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  اشعه کار با مدت خدمتش یافزا تعیینستورالعمل د

  

 هدف -1

در خصـوص تهیـه و تـدوین    اجرایـی آن  نامـه   آیـین  23و ماده قانون حفاظت در برابر اشعه  22در راستاي اجراي ماده 

ده مـا  3بند اجراي به منظور این دستورالعمل هاي الزم توسط واحد قانونی،  ضوابط، مقررات، استانداردها و دستورالعمل

 مصـوب الـذکر   قـانون فـوق  نامـه اجرایـی    آیـین  19مـاده   ،1368قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب فـروردین مـاه    20

 تعیـین هیأت وزیران، جهـت  مصوب   01/11/1396و  15/07/1386هاي  تاریخآن در هاي  اصالحیهو  1369 اردیبهشت

بـر   از کارافتـادگی و تعیـین حقـوق وظیفـه     ، زنشسـتگی با بازخرید،منظور  پرتوکاران بهکار با اشعه  خدمت مدتافزایش 

  .است  تدوین گردیدهبه تشخیص واحد قانونی در محیط کار مبناي نوع فعالیت، مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی 

  

  کاربرد  دامنه - 2

کار مراکز  کلیه پرتوکاران) و غیریونساز یونسازپرتوهاي (اشعه  با کارخدمت  مدتافزایش تعیین این دستورالعمل جهت 

گـروه  انـد و یـا    اي را از واحد قانونی دریافت نمـوده  هاي پرتوي و هسته در سطح کشور که پروانه یا مجوز فعالیت با اشعه

  .کاربرد داردپرتوکاري آنان توسط واحد قانونی تایید شده است،

  

 تعاریف  - 3

  :نامه آیین 1- 3

 آن،بعـدي  هـاي   اصـالحیه و  2/2/1369مصـوب   نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه در این مدرك به آیین

  .گردد اطالق می

  :پرتوهاي یونساز 2- 3

گـردد   از نظر حفاظت در برابر اشعه به پرتوهایی مثل ایکس، گاما، بتا، آلفا، نوترون و ذرات اتمی دیگر اطالق می

  . باشند که قادر به یونسازي در مواد بیولوژیکی می

  : پرتوهاي غیریونساز 3- 3

برابر اشعه به پرتوهایی مثل ماوراءبنفش، مادون قرمز، میکروویو، لیزر، امواج رادیـویی اطـالق    از نظر حفاظت در

  .باشند گردد که قادر به یونسازي در مواد بیولوژیکی نمی می

  : پرتو کار 4- 3

طور مستمر و فیزیکی در ارتباط باشد  به اشعهحسب وظیفه با منابع مولد گردد که  به شخص حقیقی اطالق می

  .دباشن مل پرتوکاران گروه الف و ب میکه شا

  :پرتوکار گروه الف 5- 3

دز معـادل  حـد   3/0توانـد از   میآن دز ساالنه کند که  گردد که در شرایطی کار می به شخص حقیقی اطالق می

  . ساالنه تجاوز نماید

  : پرتوکار گروه ب 6- 3

دز حـد   3/0از وي سـاالنه  تی دریافکند که معموال دز  گردد که در شرایطی کار می به شخص حقیقی اطالق می

   .نماید ساالنه تجاوز نمیمعادل 
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 : رتوگیريپ 7- 3

از (  خـارجی   پرتـوگیري   شـامل  تواند می  پرتوگیري .پرتو  تابش  در معرض  یا قرارگرفتن  دادن یا شرایط قرار  عمل

پرتـوگیري    صـورت   به  توان می را  پرتوگیري. باشد)  بدن  داخل  از منابع(  داخلی  یا پرتوگیري ) از بدن  خارج  منابع

  صـورت  بـه  ،مداخلـه  شـرایط  در و ؛ و مـردم   ، پزشـکی  شغلی  پرتوگیري  صورته و یا ب؛ بالقوه  پرتوگیري یا  عادي

  .نمود  بندي طبقه یا ممتد  اورژانس  پرتوگیري

 :اي تأسیسات هسته 8- 3

، راکتورهاي )هاي بحرانی یا زیربحرانی شامل مجموعه(اي  اي، راکتورهاي هسته هاي تولید سوخت هسته کارخانه

سازي یـا تجهیـزات    هاي غنی اي، تأسیسات نگهداري سوخت مصرف شده، کارخانه هاي هسته تحقیقاتی، نیروگاه

  .بازفرآوري

  : فعالیت پرتوي 9- 3

غییـر  هرگونه فعالیت بشري که منجر به افزایش منابع یا مسیرهاي پرتوگیري یا تعداد افراد پرتودیده شود، یا با ت

مسیرهاي پرتوگیري از منابع موجود، باعث افزایش پرتـوگیري یـا احتمـال پرتـوگیري افـراد و یـا تعـداد افـراد         

 .پرتودیده گردد

  : شخص مسئول 10- 3

و فنـی و شـرایط الزم بـراي تصـدي و       نامه مربوطه واجـد صـالحیت علمـی    شخصی حقیقی است که برابر آیین

  .در محدوده پروانه مربوطه باشد توپر امور مربوط به کار با  نظارت بر کلیه

 : قانون 11- 3

  .گردد الق میمجلس شوراي اسالمی اط 20/01/1368مصوب  به قانون حفاظت در برابر اشعهدر این مدرك 

  :کمیسیون تشخیص پرتوکاري مرکز کار با پرتو 12- 3

سـیون تشـخیص   کمی"نامه و مفاد این دستورالعمل، بـا عنـوان   قانون، آیین اجرايبه منظور کارگروهی است که 

االختیـار   متشکل از شخص مسئول، مسئول فیزیک بهداشت مرکز، باالترین مقام مرکز یا نماینده تام "پرتوکاري

  . گردد ، در هر یک از مراکز کار با پرتو تشکیل می)حسب مورد(وي و مسئول فیزیک بهداشت کل 

  : مسئول فیزیک بهداشت 13- 3

و فنی و شـرایط    مربوطه واجد صالحیت علمینامه  آیینر برابکه  اشعهدر یک مرکز کار با شخصی حقیقی است 

  .باشدهمان مرکز الزم براي تصدي مسئولیت حفاظت در برابر اشعه در محدوده پروانه مربوطه 

  :  کل بهداشت  فیزیک  مسئول 14- 3

تـر و داراي مسـئول    به شخص حقیقی در یک مرکز کار با اشعه با فعالیت گسـترده شـامل چنـد واحـد کوچـک     

شود که بر اساس ضوابط، تعیین و به تشخیص واحد قانونی مورد تأییـد قـرار    زیک بهداشت مستقل اطالق میفی

  .گیرد می

  :مراکز کار با پرتو 15- 3

قـانون   3گـردد کـه در شـمول مقـررات مـاده       اي اطـالق مـی   و هسته هاي پرتوي در این مدرك به کلیه فعالیت

  .گیرد حفاظت در برابر اشعه قرار می

  : منبع 16- 3

 باعـث  بتوانـد یونسـاز کـه    یا پرتوهاي غیر پرتوزا  ذرات  یونساز، مواد پرتوزا یا مواد حاوي  انتشار پرتوهاي  عامل هر

  . پرتوگیري شود
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  مسئولیت اصلی -4

 تشـخیص نهـایی   مسئولیت متقاضی ومرکز کار با پرتو صحیح فرم و صحت مدارك ارائه شده بر عهده  ئولیت تکمیلمس

  .بر عهده واحد قانونی استعیین و تایید میزان افزایش مدت خدمت کار با اشعه و ت سوابق کار با اشعه

 

  کلیمقررات  - 5

قابـل قبـول بـه    کار با اشعه خدمت  مدتمقررات قانون حفاظت در برابر اشعه، افزایش  20ماده  3دراجراي بند  5-1

اي را از واحـد   رتـوي و هسـته  هـاي پ  کلیه پرتوکاران مراکز کار با پرتو در سطح کشور که پروانه یا مجوز فعالیـت 

یدیـه  أیت باحسب مورد یا  و آنها توسط واحد قانونی تائید شده باشداند و یا گروه پرتوکاري  قانونی دریافت نموده

رتـو در  پانجام کـار بـا    مبنی بر یو مستندات ، مدارك کمیسیون تشخیص پرتوکاري مرکز کار با پرتو یشنهادپو 

 .گیرد تعلق میبه تشخیص واحد قانونی ، ئه نمایندانونی اراقطول خدمت به واحد 

شوند و سوابق دزیمتـر فـردي الزامـاً بـه عنـوان       فردي به عنوان پرتوکار شناخته نمیصرف داشتن دزیمتر افراد : تبصره

 .شود سوابق موثر کار با اشعه در نظر گرفته نمی

قوه پرتودهی محیط کار به تشـخیص واحـد   افزایش مدت خدمت کار با اشعه بر مبناي مقدار و شرایط بال میزان 5-2

 .نامه مربوطه و با توجه به مفاد این دستورالعمل خواهد بود قانونی و طبق قانون، آیین

سال و حداکثر افزایش مـدت خـدمت کـار بـا      10حداکثر افزایش مدت خدمت کار با اشعه پرتوکاران گروه الف  5-3

 .باشد سال می 5اشعه پرتوکاران گروه ب 

أ از نظـر بازخریـد، بازنشسـتگی،    منحصرپرتوکاران اشعه  با کار مدت خدمتاست احتساب افزایش درخوبررسی  5-4

 .پذیر است امکانکارافتادگی و تعیین حقوق وظیفه از

 30 حـداکثر قـانون   20مـاده   3در بنـد  قابل احتساب افزایش مدت خدمت کار با اشعه و عادي خدمت مجموع  5-5

 .سال خواهد بود

افزایش مدت خدمت کـار بـا    وعادي با مجموع خدمت  بازنشستگیاعمال ن حفاظت در برابر اشعه، بر اساس قانو :تبصره

 .باشد بالمانع میبا رعایت سایر مقررات جاري کشور سال  30کمتر از اشعه 

 سازي به مدركتقلب و ه براساس بازنشسته گردد و بعد معلوم شود ک دستورالعملاین مفاد طبق هرگاه شخصی  5-6

و  رداخت کلیه وجـوه پ بهمکلف  محروم وطور کامل  به قانون 20ماده  3بند  از امتیاز ،است  اق رسیدهاین استحق 

 .د بودهخوا سازي مدركتقلب و خسارات ناشی از 

نخواهـد   اشـعه گردد، مجاز به اشتغال مجدد به کـار بـا    مفاد این دستورالعمل بازنشسته میطبق هر شخصی که  5-7

 .بود

اشـته اسـت و یـا در    فقط براي بازه زمانی که فرد بـه کـار بـا اشـعه اشـتغال د     ا اشعه افزایش مدت خدمت کار ب 5-8

یا مرخصی استحقاقی و یا مرخصی استعالجی ناشی از کار با اشـعه   یک ماه در سالداکثر مرخصی استعالجی ح

 .باشد قابل احتساب می ،بوده است

ی، پرتوکار از نظر واحد قـانونی بازنشسـته بـا    توسط واحد قانونافزایش مدت خدمت کار با اشعه با صدور مصوبه  5-9

آیین نامه، مجاز به اشتغال مجـدد کـار بـا اشـعه      21نامه محسوب و بر اساس ماده  آیینقانون و  استفاده از مفاد

در خصـوص  کار بـا پرتـو   هاي مرتبط در مرکز  رو ضروري است اقدامات الزم از سوي مدیریت از این. نخواهد بود

هـم  . قانون پس از صدور مصوبه جهت پرتوکاران مشمول، صورت پذیرد 20از مزایاي ذیل ماده مندي  اتمام بهره

چنین در صورت عدم بازنشستگی پرتوکار به دالیل مختلف با استفاده از مصوبه مـذکور، ضـروري اسـت مراتـب     

 .گرددرسانی  حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور نامه به واحد قانونی جهت لغو مصوبه اطالع

  . اصالح پروانه اقدام کند جهتباید  پس از بازنشستگی فرد براساس مصوبه، دارنده پروانه 5-10
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 نحوه تعیین افزایش مدت خدمت کار با اشعه -6

مـدت   شیافـزا تعیـین  درخواسـت  این دستورالعمل و دریافت  1-6پس از تکمیل و ارایه مدارك مورد نیاز بر اساس بند 

ترین مقام آخرین مرکز کار با اشعه پرتوکار، فرآیند بررسی، تایید و صدور نامـه افـزایش   باال قیخدمت کار با اشعه از طر

  .پذیرد مدت خدمت کار با اشعه به مرجع مربوطه توسط واحد قانونی صورت می

  مدارك مورد نیاز 1- 6

  )1فرم پیوست شماره (درخواست احتساب افزایش مدت خدمت کار با اشعه تکمیل شده فرم ) الف

  )2پیوست شماره فرم (خالصه سوابق خدمتی کار با اشعه متقاضی ل شده تکمیفرم   )  ب 

فـرم  (افزایش مدت خدمت کار با اشعه تعیین وضعیت سالمت پرتوکاران جهت درخواست تکمیل شده فرم   )  ج 

  )3پیوست شماره 

  آزمایش خون بر اساس توضیحات مندرج در ذیل فرم وضعیت سالمت پرتوکاران   )  د 

  يریو نقص عضو حادث شده در اثر پرتوگ يریدرصورت پرتوگو شرح سانحه  یمدارك پزشک  )  ه 

  که به تایید شعبه مربوطه رسیده باشداي متقاضی  سوابق بیمه  )  و 

  )به تشخیص واحد قانونی(تصاویر احکام استخدامی   )  ز 

ت، توسط مرکز کار با پرتو تایید نشـده اسـ  ) 2(هاي زمانی کار با اشعه که در پیوست شماره  در صورت وجود بازه: تبصره

  .باشد الزامی میمتقاضی ارسال مدارك معتبر به منظور بررسی وضعیت پرتوکاري 
  

  محاسبه نحوه 2- 6

از   مرحلـه  در هرو  هاي مختلف     در زیرگروهپرتو لف کار با ترتوکاران مراکز مخپکار با اشعه خدمت  مدتافزایش 

  :گردد محاسبه میزیر ش روبراساس  ،)این دستورالعمل 7مندرج در بخش (جز موارد خاص   بهخدمت 
  

 روش محاسبه 1- 2- 6

  :گردد زیر محاسبه می رابطهاز هر پرتوکار در هر شغل پرتوکاري کار با اشعه مدت خدمت افزایش 

 کار طیمح طیشرا يطبقه بندضریب   ی کار با پرتوضریب ماهیت شغل مدت خدمت در شغل پرتوکاري مورد نظر = پرتويهر شغل کار با اشعه در مدت خدمت افزایش 

 
  گردد تعیین می 1شماره ول ابر اساس جدفوق  رابطهدر  ی کار با پرتوشغلماهیت ضریب .  

 دستورالعمل این  5و  4شماره هاي  پیوستمندرج در  مفاداساس  بر کار طیمح طیشرا يطبقه بند بیضر

  .گردد تعیین میو متناسب با گروه پرتوکاري پرتوکار 

 پرتوکار در مشاغل پرتوي در طـول خـدمت، حاصـل جمـع نتـایج       مجموع افزایش خدمت کار با اشعه هر

  .باشد رابطه فوق می
  

 کار با پرتو یشغل تیماه بیضر 2- 2- 6

واقع شاخصی از احتمال مواجهـه فـرد بـا    این ضریب در .دگرد تعیین می 1شماره ول اساس جد یب برضراین 

  .استفعالیت مورد نظر ریسک پرتوي 
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  اشعها کار ب یشغل تیماهضرایب  - 1جدول 
  

  ضریب  ماهیت کار با اشعه  کد ماهیت

  1  منابع پرتو میمستق يکاربر  1

  9/0  يکنترل و حفاظت پرتو  2

  8/0  یتیریو مد ینظارت  3

  

 موارد خاص -7

آسـیب   بـه  کـه منجـر  طوري   بهرخ دهد  اي یا حادثهپرتوگیري  ،رتوکارانپاز خدمت   که در هر مرحله درصورتی 7-1

بـراي وي  اشـعه  بـا  کـار  ادامـه  بر اساس نظـر پزشـک معتمـد واحـد قـانونی      و  دپرتوکار شو رتوگیريناشی از پ

یک سال به ازاي هر سال کار  حداکثرپرتوکاران گروه الف  به با اشعه افزایش مدت خدمت کار، پذیر نباشد امکان

 ،سـال  5 فشش ماه به ازاي هر سال کار با اشعه تا سق حداکثرپرتوکاران گروه ب  بهو سال  10 با اشعه تا سقف

 .گیرد تعلق می برحسب مورد و با تشخیص واحد قانونی

، چنانچه واحد قانونی براسـاس نظـر   در پرتوکار بروز عالئم بیماريدر صورت  ،دمت پرتوکاراندر هر مرحله از خ 7-2

 افزایش مـدت پزشک معتمد خود احتمال ارتباط بین عالئم بیماري و دز دریافتی توسط پرتوکار را تایید نماید، 

و سـال   10 تا سقف )مدت خدمت کار با اشعه     ( براساس رابطهپرتوکاران گروه الف  به خدمت کار با اشعه

برحسـب مـورد و بـا     ،سـال  5 تـا سـقف   )مدت خدمت کار با اشـعه   (   براساس رابطهپرتوکاران گروه ب  به

 .گیرد تعلق می تشخیص واحد قانونی

یک سـال بـه ازاي هـر     حداکثرپرتوکاران گروه الف  به ت کار با اشعهافزایش مدت خدم، فوت پرتوکار در صورت 7-3

 شش ماه به ازاي هر سال کار با اشعه تا سقف حداکثرپرتوکاران گروه ب  بهو سال  10 سال کار با اشعه تا سقف

 .گیرد تعلق می برحسب مورد و با تشخیص واحد قانونی، سال 5

و تاییـد آن   واحـد قـانونی  از  بـا کسـب نظـر    ،اسـت   بینی نشـده  یشپموارد خاصی که در این دستورالعمل سایر  7-4

  . بود االجرا خواهد الزم

2

1

5

1
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   مستندات مرتبط -8

 .مجلس شوراي اسالمی 1368مصوب  ،قانون حفاظت در برابر اشعه -1

 .بعدي آن هاي و اصالحیه 2/2/1369اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب  نامه  آیین -2

اي کشـور، دفتـر    ، مرکز نظـام ایمنـی هسـته   "العاده کار با اشعه توکاري و درصد فوقدستورالعمل تعیین گروه پر" -3

  .1398حفاظت در برابر اشعه، مرداد 

  

  سوابق - 9

 1393، بـازنگري یـک، مصـوب     "اشـعه  کار بامدت خدمت ش یدستورالعمل احتساب افزا"این مدرك جایگزین مدرك 

  .گردد می) INRA-RP-WI-200-06/67-1-Far.1393: با شماره شناسه(دفتر امور حفاظت دربرابر اشعه 
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  تاریخچه -10

 

تاریخ 

 اجرا
  ردیف ...به ویرایش ... تغییر از ویرایش  )تغییر/پاراگراف/صفحه(شرح تغییرات 

 ماه دي

1392  

 سنواتش یاحتساب افزادستورالعمل "عنوان مدرك از 

مدت ش یاحتساب افزادستورالعمل "به  "اشعه کار با

  .اصالح گردید "اشعه کار با خدمت

 "مدت خدمت"به  "سنوات"در کل متن مدرك نیز 

  .اصالح شد

  تغییر از ویرایش صفر به ویرایش یک

1  

با سایر  هماهنگ برخی از تعاریف): تعاریف( 3بخش 

  .گردید چند تعریف جدید اضافهو  اصالح شدمدارك 
2  

 3  .اضافه شد) روش محاسبه سنوات ارفاقی( 1- 7بخش 

اضافه شده ) )Dفاکتور (ضریب شغل ( 2- 7بخش 

  .است
4 

اضافه شده  ))Cفاکتور (ضریب فعالیت ( 3- 7بخش 

  .است
5  

  6  .اضافه شده است )موارد خاص( 4- 7بخش 

) فرم خالصه پرونده خدمتی پرتوکاران( 2پیوست 

  .اضافه شد
7 

  8  .اضافه شد) فرم وضعیت سالمت پرتوکاران( 3پیوست 

اسفند ماه 

1398  

مدت ش یاحتساب افزادستورالعمل  "عنوان مدرك از 

ش یافزا دستورالعمل تعیین "به  " اشعه کار با خدمت

  .اصالح گردید " اشعه کار با مدت خدمت

  تغییر از ویرایش یک به ویرایش دو

1  

اصالح ) دامنه کاربرد( 2و بخش ) هدف( 1مفاهیم بخش

  .گردید
2  

با سایر  هماهنگ فبرخی از تعاری): تعاریف( 3بخش 

  .گردید چند تعریف جدید اضافهو  اصالح شدمدارك 
3  

  4  .اصالح گردید) مسئولیت اصلی( 4بخش 

اصالح شد و بندهایی به این ) مقررات عمومی( 5بخش 

  .بخش افزوده شد
5  

جهت محاسبه  ازیفرآیند تقاضا و مدارك مورد ن(6بخش 

احتساب  نحوه ( 7و بخش ) مدت خدمت کار با اشعه شیافزا

ترکیب و اصالح شد و )  مدت خدمت کار با اشعه شیافزا

  .بندهایی به بخش جدید افزوده شد

6  

مدت خدمت کار با  شیافزا نیینحوه تع"به  6عنوان بخش 

  .تغییر یافت " اشعه
7  

  8  .و اصالح شد يبازنگر) ازیمدارك مورد ن( 1-6بند 
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تاریخ 

 اجرا
  ردیف ...به ویرایش ... تغییر از ویرایش  )تغییر/پاراگراف/صفحه(شرح تغییرات 

) خدمت کار با اشعه مدت شیاحتساب افزا نحوه ( 7بخش 

  .تغییر یافت  "نحوه محاسبه"و با عنوان  2-6به بند 
9  

)  افزایش مدت خدمت کار با اشعه روش محاسبه( 1-7بند 

  .تغییر یافت "روش محاسبه"و با عنوان  1- 2-6به بند 
10 

و با  2- 2-6به بند )) Dفاکتور ( ضریب شغل( 2-7بند 

و یافت تغییر  "پرتوکار با  یشغل تیماه بیضر"عنوان 

  .اصالح شد

11  

 1ول شماره حذف و جد 2-7موضوع بند  1جدول شماره 

  .اضافه گردید 2-2-6موضوع بند 
12 

حذف و در )) Cفاکتور (فعالیت ضریب ( 3-7بند 

  .اضافه گردید 5و  4هاي شماره  پیوست
13  

  14  .اصالح شدتغییر یافت و  7به بخش  )موارد خاص( 8بخش 

خدمت  مدتدرخواست احتساب افزایش فرم ( 1یوست پ

 نییفرم درخواست تع"و عنوان به اصالح )  اشعه با کار

  .تغییر یافت "مدت خدمت کار با اشعه شیافزا

15  

و اصالح ) فرم خالصه پرونده خدمتی پرتوکاران( 2پیوست 

کار با اشعه پرتوکاران  یفرم خالصه پرونده خدمت"عنوان به 

  .تغییر یافت "مدت خدمت کار با اشعه شیافزا نییجهت تع

16 

سالمت پرتوکاران  تیفرم وضع (از  3عنوان فرم پیوست 

) مدت خدمت کار با اشعه شیافزا احتسابجهت درخواست 

 نییسالمت پرتوکاران جهت درخواست تع تیفرم وضع "به 

  .تغییر یافت "مدت خدمت کار با اشعه شیافزا

17  

) هاي پرتوي سراسر کشور بندي فعالیتطبقه ( 4پیوست 

  .اضافه شد
18 

هاي پرتوي و تاسیسات  طبقه بندي فعالیت( 5پیوست 

  .اضافه شد) اي در سازمان انرژي اتمی ایران هسته
19  
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1پیوست   

   اشعه با خدمت کار مدتافزایش  تعییندرخواست فرم 

  

  .)گردد این فرم الزاماً توسط متقاضی تکمیل می: توجه(

 

  مشخصات فردي - 1

 ........................................................... :نامهشماره شناس ........................................................... :درپنام  .................................................................................... :خانوادگی نام ............................................................ :نام

 ................................................................................................... :ن مدرك تحصیلیآخری ................................................................................ :تاریخ تولد..................................................................................... :کد ملی

  ........................................................................................................................... ):صادره از واحد قانونی مجوز/براساس پروانه( آخرین محل کار نام .......................................................... :رشته تحصیلی

  ............................................................................: تلفن............................................................................................................ ...............................................................................................................................: آدرس محل کار 

  ............................................................................): الزامی(شماره تلفن همراه .....................................................................................................................................................................................سکونت آدرس محل

  

  : ستگیمشخصات صندوق بازنش

   )خدمات درمانی(صندوق بازنشستگی کشوري 

  ............................................................................................................................................................................................................................: آدرس شعبه ...........................................................................: شعبه تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی

  .............................................................................................................................................................................................................................: آدرس شعبه ............................................................................: شعبه ....................................................................: بیمه نام غیره 

  

 سوابق کار - 2

  .)ضمیمه گرددتایید شده  لیست بیمه(روز  ..........................................میزان سوابق کار بر اساس لیست بیمه  -2-1

  )لزامیا(روز  ..........................................حداقل میزان سوابق مورد نیاز جهت بازنشستگی -2-2

  .گردددرج  جدول زیر استخدام در بدو از تاریخ ترتیبه ب با اشعه اشعه و سابقه کار با هاي کار مشخصات محل-2-3

ف
دی

ر
  

   عنوان شغل پرتوي  نام محل کار
گروه 

  پرتوکاري

منابع  نوع  تاریخ

  رتوپ

شماره دزیمتر 

  خاتمه کار   ارکبهشروع    فردي

1  
      

....../....../......13  ....../....../......13  
    

2  
      

....../....../......13  ....../....../......13  
    

3  
      

....../....../......13  ....../....../......13  
    

4  
      

....../....../......13  ....../....../......13  
    

5  
      

....../....../......13  ....../....../......13  
    

6  
      

./............/.....13  ....../....../......13  
    

7  
      

....../....../......13  ....../....../......13  
    

8  
      

....../....../......13  ....../....../......13  
    

9  
      

....../....../......13  ....../....../......13  
    

10  
      

....../....../......13  ....../....../......13  
    

  روز .................ماه و  .................سال و  .................  جمع سنوات کار با اشعه

  



  INRA-RP-FR-200-06/96-2-Esf.1398: شماره شناسه

  دو                                       : بازنگري               

   

  

  

  تعهد نامه فرد متقاضی - 3

 قانون حفاظـت در  20ماده  3ساس بند ا نیاز، بر یوست مدارك موردپضمن  ..................................................................................................اینجانب

 بر تعیین حقوق وظیفه  بازخرید  یگازکارافتاد جهت بازنشستگی کار با اشعه خدمت  مدتافزایش  تعیین ، متقاضیاشعه برابر

 بـر  را فرممسئولیت صحت کلیه مندرجات این  و باشم یم اشعه کار با روز....................  و  ماه....................  و سال ...........................اساس مدت

اطالعات خالف واقـع    اشعه درصورت مشخص شدن هرگونه برابر ی قانون حفاظت دریاجرا  نامه ینیآ 19ماده  3اساس بند  عهده گرفته و بر

تقلـب و   خسـارات ناشـی از   وجـوه و  کلیـه رداخـت  پمحروم و مکلف بـه  به طور کامل  مذکورقانون  20ماده  3سازي از امتیاز بند  مدرك و

  .خواهم بودسازي  مدرك

سوابق  زانیمهم چنین از واحد قانونی درخواست می نمایم در صورتی که میزان افزایش مدت خدمت کار با اشعه اینجانب کمتر از حداقل 

اقـدام زیـر را   مورد نیاز جهت بازنشستگی  ، با توجه به عدم تکمیل سوابقاین فرم باشد 2-2ی اعالم شده در بند جهت بازنشستگ ازیمورد ن

  :در مورد اینجانب معمول دارد

  

  مرکز کار با پرتو اینجانب صادر نگردیده و مراتب عدم کفایت افزایش سنوات جهت بازنشستگی به  کار با اشعهخدمت  مدتافزایش نامه

   .درخواست کننده اعالم گردد

  

  نب صادر و به مرجع مربوطه ارسال گردداینجاکار با اشعه خدمت  مدتافزایش نامه .  

  

پـذیر   و ابالغ آن توسط واحد قانونی، بازنگري در مصوبه تا یک سـال امکـان  کار با اشعه خدمت  مدتافزایش نامه در صورت صدور : توضیح

  .باشد نمی

  

  ..............................................................پرتوکار امضاءنام و نام خانوادگی و  ....................................  تاریخ                                                                          
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2پیوست   

  پرتوکاران جهت تعیین افزایش مدت خدمت کار با اشعه کار با اشعه یفرم خالصه پرونده خدمت

  .)گردد کار با پرتو تکمیل میالزاماً توسط مرکز  پیوستاین : توجه(

 

   با اشعه کار بازه زمانیاشعه و  با هاي کار مشخصات محلخالصه وضعیت  - 1

ف
دی

ر
 

 محل خدمت

 )واحد سازمانی(
  عنوان شغل پرتوي  مجوز/شماره پروانه

ي
ار

 ک
تو

پر
ه 

رو
گ

 

ه 
بق

 ط
د

ک

ت
لی

عا
ف

1
  

ت
هی

ما
د 

ک
 

ر 
کا

عه
ش

ا ا
ب

2
  

تاریخ 
3

 

 تا از

1 
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2 
 

 
 

   ....../....../......13  ....../....../......13  

3 
 

 
 

   ....../....../......13  ....../....../......13  

4 
 

 
 

   ....../....../......13  ....../....../......13  

5 
 

 
 

   ....../....../......13  ....../....../......13  

6       ....../....../......13  ....../....../......13  

7       ....../....../......13  ....../....../......13  

8       ....../....../......13  ....../....../......13  

9       ....../....../......13  ....../....../......13  

10       ....../....../......13  ./............/.....13  

  روز  ....................ماه و  ....................سال و  ........................... جمع سنوات کار با اشعه

  .تکمیل گردددستورالعمل  5و  4این ستون بر اساس پیوست شماره  -1

  .دستورالعمل تکمیل گردد 1این ستون بر اساس جدول شماره  -2

  .پایان تصدي شغل پرتوي ریخ شروع وتا: تاریخ -3

به   .......................................... )آخرین تاریخ ثبت بیمه(روز مورد نیاز جهت بازنشستگی، تا تاریخ  10950سوابق کار متقاضی بر اساس لیست بیمه پیوست از مجموع 

  .روز نیاز دارد ..........................................شستگی به حداقل بوده و جهت بازنروز   ..........................................میزان 

  ...................................................................    :تاریخ...................................................................  : نام و نام خانوادگی تکمیل کننده

  

  رتوگیري غیرعاديپبق سوا - 2

توسط فیزیک بهداشت مرکز (گردد یوست پمربوط مدارك  و جدول ذیل تکمیلکه منجر به ممنوعیت از کار پرتوي شده است، در رتوگیري پ موارد

  .)تکمیل گردد

ف
دی

ر
  

  پرتوبا  محل کار
  تاریخ

  توضیحات   رتوگیريپ مقدار
  رفع ممنوعیت  شروع ممنوعیت  پرتوگیري

1  
  

............/....../13  ....../....../......13  ....../....../......13  
    

2  
  

....../....../......13  ....../....../......13  ....../....../......13  
    

3  
  

....../....../......13  ....../....../......13  ....../....../......13  
    



  INRA-RP-FR-200-06/97-2-Esf.1398: شماره شناسه

  دو                                       : بازنگري               

   

  

  پرتو تشخیص پرتوکاري مرکز کار باکمیسیون ه نظری - 3

مجوزکاربـا  / با شماره و تـاریخ پروانـه اشـتغال    ...........................................................................................................مسئولین مرکز ( اینجانبان امضاء کنندگان زیر

سـال   ....................... مـدت  را بررسـی نمـوده،   3و  2 ، 1هـاي شـماره    فـرم  مندرج در ، کلیه موارد) ....................................................................................اشعه 

  .گردد می یدأیت ....................................................................................خانم / آقاي  پرتوکار مستمر با  روز .......................ماه و .......................و

  :توضیحات 

  

  امضاء   ........................................... تلفن...................................................................  :نام خانوادگی مسئول فیزیک بهداشت نام و -1

  

 امضاء   ........................................... تلفن...................................................................  :خص مسئولنام خانوادگی ش نام و  -2

  

  امضاء .............................................  تلفن............ ..................................................... :وياالختیار  یا نماینده تام مجوز/دارنده پروانه خانوادگینام  نام و  -3

   

 )ویژه سازمان انرژي اتمی و مراکز داراي مسئول فیزیک بهداشت کل(نظریه مسئول فیزیک بهداشت کل  -4

  .گردد می یدیتا ....................................................................................خانم  / آقاي  پرتوستمر با کار م روز .......................ماه و .......................سال و .......................مدت

  

 امضاء  .............................................................. .............:  تاریخ........................................................................... : نام و نام خانوادگی تکمیل کننده

  

  امضاء ............................................... تلفن...........................................................................  :کل مسئول فیزیک بهداشتنام خانوادگی  نام و

 

 ه محل خدمتتأییدی -5

 
  .گردد نامه موافقت می آیین 20قانون و ماده  20ماده  3بند مفاد مندي از  افزایش مدت خدمت کار با اشعه نامبرده به منظور بهره تعیینبا 

  

  و مهر امضاء...............................  .................................... :نیروي انسانی /امور اداري و استخدامی / نام و نام خانوادگی مسئول اداره کارگزینی

  

  

  و مهر امضاء...................................................................   :وي االختیار باالترین مقام مرکز کار با پرتو یا نماینده تامنام خانوادگی  نام و



  INRA-RP-FR-200-06/98-2-Esf.1398: شماره شناسه         

  دو                                  : بازنگري                                    

 

  

       بلی   ته است؟ خیر ار با پرتو وجود داشاشتغال به کعادي در مدت بقه سانحه پرتوي یا پرتوگیري غیرآیا سا

  :و شرح اقدامات انجام شده) با ذکر زمان و  میزان پرتوگیري(توضیح مورد 

  

  

  :                     تاریخ       :تاریخ  

  کل مسئول فیزیک بهداشت مهر و امضاء       فیزیک بهداشت مرکز                                        مسئول مهر و امضاء

                        

  3پیوست 

  اشعه با خدمت کار مدتافزایش  یینتعدرخواست فرم وضعیت سالمت پرتوکاران جهت  

 
  اطالعات فردي پرتوکار  - 1

 تاییدیه مسئول فیزیک بهداشت مرکز کار با پرتو  - 2
  

 تاییدیه پزشک معتمد مرکز کار با پرتو  - 3
 

  الینی در مدت خدمت کار با اشعه مورد غیرطبیعی مشاهده گردیده است؟ هاي ب اي و یا معاینه هاي پزشکی دوره آیا در آزمایش

  :توضیح مورد و شرح اقدامات انجام شده بلی  خیر 

  :سابقه بیماري

  :مصرف دارو

                                                                                                               

  :تاریخ

  پزشک معتمد مرکز ءر و امضامه

                                                                

  )حداکثر مربوط به شش ماه قبل از درخواست(هاي پزشکی پرتوکار ثبت گردد در این قسمت نتایج آخرین معاینات و آزمایش
  

  :توضیح موارد غیرطبیعی  طبیعی     : نتایج آزمایش

  

  :توضیح موارد غیرطبیعی  طبیعی   : اینه بالینینتیجه مع

  

  تاریخ

  پزشک معتمد مرکز ءامضا و مهر

  

  هاي پزشکی شامل همراه نتایج آزمایش فرم تکمیل شده باید به CBC, PLT, Diff, U/A ماه ار تاریخ آن نگذشته باشد، ارسال گردد 6که حداکثر.  

  :سال تولد  :نام خانوادگی  :نام

  :کد ملی  :نام آخرین مرکز کار با اشعه



      

مدت ش یافزا تعییندستورالعمل 

  اشعه کار با خدمت
  14   :    صفحه  INRA-RP-WI-200-06/67-2-Esf.1398       : شناسه رهشما

  دو                                     :   بازنگري    17:  کل صفحات

 

  

  4پیوست 

  هاي پرتوي سراسر کشور فعالیت ضریب شرایط محیط کاردربندي و  طبقه

  

  :شود هاي زیر در نظر گرفته می مراکز و فعالیتب و پرتـوکـاران گروه الف براي به ترتیب )  (  و (  ) ضـریب  :1 طبقه
  

 به جز تولید از طریق سیکلوترون(هاي صنعتی و پزشکی  تأسیسات تهیه و تولید رادیوایزوتوپ( 

 پرتو گاما(حمل  قابل پرتونگاري صنعتی با منابع پرتو(  

  

  :شود هاي زیر در نظر گرفته می به ترتیب براي پرتـوکـاران گروه الف و ب مراکز و فعالیت)  (    و )      (ضـریب  :2طبقه 
  

 مولد ایکس(حمل  پرتونگاري صنعتی با منابع پرتو قابل(  

 پیمایی چاه  

 لوترون هاي پزشکی با استفاده از سیک تهیه و تولید رادیوایزوتوپ)Baby Cyclotron (  

 اي تشخیصی پزشکی هسته )Gamma Camera ،SPECT ،PET,PET/CT (  

 اي درمانی پزشکی هسته  

  هاي پرتوزا کاشت چشمه(پرتودرمانی استریوتاکتیک(  

 نسجی تراپی درون براکی -پرتودرمانی  

 آنژیوگرافی -ايرادیولوژي مداخله 

 الکتروفیزیولوژي -ايرادیولوژي مداخله  

 سی و کنترل اشیا با مقاصد امنیتی با دستگاه بازرFlat scanner  

  

  :شود هاي زیر در نظر گرفته می به ترتیب براي پرتـوکـاران گروه الف و ب مراکز و فعالیت(    ) و (    ) ضـریب  :3طبقه 
  

 اي هاي عمل و تصویربرداري مداخله انواع اتاق(فلوروسکوپی  -ايرادیولوژي مداخله(  

 شتابدهنده خطی(مانی خارجی پرتو در(  

 اي  پرتو درمانی مداخله)IROT( 

 اندازي کنترل کیفی، خدمات نصب و راه - پرتو درمانی  

 تراپی  براکی - پرتو درمانیAfter Loading  

 تراپی چشمی براکی - پرتو درمانی 

 پرتو درمانی - Radio Surgery  

  تأسیسات صنعتی پرتودهی گاما  

 کالیبراسیون  

 پرتوي متحرك کار با سنجشگرهاي  

 نوع (هاي باز، سطح متوسط  کار با چشمه -تحقیق و آموزشB( 

 1  >10کار با چشمه هاي بسته،  -تحقیق و آموزش<A/D 

 هاي مولد پرتو یا حاوي منابع پرتو اندازي و تعمیرات دستگاه خدمات ساخت، نصب، راه 

 و توان بیش از یک کیلو وات) بدون حفاظ(باز و جوش القایی با کویل ) یا کوره(کن القایی  هاي گرم کار با دستگاه  
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مدت ش یافزا تعییندستورالعمل 

  اشعه کار با خدمت
  15   :    صفحه  INRA-RP-WI-200-06/67-2-Esf.1398       : شناسه رهشما

  دو                                     :   بازنگري    17:  کل صفحات

 

  

  :شود هاي زیر در نظر گرفته می به ترتیب براي پرتـوکـاران گروه الف و ب مراکز و فعالیت)      (و )  (   ضـریب  :4طبقه 
  

 اسکن  تی ، ماموگرافی و سیو پرتابل رادیولوژي ثابت - رادیولوژي تشخیصی  

 اندازي رادیولوژي  ، تعمیرات، نصب و راهکنترل کیفی - رادیولوژي تشخیصی  

 هاي رادیو ایمنواسی تولید کیت  

 رادیولوژي پرتابل و ثابت  -رادیولوژي حیوانات  

 پانورکس و سفالومتري و توموگرافی -رادیولوژي فک و صورت  

 سنج استخوان شکن، تراکم سنگ - رادیولوژي تشخیصی  

  کاوش بدن با دستگاهBody scanner 

 خودرویی/ ونیکنترل بار کامی  

 کار با سنجشگرهاي پرتوي ثابت  

 سازي نوترونی  مراکز صنعتی آنالیز مواد با روش فعال)PGNAA(  

 پرتونگاري صنعتی با منابع پرتو ثابت  

 هاي مولد نوترون کار با دستگاه -تحقیق و آموزش 

 توکامک و پالسما فوکوسهاي  کار با دستگاه -تحقیق و آموزش  

 پرتودهی الکترون 

 نوع (هاي باز، سطح پایین  کار با چشمه -آموزش تحقیق وC( 

 0.01  >1 هاي بسته،  کار با چشمه -تحقیق و آموزش<A/D  

 پرتودهی خون با گاماسل 

 ،کیفی لیزرهاي کالس  تعمیر و کنترل  تولیدIII-B   وIV  

  کار با لیزرهاي کالسIV بدون حفاظ خارجی ثابت 

  وات 100با توان بیش از تولید، تعمیر، نصب و تست مولدهاي رادیویی  

 کار با مولدهاي رادیویی با توان بیش از یک کیلو وات  

 و توان کمتر از یک کیلو وات) بدون حفاظ(و جوش القایی با کویل باز ) یا کوره(کن القایی  هاي گرم کار با دستگاه 

 هاي  هاي غیر مخرب با روش آزمون MT)هاي مغناطیسی  ها و سیستم صرفاً کار با یوكAC , DC( 

  

  :شود هاي زیر در نظر گرفته می براي پرتـوکـاران گروه ب مراکز و فعالیت(   ) ضـریب  :5طبقه 
  

 هاي مولد پرتو ایکس نظیر  هاي آنالیز مواد با دستگاه آزمایشگاهXRD   وXRF 

 0.01 هاي بسته، کار با چشمه -تحقیق و آموزش <<A/Dحد اظهار  

 محیطی هاي  هاي آنالیز نمونه آزمایشگاه  

 تک دندان -رادیولوژي دندانی 

 کار با لیزرهاي کالسIV   وات و لیزرهاي کالس  400داراي حفاظ خارجی ثابت با توان بیش ازIII-B  بدون حفاظ  

 تولید و تعمیر فرهاي مایکروویو خانگی 

 ها و پست فشار قوي کارکنان در میدان در نیروگاه 

  وات و کمتر از یک کیلووات 100از  شیبا توان بیی ویراد مولدهايکار با 

  وات 100وات و کمتر از  50تولید، تعمیر، نصب و تست مولدهاي رادیویی با توان بیش از  

از جمله مواردي که با گسترش روزافزون صنعت  ،است بینی نشده که در این مدرك پیشاي  هاي پرتوي و هسته طبقه فعالیت :1 توضیح

   .تواند تعیین گردد وند، صرفأ با کسب نظر از واحد قانونی میاي ممکن است در آینده ایجاد ش هسته

هاي این دستورالعمل قـرار   بندي براي مشاغلی که قبالً گروه پرتوکاري آنان توسط واحد قانونی تایید شده است ولی در طبقه :2 توضیح

  .سی قرار خواهد گرفتافزایش مدت خدمت کار با اشعه پرتوکاران توسط واحد قانونی مورد برر تعیینندارند، 
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