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  مقررات قانون  دستورالعمل اعمال

  غيريونساز يمرتبط با پرتوها يهاتيفعال يبرا

   

  

  هدف -1

نامه قانون حفاظت در  نيي، آ1368بر اساس قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب  ارايه روال مشخص ،هدف اين مدرك

حدود  - پرتوهاي غيريونساز"استاندارد ملي ايران و  1368نامه مصوب  ، اصالحيه آيين1369برابر اشعه مصوب 

 قانون حفاظت در برابر اشعه 3ي موضوع ماده ها جهت اعمال مقررات، در مورد فعاليت 8567با كد ملي  "پرتوگيري

 پيشگيري از بروز تخلف از مقررات قانونعالوه بر  الزم، ينه قانونيجاد زميشده است با ا ين مدرك سعيدر ا .باشد مي

 يبا كد مل "يريحدود پرتوگ -ونسازيغير يپرتوها"ران يا ياستاندارد مل و آيين نامه اجرايي آن حفاظت در برابر اشعه،

  . ر باشديپذ امكانيكسان، هماهنگ و متناسب با نوع تخلف  ي، برخورد مقتضين مواردي، در صورت وقوع چن8567

  

  دامنة كاربرد - 2

براساس ظت در برابر اشعه كه قانون حفا 3موضوع ماده  ونساز ويريغ يپرتوهامرتبط با  يها اين مدرك براي فعاليت

اشتغال يا مجوز از واحد قانوني  مجوز/پروانهملزم به دريافت  "آن يها تيو مسؤل پروانه دريافت ضوابط"مدرك 

اند، مشمول  اشتغال مستثني شده مجوز/پروانهضوابط دريافت  ايمدرك فوق  منابعي كه براساس. دارد كاربرد ،باشند مي

   .باشند ميمقررات اين دستورالعمل ن
  

  فيتعار - 3

 : دار تهلم ياخطار كتب 1- 3

ا يمقررات قانون حفاظت در برابر اشعه، درصورت وقوف بر وجود اشكاالت  يكه به منظور اجرا يرسم نامه  

در . گردد يصادر م يواحد قانون يسوقانون از  17از منابع براساس ماده  يبردار ا بهرهيدر كار با اشعه  يتخلفات

  .باشد يدر مدت مشخص م يانجام اقدامات اصالح  موظف به مجوز/پروانه ن موارد دارندهيا

 : منبع پرتو 2- 3

و با فركانس  ينور ،ويكروويما ،ييويل راديونساز از قبيريغ يهاپرتود يتول يها شامل دستگاهمولد پرتو   دستگاه

  .دنشو يم  كار برده  به تحقيقاتا يو   ي، پزشك عيدر صنا  كهكم 

 :  يريرتوگپ 3- 3

و   ي، پزشك يشغل  يريپرتوگ  ورتصـ  به  توان يم را  يريپرتوگ. پرتو  تابش  در معرض  قرارگرفتن طيا شراي  عمل

  . نمود  يبند طبقه،  مردم

 : يپزشك  يريرتوگپ 4- 3

  يافراد  يريپرتوگ  نيو همچن  يدندانپزشك و  يدر پزشك  ا درماني  صيتشخ  واسطه  مار بهيب  يريپرتوگ

  شركت  داوطلب  كه  يافراد  يريا پرتوگي مار هستند ويب  يا پرستاري  مراقبت  داوطلب كه)  ركنانكا  ياستثنا به( 

  . باشند  مي  يپزشك  يقاتيتحق  در برنامه

  



������� 	�
�� ����� ����� ���  

������ ���� ������� �� ����� ���

�� !"�#
�  

 $��%&:         INRA-RP-WI-100-40/50-0-Esf.1392   $()*   :      .  

����� ��:    
�   ��,
"�� :                        �)*  

 

  

  

 :  يشغل  يريرتوگپ 5- 3

   .كار  هنگام  به  كاركنان  يريپرتوگ

 :  اشتغال پروانه 6- 3

 3فصل دوم قانون در رابطه با مفاد ماده  براساس مندرجات ياست كه توسط واحد قانون يك سند رسمي

ت استانداردها، ضوابط و يآن و رعا يين نامه اجراييه مقررات قانون و آيت كليقانون، در صورت رعا

حدود  –ونساز يريغ يپرتوهااستاندارد "كه به موجب  ير از موارديحفاظت در برابر اشعه غ يها دستورالعمل

  .گردد يصادر م يمدت مشخص بر اساس ضوابط واحد قانون يشده است، برا يمستثن "يريپرتوگ

 : ا مجوزي پروانهق يتعل 7- 3

 يمدت مشخص از سو يا مجوز براي پروانهاز درجه اعتبار ساقط كردن ا مجوز، ي پروانهق يمنظور از تعل

 . باشد مي يواحدقانون

 :حفاظت و ايمني 8- 3

ستيابي به حفاظت و ايمني از قبيل به كارگيري ي دها فاظت افراد جامعه در برابر پرتوهاي غيريونساز و راهح

و  "هر چه كمتر موجه قابل دستيابي"به  ها جهت كاهش پرتوگيري مردم و ريسك آن ها و روش ها دستگاه

 . مشخص شده و ايجاد تدابير الزم جهت پيشگيري از سوانح و تعديل عواقب حدكمتر از 

 : كسب مجوز/پروانهدارنده  9- 3

،  ي، اجتماع ياسي، س ي، خصوص يدولتز ا  اعم  ، دفتر و انجمن ي، تعاون ، نهاد، شركت ؤسسهاد، مي، بن هر سازمان

  يهاتيفعالانجام   جهت  الزم  اراتياخت و  تيمسئول  يكشور  نيقوان  اساسبر  كه  يا هر فرديو   ي، صنف يحقوق

  .باشد  را داشته يپرتو

 :يريحدود پرتوگ 10- 3

 .د از آن تجاوز شوديونساز نبايريغ ياندارد پرتوهاكه بر اساس است يريمقدار پرتوگ

 : يدفتر حقوق 11- 3

  . باشد يران ميا ياتم يو امور مجلس سازمان انرژ يمنظور دفتر حقوق

 :سانحه 12- 3

  ا احتماليامد و يپ كه  يطور   دادها، بهير رويا ساي زاتيتجه  يفن  ، نقص يانسان  در اثر اشتباه  يرعمديغ  هر اتفاق

 نباشد  يپوش  چشم  قابل  يمنيو ا  نظر حفاظت  از نقطهها،  امد آنيپ

  :يت پرتويفعال 13- 3

ا با يشود،   دهيپرتود ا تعداد افرادي  يريپرتوگ  يرهايمس اي منابع  شيمنجر به افزا  كه  يبشر  تيفعال  هرگونه

افراد  ا تعداديافراد و   يريپرتوگ  ا احتمالي  يريپرتوگ  شيافزا  موجود، باعثاز منابع  يريپرتوگ  يرهاير مسييتغ

  . گردد  دهيپرتو د

 : قانون 14- 3

  . گردد ين دستورالعمل به قانون حفاظت در برابر اشعه اطالق ميدر ا

 :ا مجوزي پروانهلغو  15- 3

 .باشد مي يواحد قانون يا مجوز به صورت دائم از سوي پروانهاز درجه اعتبار ساقط نمودن منظور 

 : اشتغال جوزم 16- 3
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  . درجوع شو "غالپروانه اشت"به تعريف 

  

  

 :  پرتو بعمن 17- 3

براي  BTSبه آنتن  توان مي،  مثال  عنوان  به. شود يريپرتوگ باعث بتواندكه  ونسازيريغ  يانتشار پرتوها  هرعامل

  .پرتوهاي مخابراتي و ليزرهاي پزشكي براي پرتوهاي نوري اشاره كرد

 :  نگيتورينمو 18- 3

ط يا محيتوان پرتو در محل كار پرتوكار  يا چگالي يسيغناطم و يكيدان الكتريشدت م  زانيم  يريگ اندازه

   .است آن  جير نتايو تفس مردم يزندگ

 : يحد قانونوا 19- 3

ها و  نامه نيي، آ مقررات ياجراحسن  نظارت بر  به  موظف يواحد قانون،  اشعه برابر در  حفاظت  قانون  اساسبر

  به ،واحد قانوني  عنوان  به  ،رانيا ياتم  يانرژ  سازمان  طرفها از  تيمسئول  نيا. باشد يم  مربوطه  ياستانداردها

  . است شده  ضيكشور تفو  يا هسته  يمنيا  نظام ركزم

 

  اصلي تيمسئول -4

  .باشد يم يبر عهده واحد قانون دستورالعملن يت اعمال مقررات مندرج در ايمسئول

  

  گروه بندي تخلفات - 5

به پنج گروه زير تقسيم  بر كار با منابع پرتو يمبتن يها تيمرتبط با فعالط و ضواب آئين نامه ،تخلفات از مقررات قانون

 : شوند مي

  يا مجوزپروانه  5-1

 پروانهبدون اخذ مجوز يا  اشتغال به كار يا اشتغال به واردات منابع پرتو -

 كاهش يا واگذاري منابع پرتو  ،افزايش جهت مجوز/پروانهاصالح  اقدام جهتعدم  -

 حذف يا اضافه نمودن پرتوكاران جهت مجوز/پروانه اصالح اقدام جهتعدم  -

 ك بهداشتيزير شخص مسئول و مسئول فييجهت تغ مجوز/پروانهاصالح  اقدام جهتعدم  -

 ر آدرس محل استفاده از منابع پرتوييجهت تغ مجوز/پروانهاصالح  اقدام جهت عدم -

 جوزم/پروانهاستفاده از منابع پرتو در مكاني به غير از محل ثبت شده در  -

  مجوز/پروانهبدون تمديد  مجوز/پروانهاشتغال به كار يا اشتغال به واردات منابع پرتو پس از انقضا مدت  -

 مجوز/پروانهعدم رعايت شرايط عمومي و ويژه مندرج در  -

 يبا بازرسان واحد قانون يعدم همكار -

 پروانها يبودن مدارك ارائه شده جهت اخذ مجوز  يا جعليعدم صحت و  -

  اي پيشگيري و مقابله با سوانح پرتويآمادگي بر 5-2

 ي پرتويها جهت پيشگيري از فوريت )گيري تجهيزات حفاظتي و اندازه(عدم تهيه تجهيزات الزم  -

  گزارش سانحه عدم تهيه -

 بر اساس شرايط واقعي كار سوانح باعدم تهيه دستورالعمل مقابله  -

 سوانح  باعدم اجراي دستورالعمل مقابله  -
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  پرتوگيري پزشكي 5-3

 ، بر اساس ضوابط مرتبطاگذاري منابع پرتو به افراد غير واجد شرايطو  -

 

 عدم استفاده از تجهيزات حفاظتي بيماران  -

 بر اساس ضوابط كار مرتبط منابع پرتو عدم انجام آزمايشات كنترل كيفي -

 منابع پرتو عدم ثبت نتايج آزمايشات كنترل كيفي -

  پرتوگيري شغلي 5-4

 ستفاده از منابع پرتوعدم آموزش كافي پرتوكاران در ا -

 عدم استفاده از تجهيزات حفاظتي توسط پرتوكاران -

 يريگ براساس دستورالعمل اندازه گيري عدم استفاده از تجهيزات اندازه -

 عدم تهيه دستورالعمل مونيتورينگ محيطي -

 عدم اجراي دستورالعمل مونيتورينگ محيطي -

 منابع پرتو مورد استفاده طول موج و يا شدت پرتو گيري با فركانس و عدم تناسب تجهيزات حفاظتي و اندازه -

 گيري كاليبره نبودن تجهيزات اندازه -

 گيري عدم ثبت نتايج اندازه -

 عدم تهيه دستورالعمل حفاظت و ايمني و كار با دستگاه -

 عدم اجراي دستورالعمل حفاظت و ايمني و كار با دستگاه -

 )در موارد الزم(يستم تهويه مناسب عدم وجود س -

 )در موارد الزم(سيستم اطفاي حريق جود عدم و -

 ، براساس ضوابط مرتبطسازي پرتوگيري شغلي سازي مناسب براي بهينه عدم حفاظ -

 )اي شروع استخدام يا دوره(انجام آزمايشات پزشكي كاركنان  عدم -

 پرتوكاران يپزشك عدم ثبت و نگهداري آزمايشات -

 عدم ثبت و نگهداري گواهينامه آموزشي پرتوكاران -

  توگيري مردم پر 5-5

 عدم تعيين ناحيه تحت كنترل -

  عدم نصب عالئم هشدار و خطر در مرز ناحيه تحت كنترل -

 ورود افراد به ناحيه تحت كنترل عدم نظارت بر -

  بر اساس ضوابط مرتبط ،سازي پرتوگيري مردم سازي مناسب براي بهينه عدم حفاظ -

  اعمال مقررات -6

  : گيرد ميل مقررات از طريق پنج روش زير صورت در صورت بروز هر يك از تخلفات ذكر شده اعما

 : مقررات قانوننتيجه بازرسي يا ارسال نامه  -1

 .گردد ميدر قالب نامه نتيجه بازرسي اكتفا  به ارائه توصيه ،در مواردي كه ميزان خطرسازي تخلف پايين باشد -

اقدامات اصالحي درآن زمينه كارگيري آن و انجام  ي واحد قانوني موظف در بهها پس از دريافت توصيه ركزم

ي واحد ها در صورتي كه به هر شكلي اعم از بازرسي مجدد از مركز يا ساير صور عدم به كارگيري توصيه. باشد مي

  . ي اعمال مقررات استفاده خواهد شدها از ساير روش ،قانوني محرز گردد
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مقررات  نتيجه بازرسي يا نامهطي  ،باشد يا كاستي حايز اهميت بيشترتخلف  يزان خطر سازيكه م يدر موارد -

. شود ميماه  سهظرف مدت  يآن به واحد قانون يو ارسال گزارش كتب يملزم به انجام اقدامات اصالح مركزقانون 

 .گردد ميمهلت دار ارسال  يدر صورت عدم پاسخگويي در مهلت مقرر اخطار كتب

 

 :اخطار كتبي مهلت دار -2

از  ييدر صورت عدم پاسخگو. گردد ميمتخلف ارسال  يماه برا دور با مهلت ن مرحله حداكثر دو نامه اخطايدر ا

 .ي اعمال مقررات استفاده خواهد شدها ساير روش

 : مجوز/پروانهتعليق  -3

  .باشد ميحداقل زمان تعليق دو ماه  .شود ميق يتعلتا زمان رفع تخلفات  مركز مجوز/پروانهدر اين مرحله 

 :مجوز/پروانهلغو  -4

 يبرا مجوز/پروانهدارنده ق شده باشد و يسه سال مدت اعتبار آن، دو بار تعل يدر ط مجوز/پروانه كه در صورتي

 .گردد مياو لغو  مجوز/پروانه ،گردد مجوز/پروانهمرتكب خطايي گردد كه منجر به تعليق  ن باريسوم

 :ارجاع به دفتر حقوقي -5

 .گيرد ميپيگرد قانوني قرار  دليل نقض قانون در مراجع قضايي مورده متخلف ب ،در اين مرحله

  :آمده است 5ا تا  ولادر جد 5در بند شيوه اعمال مقررات جهت تك تك تخلفات ذكر شده 

  

  .پروانه يا مجوز 1- 5تخلفات ذكر شده در گروه  -1جدول 

  ياقدام واحد قانون  نوع تخلف

اشتغال به كار يا اشتغال به واردات منابع 

 پروانهبدون اخذ مجوز يا  پرتو

  

اشتغال به كار يا واردات با اطالع از قوانين و يا 

واردات كاال به شكل قاچاق يا واردات در قالب 

   نيستند كه مشمول مجوز پرتوسازريغكاالهاي 

  ارجاع به دفتر حقوقي

  اشتغال به كار بدون اطالع از مقررات 

  ارسال نامه نتيجه بازرسي يا مقررات قانون:  1مرحله 

  دار كتبي مهلتاخطار :  2مرحله 

  ارجاع به دفتر حقوقي:  3مرحله 

واردات بدون اطالع از قوانين و آگاهي از مقررات 

  در مرحله ترخيص

با تعهد محضري مبني بر عدم تكرار و واگذاري 

اشتغال از  مجوز/پروانهكاالي پرتوساز به مراكز داراي 

در صورت تكرار . گردد مياين امور، كاال ترخيص 

  .ير حقوقارجاع به دفت

از قبيل  مجازريغ يها روشه منابع پرتو از يته

خريداري از فروشندگان  ،ع پرتوبمنا كردن اجاره

  ....غيرمجاز و 

  ارسال نامه نتيجه بازرسي يا مقررات قانون:  1مرحله 

  دار اخطار كتبي مهلت:  2مرحله 

  ارجاع به دفتر حقوقي:  3مرحله 

  كاهش يا واگذاري منابع پرتو ،جهت افزايش مجوز/پروانهعدم اصالح 

  ارسال نامه نتيجه بازرسي يا مقررات قانون:  1مرحله 

  دار اخطار كتبي مهلت:  2مرحله 

  1مجوز/پروانهتعليق :  3مرحله 

  جهت حذف يا اضافه نمودن پرتوكاران مجوز/پروانهعدم اصالح 

  جهت تغيير شخص مسئول و مسئول فيزيك بهداشت مجوز/پروانهعدم اصالح 

  ر آدرس محل استفاده از منابع پرتوييجهت تغ مجوز/پروانهعدم اصالح 

                                                 
� �� ���� ���� �� �� �� ��� ���  ������ �� � !�" #"#$��%&/��(  )* )+��, �-.. 
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  ياقدام واحد قانون  نوع تخلف

  مجوز/پروانهاستفاده از منابع پرتو در مكاني به غير از محل ثبت شده در 

  مجوز/پروانهتمديد  اقدام جهت بدون مجوز/پروانهپس از انقضا مدت  پرتو با منابعاشتغال به كار 

  ارسال نامه نتيجه بازرسي يا مقررات قانون:  1مرحله 

  دار اخطار كتبي مهلت:  2مرحله 

  ارجاع به دفتر حقوقي:  3مرحله 

تمديد  بدون اقدام جهت مجوز/پروانهمدت  يپس از انقضا اشتغال به واردات منابع پرتو

  مجوز/پروانه

  قانون ارسال نامه نتيجه بازرسي يا مقررات:  1مرحله 

  دار اخطار كتبي مهلت:  2مرحله 

  مجوز/پروانهتعليق :  3مرحله 

عدم رعايت شرايط عمومي و ويژه و مفاد 

  مجوز/پروانهمندرج در 

واردات يا اشتغال با منابع پرتوي خارج از ليست 

   مجوز/پروانهپيوست 

  ارسال نامه نتيجه بازرسي يا مقررات قانون:  1مرحله 

  دار ي مهلتاخطار كتب:  2مرحله 

  مجوز/پروانهتعليق :  3مرحله 

بار  2ش از يدر صورت ب مجوز/پروانهلغو :  4مرحله 

  تكرار 

  منابع پرتو به هر شكل اجاره دادن

  ارسال نامه نتيجه بازرسي يا مقررات قانون:  1مرحله 

  دار اخطار كتبي مهلت:  2مرحله 

  مجوز/پروانهتعليق :  3مرحله 

  ارجاع به دفتر حقوقيو  جوزم/پروانهلغو : 4مرحله 

عدم اطالع به واحد قانوني در مواردي همچون 

ا يسرقت و  ،مفقودي ،برداري تعطيلي بهره ،تعليق

  .اوراق كردن منابع پرتو

  ارسال نامه نتيجه بازرسي يا مقررات قانون:  1مرحله 

  دار اخطار كتبي مهلت:  2مرحله 

  مجوز/پروانهتعليق :  3مرحله 

 ي افراد به عنوان پرتوكار خارج از افرادكارگير به

   مجوز/پروانهپيوست 

  ارسال نامه نتيجه بازرسي يا مقررات قانون:  1مرحله 

  دار اخطار كتبي مهلت:  2مرحله 

  مجوز/پروانهتعليق :  3مرحله 

ي كه سال و كسان 18گيري افراد زير كار به

اساس معاينات فعاليت پرتوي براي ايشان بر

  است پزشكي مضر 

  ارسال نامه نتيجه بازرسي يا مقررات قانون:  1مرحله 

  دار اخطار كتبي مهلت:  2مرحله 

  ارجاع به دفتر حقوقي:  4مرحله 

هاي وارداتي هر سه  عدم ارسال فهرست دستگاه

  بار  ماه يك

  ارسال نامه نتيجه بازرسي يا مقررات قانون:  1مرحله 

  دار اخطار كتبي مهلت:  2مرحله 

  واردات مجوز/پروانهتعليق :  3مرحله 

ا عدم توجه به برخورد نامناسب با بازرسان ي

  هشدارهاي واحد قانوني 

  ارسال نامه نتيجه بازرسي يا مقررات قانون:  1مرحله 

  دار اخطار كتبي مهلت:  2مرحله 

  مجوز/پروانهتعليق :  3مرحله 

  و ارجاع به دفتر حقوقي مجوز/پروانهلغو : 4مرحله 

مل به وظايف توسط شخص مسئول يا ععدم 

  مسئول فيزيك بهداشت

  ارسال نامه نتيجه بازرسي يا مقررات قانون:  1مرحله 

  دار اخطار كتبي مهلت:  2مرحله 

  مجوز/پروانهتعليق :  3مرحله 

  مجوز ترخيص افتيدرعدم رعايت شرايط 
مجازي  عدم واگذاري دستگاه وارداتي به مراكز

  اند  يص معرفي شدهكه هنگام صدور مجوز ترخ

  ارسال نامه نتيجه بازرسي يا مقررات قانون:  1مرحله 

  دار اخطار كتبي مهلت:  2مرحله 

  يبعد يها عدم صدور مجوز در نوبت:  3مرحله 

   مجوز/پروانهعدم صحت و يا جعلي بودن مدارك ارائه شده جهت اخذ مجوز يا 
  مجوز/پروانهتعليق : 1مرحله 

  ير حقوقارجاع به دفت: 2مرحله 
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  .آمادگي براي پيشگيري و مقابله با سوانح پرتوي 2- 5تخلفات ذكر شده در گروه  -2جدول 

  ياقدام واحد قانون  نوع تخلف

جهت پيشگيري از  مطابق با ضوابط كار مرتبطگيري  عدم تهيه تجهيزات حفاظتي و اندازه

  ي پرتويها فوريت

  قررات قانونارسال نامه نتيجه بازرسي يا م:  1مرحله 

  دار اخطار كتبي مهلت:  2مرحله 

  عدم تهيه گزارش سانحه   مجوز/پروانهتعليق :  3مرحله 

  بر اساس شرايط واقعي كار سوانح با عدم تهيه دستورالعمل مقابله
  ارائه توصيه:  1مرحله 

  ارسال نامه نتيجه بازرسي يا مقررات قانون:  2مرحله

  دار اخطار كتبي مهلت:  3مرحله 

  مجوز/پروانهتعليق :  4مرحله 
  سوانح  باعدم اجراي دستورالعمل مقابله 

  

  .پرتوگيري پزشكي - 3-5تخلفات ذكر شده در گروه  - 3جدول 

  ياقدام واحد قانون  نوع تخلف

  واگذاري منابع پرتو به افراد غير واجد شرايط
  ارسال نامه نتيجه بازرسي يا مقررات قانون:  1مرحله 

  ار كتبي مهلت داراخط:  2مرحله 

  مجوز/ مجوز/پروانهتعليق :  3مرحله 

  يو ارجاع به دفتر حقوق مجوز/پروانهلغو :  4مرحله 

  عدم استفاده از تجهيزات حفاظتي بيماران 

  بر اساس ضوابط كار مرتبط منابع پرتو عدم انجام آزمايشات كنترل كيفي

  منابع پرتو عدم ثبت نتايج آزمايشات كنترل كيفي

  

  .پرتوگيري شغلي 4- 5تخلفات ذكر شده در گروه  -4جدول 

  ياقدام واحد قانون  نوع تخلف

  اساس ضوابط مرتبطبر سازي پرتوگيري شغلي سازي مناسب براي بهينه عدم حفاظ

  ارسال نامه نتيجه بازرسي يا مقررات قانون:  1مرحله 

  دار اخطار كتبي مهلت:  2مرحله 

  مجوز/پروانهتعليق :  3مرحله 

  براساس ضوابط مرتبط عدم استفاده از تجهيزات حفاظتي توسط پرتوكاران

  براساس ضوابط مرتبط گيري مطابق با دستورالعمل اندازه گيري عدم استفاده از تجهيزات اندازه

  كار يط واقعيبراساس شرا عدم تهيه دستورالعمل مونيتورينگ محيطي

  كار يط واقعياساس شرابر عدم اجراي دستورالعمل مونيتورينگ محيطي

منابع  گيري با فركانس و طول موج و يا شدت پرتو عدم تناسب تجهيزات حفاظتي و اندازه

  پرتو مورد استفاده

  عدم آموزش كافي پرتوكاران در استفاده از منابع پرتو

  ارسال توصيه:  1مرحله  

  ارسال نامه نتيجه بازرسي يا مقررات قانون:  2مرحله 

  دار خطار كتبي مهلتا:  3مرحله 

  مجوز/پروانهتعليق :  4مرحله 

  گيري كاليبره نبودن تجهيزات اندازه

  گيري عدم ثبت نتايج اندازه

  كار يط واقعيبراساس شرا عدم تهيه دستورالعمل حفاظت و ايمني و كار با دستگاه

  كار يط واقعيبراساس شرا عدم اجراي دستورالعمل حفاظت و ايمني و كار با دستگاه

  )در موارد الزم(يستم تهويه مناسب عدم وجود س

  )در موارد الزم(ي حريق عدم وجود سيستم اطفا

  )اي شروع استخدام يا دوره(عدم انجام آزمايشات پزشكي كاركنان 

  پرتوكارانپزشكي آزمايشات  جينتا عدم ثبت و نگهداري
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  ك بهداشتيزيول فئ، مسعدم ثبت و نگهداري گواهينامه آموزشي پرتوكاران

  

  پرتوگيري مردم- 5-5تخلفات ذكر شده در گروه  -5جدول 

  ياقدام واحد قانون  نوع تخلف

  عدم تعيين ناحيه تحت كنترل
  ارسال نامه نتيجه بازرسي يا مقررات قانون:  1مرحله 

  دار اخطار كتبي مهلت:  2مرحله 

  مجوز/پروانهتعليق :  3مرحله 

  يو ارجاع به دفتر حقوق مجوز/پروانهلغو : 4مرحله 

   عدم نصب عالئم هشدار و خطر در مرز ناحيه تحت كنترل

  عدم نظارت بر ورود افراد به ناحيه تحت كنترل

  سازي پرتوگيري مردم سازي مناسب براي بهينه عدم حفاظ
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  ستندات مرتبطم -7

 .رانيا ياسالم يمجلس شورا 1368مصوب  ،انون حفاظت در برابر اشعهق -1

 .مجلس شوراي اسالمي ايران 1369مصوب  ،ه آنينامه قانون حفاظت در برابر اشعه و اصالح آيين -2

  . 8567 استاندارد ملي ،"يريحدود پرتوگ - ونسازيريغ يپرتوها"استاندارد  -3

 .1389اي كشور، امور حفاظت در برابر اشعه،  ، مركز نظام ايمني هسته"ها تيولئو مس پروانهضوابط " -4

 

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

 PDF صورت فايـل  به "ها قوانين، مقررات، ضوابط و دستورالعمل"و سپس در لينك  "اي كشور مركز نظام ايمني هسته"لينك 

  قابل دسترسي است

  

 سوابق -8

  .نداردموردي 
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 خچهيتار - 9

  فيرد ...شيرايبه و... شيراير از وييتغ )رييتغ/پاراگراف/صفحه(رات ييشرح تغ خ اجرايتار

        

  



  

  INRA-RP-FR-100-40/01-0-Esf.1392    :شماره شناسه

  صفر                                           : بازنگري                                                                                         

  

  

  پيوست 

  اعمال مقررات نامه هاي نمونه

 

  )يجه بازرسينت(پاسخ به مركزنمونه نامه  - 1

  

  .....................................................................شركت /مركز: به

  يجه بازرسينت: موضوع

  با سالم

الزم است ، }عمل آمده ضمن تشكراز همكاريهاي به{شركت/كارشناسان اين امور از آن مركز............................ پيرو بازرسي مورخ 

همراه نامه  انجام و نتيجه بصورت كتبي به }ضوابط مربوطه{ن نامه، مطابق با يخ ايماه از تار 3ل حداكثر ظرف مدت يموارد ذ

  :پاسخ به اين امور ارسال گردد

1- ..................................................................................  

2- ..................................................................................  

3- ..................................................................................  

4- ..................................................................................  

5-. .................................................................................  

  }.ا، در اين قسمت آورده شوده در صورت نياز به توضيح هركدام از توصيه{ 

                    

  مديركل امورحفاظت دربرابراشعه                       
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  پيگيري نمونه نامه -2

  

  .....................................................................شركت  / مركز: به

  پيگيري: موضوع

  با سالم

از تاريخ  ماه دوحداكثر ظرف مدت عدم رفع نواقص اعالم شده در مهلت مقرر، الزم است با توجه به  ،}نامه نتيجه بازرسي{پيرو 

در غير اين صورت مطابق با مقررات برخورد . اين نامه، نسبت به رفع موارد فوق و ارسال پاسخ مقتضي به اين امور، اقدام شود

  .خواهد شد

  

                                                                                                                         

  مديركل امورحفاظت دربرابراشعه                                                                                     

  

  

  نمونه نامه اخطار  - 3

  

  .....................................................................شركت  / مركز : به

  اخطار : موضوع

  با سالم

 با توجه به عدم رفع نواقص اعالم شده در مهلت مقرر، الزم است حداكثر ظرف مدت، }يريگينامه نتيجه بازرسي و نامه پ{پيرو 

 مجوز/پروانهدر غير اين صورت . اين امور، اقدام شود نامه، نسبت به رفع موارد فوق و ارسال پاسخ مقتضي به ماه از تاريخ اين دو

  .خواهد شد قيمركز تعل
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 مديركل امورحفاظت دربرابراشعه

  

   يا مجوز پروانهنمونه نامه تعليق  - 4

  

  .....................................................................شركت  / مركز: به

  با اشعهكار  مجوز/پروانهتعليق : موضوع

  

  با سالم

.......................... شماره  ،......................مورخ .......................... هاي شماره  قانون حفاظت در برابر اشعه و پيرو نامه 17به استناد ماده 

كميسيون تشخيص صالحيت ...................... براساس تصميم مورخ ، ......................مورخ .......................... و شماره  ......................مورخ 

لذا انجام . گردد آن مركز تعليق مي...................... مورخ ............................ كار با اشعه شماره  مجوز/پروانهوسيله  كار با اشعه بدين

ضروري است حداكثر ظرف مدت . شركت ممنوع بوده و پيگرد قانوني دارد/ مركز         آن  هرگونه فعاليت پرتويي توسط

تا زمان رفع  ،مجوز/پروانهق يمدت زمان تعل .روز از تاريخ صدور اين نامه از انجام هرگونه فعاليت پرتويي خودداري گردد............ 

  ).رتر رخ دهديهركدام د(ماه خواهد بود  2حداقل  /نواقص 

  

  

  

فاظت دربرابراشعهمديركل امورح  
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  كار با اشعه مجوز/پروانهنمونه نامه لغو  -5

  

  ...........................شركت / مركز: به

   ............ مجوز/پروانهلغو : موضوع

  

  با سالم

شركت در جهت مطابقت با / از طرف آن مركز و عدم انجام اقدامات الزم...................... مورخ .......................... هاي شماره  پيرو نامه

...............  مجوز/پروانهوسيله  كميسيون تشخيص صالحيت كار با اشعه، بدين...................... مقررات قانون، براساس تصميم مورخ 

روز /ماه............ لذا ضروري است حداكثر ظرف مدت . ددگر لغو مي...................... مورخ ............................ شركت به شماره / آن مركز

قانون حفاظت در برابر اشعه با  17در غير اين صورت مطابق بند  .متوقف شودهاي پرتويي  از تاريخ صدور اين نامه كليه فعاليت

  .شد شركت برخورد خواهد/آن مركز

  

  

  

 مديركل امورحفاظت دربرابراشعه

  

 




