن عبارت میلی تسال بیش تر است ، باید عالمت احتی 3در مرز ناحیه ای که چگالی شار مغناطیسی مستقیم در آن بیش تر از  

 «و نبردن وسایل فلزی به داخل ناحیه ممنوع است « است ممنوع است آنها ورود به این ناحیه برای افرادی که پروتز فلزی یا ترکش در بدن « های 

 قرار گیرد . 

مت احتیاط نصب شود و زیر ان عبارت های ن میلی تسال بیشتر است باید عال 5/0در مرز ناحیه ای که چگالی شار مغناطیسی مستقیم در آن از  

 قرار گیرد . « ات الکترونیکی در بدن ممنوع است عورود به این ناحیه برای افراد مجهز به ضربان ساز قلب یا قط

شدت میدان میلی تسال بیش تر است ، عالمت هشدار و در مرز ناحیه ای که  1/0هرتز در آن از  50در مرز ناحیه ای که چگالی شار مغناطیس  

ورود به این ناحیه برای افراد مجهز به » بر متر است ، عالمت احتیاط نصب شود و زیر آن عبارت های  کیلو ولتهرتز بیش تر از یک  50الکتریکی 

 قرار گیرد . « ضربان ساز قلب یا قطعات الکترونیکی در بدن ممنوع است 

 میدانها: در کارمقررات کلی -9-2

 مغناطیسی مستقیم ، یا میدان های الکتریکی و مغناطیسی با فرکانس فوق العاده کم الزم است موارد زیر رعایت شود :در تأسیسات میدان 

سیسات میدان مغناطیسی مستقیم یا میدان های الکتریکی و مغناطیسی با فرکانس فوق العاده اکلیه مراکزی که اقدام به تولید، تعمیر، یا کار در ت 

اساس ضوابط دریافت پروانه اشتغال در میدان مغناطیسی مستقیم یا میدان های الکتریکی و مغناطیسی با فرکانس فوق العاده کم کم می نمایند ، بر 

 نسبت به اخذ پروانه اشتغال به کار ، از واحد قانونی اقدام نمایند . « 

ر دارد ، نباید وارد میدان مغناطیسی مستقیم با چگالی شار بیش افرادی که در بدن آن ها ضربان ساز مصنوعی قلب یا تجهیزات الکترونیکی دیگر قرا 

 میلی تسال شوند .  5/0تر از
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میلی تسال شوند  3افرادی که در بدن ان ها پروتزهای فلزی یا ترکش قرار دارد ، نباید وارد میدان مغناطیسی مستقیم با چگالی شار بیش تر از  

 میدان ها می تواند خطرناک باشد . .همچنین بردن فلزات مغناطیس شونده به این 

هرتز با چگالی شار بیش  50افرادی که در بدن آنها ضربان ساز مصنوعی قلب یا تجهیزات الکترونیکی دیگر قرار دارد ، نباید وارد میدان مفناطیسی  

 هرتز با شدت بیش تر از یک کیلوولت بر متر شوند  50میلی تسال یا میدان الکتریکی  1/0تر از 

 .برای کلیه پرتوکاران اجرا شود دستورالعمل وزارت بهداشت ودرمانامه مراقبت های پزشکی بر اساس برن 

 مقررات نصب و به کارگیری  -9-3

 استقرار منابع تولید میدان ، موارد زیر باید رعایت شود  هنگام نصب و 

  ود.در نواحی مجاور نیز در نظر گرفته ش هنگام استقرار منابع جدید ، باید میدان های ناشی  از سایر تأسیسات مستقر  

ممنوع باید تعیین شود . در این ناحیه ها ، احتمال قرار گرفتن افراد در میدان های الکتریکی و مغناطیسی با  وناحیه های تحت کنترل حضور محدود  

کتریکی و مغناطیسی باید از حد شغلی کم تر باشد در ناحیه مقادیر باالتر از حدود تعیین شده وجود دارد . در ناحیه ی تحت کنترل ، شدت میدان های ال

 1 تی حضور محدود شدت میدان های الکتریکی و مغناطیسی می تواند بیش تر از حد شغلی باشد و باید از حداکثر شدت این میدان ها ، مطابق پیوس

 موارد، بیش تر شود .  1داکثر شدت این میدان ها مطابق با پیوست کم تر باشد . در ناحیه ممنوعه شدت میدان الکتریکی یا مغناطیسی ممکن است از ح

 که در ناحیه ی تحت کنترل و حضور محدود باید رعایت شود عبارتند از :

 الف ( از قرار گرفتن مردم در این ناحیه ها ممانعت شوند ، فقط کارکنان دارای تأییدیه ، مجاز به ورود به این ناحیه ها هستند . 

ز باید ب( عالمت هشدار مناسب در مرز ناحیه تحت کنترل نصب شود ، این ناحیه ممکن است با ناحیه حضور محدود مرز مشترک داشته باشد . در این مر

 عالمت خطر مناسب با ذکر محدودیت زمانی نصب شود . 

 ها در اثر میدان مغناطیسی وجود دارد به این ناحیه ها برده نشوند .  به جا شدن آن ها یا پرتاب آن ج ( قطعات فلزی مغناطیس شونده و آزاد که احتمال جا

 د ( یک نفر به عنوان مسئول فیزیک بهداشت بر مراعات مقررات ورود به ناحیه ها و کار در آن ها نظارت داشته باشد . 

... ( باید با نظارت پرتوکار دارای تأییدیه وارد ناحیه شوند . ضمناً الزم است هـ ( افراد متفرقه ای که ضرورتاً وارد این ناحیه ها می شوند ) برای بازدید، نظافت و .

 قبل از ورود اطالعات کافی در مورد ریسک های موجود در ناحیه به این افراد داده شود . 

نان زن با به گونه ای تعیین شود که هنگام و ( از ورود کارکنان زن به این ناحیه ها تحت کنترل در مدت بارداری جلوگیری شود . در این مدت وظایف کارک

 حضور ، در ناحیه آزاد قرار گیرند . 

 ز ( از قرار دادن سیلندرهای گاز یا مواد قابل اشتغال یا انفجار در این ناحیه ها اجتناب شود 

یه باید دقیقاً توسط هر شخص رعایت حوط به ناص مسئول به ناحیه حضور محدود ، محدودیت زمانی مرباح ( در صورت وارد شدن افراد دارای تأییدیه اشخ

 شود . 

باید با تغییرات در شرایط تجهیزات تولید کننده ی میدان  ،هیچکس نباید وارد ناحیه ی ممنوعه شود در صورتی که ورود افراد به این ناحیه ضرورت یابد  

بد به گونه ای که از حداکثر ) سقف( مقادیر این میدان ها کم تر شود ، با تأیید شخص مسئول ، شدت میدان الکتریکی و شدت میدان مغناطیس کاهش یا

 . 

و  و کارانپرتبرای کار با هر نوع منبع تولید میدان باید دستورالعمل وجود داشته باشد . دستورالعمل باید در دسترس شخص مسئول فیزیک بهداشت و  

 د . قرار گیر پرتو کاراندر محل کار موجود باشد و مورد استفاده 

 .در مورد کابل های انتقال برق باید حریم درجه یک و دو کابل برای تأسیسات اطراف رعایت شود  
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 وسایل حفاظت شخصی  -9-4

یست ، جود ندر حال حاضر تجهیزات حفاظت فردی در برابر میدان مغناطیسی مستقیم ، یا میدان های الکتریکی و مغناطیسی با فرکانس فوق العاده کم ، مو

فاده رق گرفتگی استلذا افراد جهت ورود به ناحیه تحت کنترل و ناحیه حضور محدود باید از تجهیزات حفاظتی تعیین شده جهت جلوگیری از ایجاد جرقه یا ب

 نمایند . 

 بازدید کنترلی -9-5

ی مدون از قسمت های تحت کنترل بازدید کند و نتایج به دست  مهپس از نصب و استقرار منابع تولید میدان الزم است مسئول فیزیک بهداشت طبق یک برنا

 آمده را ثبت نماید . 

 مقررات بازدید کنترلی -9-5-1

سیسات میدان مغناطیسی مستقیم ، یا میدان های الکتریکی و مغناطیسی با فرکانس فوق العاده کم انجام می شود ات در بازدیدهای کنترلی که از 

 معموالً اندازه گیری شدت میدان های الکتریکی و مغناطیس در محیط و در محل استقرار کارکنان ضرورت دارد . 

 د :در بازدید کنترلی از محل استقرار منابع تولید میدان بای 

 حضور محدود و ممنوع اطمینان حاصل شود .  وبا اندازه گیری شدت میدان های الکتریکی و مغناطیسی ، از درستی مرزهای ناحیه تحت کنترل  

 از آموزش حفاظت در برابر اشعه پرتوکاران و معتبر بودن گواهینامه های مربوطه اطمینان حاصل شود .  

 .کنترل شودی کاری مدون پرتوکاران رعایت برنامه  

 .ر و یا خطر و برچسب ها کنترل شودشداهنصب صحیح و خوانا بودن عالیم  

 ثبت نتایج و ارائه توصیه ها  -9-5-2

 در هر اندازه گیری یا بازدید کنترلی اطالعات و نتایج زیر باید ثبت و نگهداری شود . 

 الف ( نام بازدید کننده و تاریخ بازدید کنترلی 

 یری اندازه گ هاندازه گیری توسط مسئول فیزیک بهداشت همان تأسیسات انجام نشده است نام و شماره پروانه اشتغال انجام دهندب ( در صورتی که 

 ج ( تعداد ، نوع و مشخصات منابع تولید میدان در ناحیه مورد بررسی 

 پس از بررسی نتایج حاصل از بازدید کنترلی الزم است اقدامات زیر صورت گیرد :

 تعیین موارد نقص  الف(

اه ستگب ( ارائه ی توصیه های ایمنی شامل تغییرات الزم در مرزهای ناحیه های تحت کنترل ، حضور محدود یا ممنوعه ، یا تغییرات محل استقرار د

 ها 

 یر اقدامات فوق تعیین شود. ج ( در صورت نیاز به اقدامات اصالحی ، الزم است زمان بازدید کنترلی یا ارزیابی مجدد برای بررسی اعمال و تأث

 مراقبت های پزشکی  -9-6

جه آید و نتی از کلیه پرتوکارانی هک در ناحیه تحت کنترل کار می کنند باید در آغاز استخدام و سس به صورت ساالنه آزمایش عمومی خون و ادرار به عمل

نگهداری شود . بدیهی است در صورتی که شخص از صحت کامل بهره  یید صحت کامل ، در پرونده ی پزشکی شخص ثبت واپس از بررسی توسط پزشک و ت

 ادامه ی فعالیت او در ناحیه ی تحت کنترل منوط به نظر پزشک است . ،مند نباشد 
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 سوانح  -9-7

اعم از  نس فوق العاده کم ،در صورت بروز سانحه یا رویداد به هر شکل در تأسیسات میدان مغناطیسی مستقیم یا میدان های الکتریکی و مغناطیسی با فرکا

یری افراد می شود و یا رویدادهایی که بدون پرتوگیری حاد روی می دهد، الزم است وقوع آن بالفاصله به مسئول فیزیکی بهداشت گسوانحی که منجر به پرتو

جیحاً متخصص طب کار ( و تهیه گزارش سانحه اقدام اطالع داده شود . مسئول فیزیک بهداشت باید بالفاصله نسبت به اعزام افراد آسیب دیده به پزشک ) تر

 نماید . 

 تهیه گزارش سانحه  -9-8

یزیک ف  مسئول فیزیک بهداشت الزم است نسبت به تهیه گزارش سانحه اقدام نماید . یک نسخه از گزارش سانحه باید در بایگانی نگهداری شود . مسئول

 خص مسئول رسیده است ، بالفاصله به واحد قانونی ارسال نماید . بهداشت باید یک نسخه از گزارش را که به تأیید ش

 باید شامل موارد زیر باشد : هگزارش سانح

 الف( تاریخ ، زمان و مکان وقوع سانحه 

 در ارتباط با آن روی داده است .  هب (مشخصات دستگاه یا تأسیساتی که سانح

  ج ( اسامی و مشخصات افرادی که در محل حضور داشته اند

 د ( نحوه وقوع سانحه 

 هـ( اسامی و مشخصات افرادی که پرتوگیری کرده اندو شرایط پرتوگیری انان 

 و ( اقداماتی که پس از وقوع سانحه صورت گرفته است 

 ز( مدارک پزشکی افراد آسیب دیده ) افرادی که احتماالً پرتوگیری کرده اند ( 

 ع قانونی :جمنابع و مرا

 يالت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکیقانون وظایف و تشک-1

 قانون مجازات اسالمی-2

 قانون کار جمهوري اسالمی ایران-3

 دستور العمل بازرسی بهداشت کار-4

 دستورالعمل معاینات سالمت شغلی-5

 دستورالعمل طرح تحول سالمت-6

 و آیين نامه هاي مربوطه اشعهحفاظت در برابر قانون  -7

 1پيوست 

 پرتوگیری در میدان مغناطیسی مستقیم یا میدان های الکتریکی و مغناطیسی با فرکانس فوق العاده کم حدود 
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 الف ( میدان مغناطیسی مستقیم 

  میدان مغناطیسی مستقیم برای شاغلین حد

 گوس( باشد  2000یا میلی تسال  200)  تسال 2/0میانگین چگالی شار مغناطیسی در هشت ساعت کار در هر شبانه روز باید کمتر از 

تسال قرار گیرد، مدت قرار گرفتن در میدان باید به گونه ای محدود شود که  2/0: در صورتی که شاخص در میدان مغناطیسی با چگالی شار بیش تر از تبصره 

 تسال بیش تر نشود ) حضور محدود(  2/0میانگین چگالی شار در هشت ساعت از 

 تسال باشد .  2صورتی که کل بدن در میدان قرار گیرد ، در هر لحظه باید کمتر از  حداکثر چگالی شار مغناطیس ، در

 تسال باشد .  5در صورتی که فقط دست و پا در میدان قرار گیرد و کل بدن پرتوگیری نکند ، چگالی شار مغناطیسی باید در هر لحظه کمتر از 

 :حد میدان مغناطیس مستقیم برای مردم 

 گوس( باشد  400میلی تسال یا  40تسال )  04/0چگالی شار مغناطیسی باید کمتر از  شاخص عادی دائماً در میدان مغناطیسی قرار گیرددر صورتی که یک 

تسال بیشتر باشد الزم است اطمینان حاصل شود  04/0در صورتی که شخصی به طور موقت وارد میدان مغناطیسی شود ، چنانچه چگالی شار مغناطیسی از 

 الی شار مغناطیسی کمتر از مقدار تعیین شده برای شاغلین باشد که چگ

 میدان های الکتریکی و مغناطیس با فرکانس فوق العاده کم  –ب 

 حد پرتوگیری شغلی – 1جدول 

 شدت مؤثر ميدان الکتریکی f(Hz)محدود فرکانس  ردیف

𝐸𝑒𝑓𝑓 (
𝑉

𝑚
) 

 شدت مؤثر ميدان مغناطيسی

𝐻𝑒𝑓𝑓 (
𝑉

𝑚
) 

 مغناطيسیچگالی مؤثر شار 

𝐵𝑒𝑓𝑓(𝑚𝑇) 

1 1-0 - 510× 63/1 200 

2 8-1 20000 ÷ 𝐹2  510× 63/1  ÷ 𝐹2 200 

3 25-8 20000 ÷ 𝐹2 410× 2 ÷ 𝐹2 25 

4 300-25 ÷ 𝐹2 510× 5 ÷ 𝐹2 410× 2 ÷ 𝐹2 25 

 

 حد پرتوگیری مردم –2جدول 

 

 محدود فرکانس  ردیف

f(Hz) 

 شدت مؤثر ميدان الکتریکی

𝐸 (
𝑉

𝑚
) 

 ميدان مغناطيسیشدت مؤثر 

𝐻 (
𝐴

𝑚
) 

 چگالی مؤثر شار مغناطيسی

𝐵(𝑚𝑇) 

1 1-0 - 410× 2/3 40 

2 8-1 20000 ÷ 𝐹2  410× 2/3  ÷ 𝐹2 40 

3 25-8 10000 ÷ 𝐹2 4000 ÷ 𝐹2 5 

4 300-25 ÷ 𝐹2 510× 5/2 ÷ 𝐹2 4000 ÷ 𝐹2 5 

 

در نظر گرفته نشده است و تنها جلوگیری از شوک های ناشی از تخلیه  (E): برای فرکانس کمتر از یک هرتز ، حدی برای شدت میدان الکتریکی  1زیر نویس 

  .الکتریکی در این میدان ها کافی است

 پرتوگیری شغلی  –حداکثر شدت مؤثر میدان الکتریکی  – 3جدول 
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 محدود فرکانس ردیف

f(Hz) 

 شدت مؤثر ميدان الکتریکی

𝐸 (
𝑉

𝑚
) 

1 25-1 40000 

2 300-25 ÷ 𝐹2 610 

 

 پرتوگیری شغلی  –حداکثر شدت مؤثر و چگالی مؤثر شار مغناطیس  4جدول 

 محدود فرکانس ردیف

f(Hz) 

 شدت مؤثر ميدان مغناطيسی

𝐻 (
𝐴

𝑚
) 

 چگالی مؤثر شار مغناطيسی

𝐵(𝑚𝑇) 

1 3-1 ÷ 𝐹2 510× 6/1 ÷ 𝐹2 200 

2 20-4 ÷ 𝐹2  410× 34/4 ÷ 𝐹2 3/54 

3 300-20 310× 16/2 71/2 

ضرورت یابد با رعایت نکات حفاظتی می توان با  2در صورتی که قرار گرفتن پرتوکار در میدان الکتریکی یا مغناطیسی با شدت بیش تر از حدود جدول 

 . افزایش داد . در این شرایط فرمول زیر باید برقرار شود  4 - 3حدود را تا مقادیر حداکثر مطابق جداول  ،محدودکردن زمان حضور محدود 

 

 ، شدت مؤثر میدان الکتریکی اندازه گیری شده ،  Eکه در آن : 

H ، شدت مؤثر میدان مغناطیسی اندازه گیری شده ، 

MaxE  حداکثر شدت مؤثر میدان الکتریکی ، 

MaxH  حداکثر شدت مؤثر میدان مغناطیسی ، 

T  بر حسب ساعت است  محدود شده، زمان ، 

فراتر رود . ناحیه ای که در آن شدت میدان الکتریکی یا مغناطیسی از شدت حداکثر  4و  3مغناطیسی نباید از حدود جداول شدت مؤثر میدان های الکتریکی و 

 بیش تر شود ، ناحیه ممنوعه است . 4و  3، مطابق جداول 

≤ 𝐸𝑀𝑎𝑥 × 81E×t 

≤ 𝐻𝑀𝑎𝑥 × 82×tH 

t=𝑀𝑖𝑛[𝑡1𝛿𝑡2] 
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فرمهای اندازه گیری 2پیوست   

 

 محل اندازه گیری :

 تاریخ اندازه گیری :

 ساعت اندازه گیری :

 ابعاد  محل اندازه  گیری :

 موقعیت جغرافیایی محل اندازه گیری:

 تعداد افراد در معرض:

 شیفت  فعالیت :

 مشخصات دستگاههای موجود در محل اندازه گیری: 

زمان  نوع میدان وضعیت امواج گیری فردوضعیت قرار 

استفاده 

از 

دستگاه / 

 دقیقه

 وضعیت
 

 نام د ستگاه تعداد

تماس با اشیاء 

 فلزی

 روشن خاموش دور نزدیک پالسی غیرپالسی سطح تماس وضعیت پوست

نام  خشک مرطوب بلی خیر

اندام 

 بدن 

تمام 

 بدن

               

               

               

               

               

               

               

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعالی بسمه

 بهداشتی امور معاونت

 استان بهداشت مرکز
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 :اندازه گیری  و تنظیمات دستگاه

detect  تضعیف

 کننده

range Ref 
level 

Sp 
time 

vbw rbw  پهنای

 باند

فرکانس 

 مرکزی

فرکانس 

 باالیی

فرکانس 

 پایینی
Peak 
hold 

averag
e 

            
 
 

خطای 

اندازه 

 گیری

دقت  ارتفاع اندازه گیری

 دستگاه

نوع 

 آنتن

کل 

زمان 

مواجه

 ه

فرکانس  حساسیت اندازه گیری

غالب/ 

دارای 

 مماکزیم

 شدت

زمان 

اندازه 

گیری 

ثانیه 

/میلی 

 ثانیه

چگالی 

شار 

 امواج

شدت 

میدان 

 مغناطیسی

شدت 

میدان 

 پا تنه سر الکتریکی

میدان 

مغناطیس

 ی

میدان 

الکتریک

 ی
              

 
 

مقدار  تفسیر ونتیجه

استاندا

 رد

twa مقادیر مورد سنجش 

   max min rms 
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 فرم اندازه گیری امواج و میدانهای مغناطیسی و الکتریکی

       نام ایستگاه

       فردی  نوع بررسی

       محیطی

        فرکانسمحدوده 

 نوع میدان
       مغناطیسی

       الکتریکی

        فرکانس دارای ماکزیمم شدت

        (v/m(/ )a/mشدت امواج)

        (2w/mچگالی شدت امواج)

        زمان مواجهه)دقیقه(

        اقدام تحت تاثیر

        وضعیت پالسی

        وضعیت غیر پالسی

       دور نوع میدان

       نزدیک

        اطالعات پروسه

        نام سنسور مورد استفاده

        نام آنتن

        زمان سنجش

        حساسیت اندازه گیری

        دقت دستگاه

 ارتفاع اندازه گیری

       

       

       

 مقادیر دستگاه
       

       
Ref        
Rms        
min        

max        
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 3پيوست 

 در محيط هاي کاري هاي الکترو مغناطيساندازه گيري ميزان پرتوفرم 

 اطالعات عمومی کارگاه:

نام  نام و نام کارگاه
 خانوادگی کارفرما

تعداد شاغلین  تعداد شاغلین تعداد واحدکاری نوع فعالیت
 در معرض پرتو

      

 

 معرض پرتو:اطالعات شاغلين در 

 ⃝خیر        ⃝.آیا شاغلین در معرض پرتو هستند؟     بلی 1

 (   ⃝        EM F       ⃝  VLF  ⃝لیزر      ⃝رادیویی ومایکرویو      ⃝مادون قرمز        ⃝(نوع پرتو غیریونیزان) ماورابنفش2

 الکترو مغناطيسمنبع توليد پرتو نوع 

تابلو       ⃝های الکتریکی  ترانس     ⃝کوره های پخت        ⃝محیط باز  کار در      ⃝عملیات حرارتی      ⃝ریخته گری        ⃝جوشکاری      ⃝)کوره ذوب فلزات 

دستگاههای پزشکی نظیر      ⃝دستگاههای جوش نقطه ای      ⃝دستگاههای ترک یابی قطعات توسط میدان مغناطیسی      ⃝رله هاو رادارها      ⃝برق فشار قوی 

MRI ⃝کیلو ولت  600و 400سویچ یارد های پست برق      ⃝دستگاه های فیزیوتراپی  و 

     ⃝ژنراتور ها      ⃝اطراف دکل های برق فشار قوی 

مدل دستگاه:             تاریخ  )نام شخص اندازه گیری کننده:                  نام و       ⃝آیا سنجش پرتو الکترو مغناطیس صورت گرفته است؟   بلی 

نام شرکت اندازه -نام مرکز:            خصوصی-ساعت اندازه گیری:                         بخش اندازه گیری کننده )دولتی کالیبراسیون:               تاریخ و

 گیری کننده:                              (

 ⃝خیر 

 در سنوات قبل)ثبت نتایج(:در صورت انجام اندازه گيري 

 ⃝غیر مجاز     ⃝: مجاز   پرتو الکترو مغناطیسطیف سنجش شده 

 ثبت نتایج اندازه گيري جدید:

 ⃝غیر مجاز     ⃝: مجاز   پرتو الکترو مغناطیسطیف سنجش شده میزان 

 ته است؟در صورت باالتر بودن میزان پرتو الکترو مغناطیس از حد مجاز، آیا اقدام کنترلی صورت گرف

 (     ⃝، استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب      ⃝،   اقدامات کنترلی مهندسی       ⃝)انجام اقدامات کنترلی فنی مهندسی        ⃝بلی 

 ⃝خیر 

)تعداد شاغلین آموزش دیده :                  (      ⃝پرتو را دریافت نموده اند؟ بلی  فاظت در برابرحخصوص  شاغلین در معرض آموزش های الزم را در آیا

 ⃝خیر

 ⃝)تعداد شاغلین معاینه شده :                  ( خیر     ⃝انجام شده است ؟ بلی خدام، دوره ای( شاغلین در معرض، معاینات )قبل از است آیا

 


