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  دستورالعمل درخواست پروانه ثبت مراکز کار با رادیوکیت های 

   به روش خارج از بدن125-ید
  
  
  هدف    – 1

جرایی آن ا ه مجلس شورای اسالمی و آئین نام1368قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب  براساس  دستورالعملاین
 صدور پروانه ثبت کار با مواد پرتوزای باز به منظورتانداردهای پایه حفاظت در برابر اشعه ـسا  ه با توجه ب1369مصوب 

  .ستا ه تهیه شدIn vitroی تشخیص پزشکی به روش ها آزمایشگاهدر 
  

  تعاریفاصطالحات و      - 2
    :آزمایشگاه 2-1

  .دکنن   استفاده میIn vitroز مواد پرتوزا جهت تشیخص به روش ا  هک ییها آزمایشگاه  
   :  پروانه ثبت 2-2

های پرتوی محدود و با ریسک کم با شرایط و محدودیت از   اشعه می باشد که برای فعالیتوعی مجوزکار بان  
های مرتبط با آن را  طرف واحد قانونی بنام یک فرد حقیقی یا حقوقی که مسئولیت مواد پرتوزا و فعالیت

  .بپذیرد، صادر می گردد
  :  شخص مسئول 2-3

علوم  ی مرتبط باها هم آزمایشگاهی و یا سایر رشتشخص حقیقی دارای مدرک تحصیلی حداقل دکتری علوبه   
  .ی تخصصی کار با مواد پرتوزا را گذارنده باشدها هگردد که بایستی دور اطالق میتشخیصی آزمایشگاهی 

  : متقاضی 2-4
  . متقاضی دریافت پروانه ثبت  

  : مواد پرتوزا 2-5
موجود در I-125  ی ها ادیوایزوتوپرگردد که پرتوزایی  ی پرتوزایی اطالق میها کیتدر این دستورالعمل به   

ط در ـفق و ودهـبردهـای پایـه حفاظـت در برابر اشعه بیشتر داـاستان ده درـالم شـناء اعـادیر استثـآن از مق
  . کاربرد دارندIn vitroی تشخیص پزشکی به روش ها آزمایشگاه

   : واحد قانونی 2-6
  .امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران  

    :کارکنان عادی 2-7
گردد که در استخدام شخص قانونی هستند ولی اجازه ورود به ناحیه کنترل شده را  به کارکنانی اطالق می  

  .ندارند
   :ردمم 2-8

  ).نباشند(گردد که در استخدام شخص قانونی نباشد  اطالق می) افرادی(فردی به   
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   :شخص قانونی 2-9

 صنفی و ، اجتماعی، سیاسی، خصوصی،ر و انجمن اعم از دولتی دفت، تعاونیت شرک، نهاد، مؤسسه،هر سازمان  
های این آئین نامه را داشته  یا هر فردی که براساس قوانین کشوری مسئولیت و اختیارات الزم جهت فعالیت

  .باشد
   :وزارتخانه 2-10

  .بهداشت درمان و آموزش پزشکی وزارت  
    :معیارهای حفاظت و ایمنی 2-11

ر استانداردهای  دمولدهای پرتومنظور حفاظت دربرابر پرتوها وایمنی   که بهمجموعه ضوابط و مقرراتی است  
  .ستا هپایه حفاظت در برابر اشعه مشخص شد

    :اکز مجازمر 2-12
  .ز واحد قانونی مجوز دارندا  همراکزی ک  

  
  مقررات شمول     - 3

 مشمول مقررات این In vitroروش  های تشخیص پزشکی به پرتوزا در آزمایش مواد زا  هستفادا  ههرگون  -2ماده
  .باشد دستورالعمل می

  .اخذ پروانه ثبت از واحد قانونی الزامی است) شمول مقررات (2جهت انجام فعالیت موضوع ماده   -3ماده
 

  راحل صدور پروانهم    -4
ارک جهت انجام هرگونه فعالیت مرتبط با شمول مقررات این دستورالعمل متقاضی ملزم است اطالعات و مد -4ماده 

   . ل پیوست را تکمیل و جهت بررسی به واحد قانونی ارائه نماید-1مندرج در فرم 
اشتغال دارند  با مواد پرتوزا کار بهیی که قبل از تاریخ تصویب این دستورالعمل بدون پروانه ثبت ها آزمایشگاه  :تبصره

  .وانه ثبت اقدام نمایندخذ پرا ه ماه با ارسال مدارک فوق نسبت ب6ملزم هستند که حداکثر ظرف مدت 
  

   ل– 1راهنمای تکمیل فرم     - 5
 : ل بایستی مراحل زیر به ترتیب تکمیل گردد– 1هت تکمیل فرم ج
خذ پروانه ثبت از این امور ا ه نسبت ب،ی یا قبل از درخواست خرید رادیوکیتبردار بهرهمتقاضی باید قبل از  5-1

 .اقدام نماید
 شخص مسئول و مواد پرتوزای دریافتی ،رگونه تغییر در مشخصات مرکزمتقاضی پروانه بایستی برای انجام ه 5-2

 .قدام نمایدا  هصالح پروانا  هنسبت ب
 سال است و متقاضی الزم است دو ماه قبل از اتمام انقضای 3ی ثبت ها همدت اعتبار پروان :درخواست تمدید 5-3

  .پروانه نسبت به تمدید آن اقدام نماید
 تلفن و فاکس به همراه مشخصات دارنده پروانه کسب که ، آدرس دقیق،رکزمشخصات مرکز از جمله نام م  

 درمان و آموزش پزشکی ،شخص حقیقی دارای پروانه تأسیس آزمایشگاه و یا موافقت اصولی وزارت بهداشت
  . به طور کامل درج گردد،است
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 یا سایر به شخص حقیقی دارای مدرک تحصیلی حداقل دکتری علوم آزمایشگاهی و :شخص مسئول 5-4

ی تخصصی کار با مواد پرتوزا را گذارنده ها هگرددکه دور  آزمایشگاهی اطالق میتشخیصهای مرتبط با  رشته
  .باشد

 .این دستورالعمل باشد  7یستی دارای شرایط مندرج در ماده  آزمایشگاه با :مشخصات محل آزمایشگاه 5-5
 . یا دورریزی گردنداین دستورالعمل نگهداری و  8 بایستی براساس ماده ها پسمان 5-6

  
   مقررات کلی    -6

  :دارندگان پروانه ثبت ملزم به رعایت نکات زیر می باشند
 کاربرد آنها هرگونه استفاده شود و (In vitro) برای آزمایش های خارج از بدن "رادیوکیت ها باید صرفا 6-1

 .جهت آزمایش روی بدن انسان یا حیوان ممنوع است
 باید از طریق یکی از شرکت های واجد شرایط که دارای مجوز توزیع رادیوکیت رادیوکیت های مورد نیاز فقط 6-2

 .از واحد قانونی هستند تهیه گردد
 میکروکوری 200یی که در اختیار دارنده پروانه قرار دارد از ها کیتدر هیچ زمانی نباید مجموع پرتوزایی رادیو 6-3

 .داری قرارداد منعقد گرددآوری پسمان با واحد پسمان  مگر آنکه جهت جمع،بیشتر شود
دریافت کننده جهت   مگر آنکه مرکز،ی مازاد برمصرف به سایر مراکز خودداری گرددها کیتاز تحویل رادیو 6-4

 .تحویل آن از واحد قانونی مجوز الزم را اخذ کرده باشد
 ،تا زمان مصرفیی که دارای بسته بندی استاندارد کارخانه سازنده نیستند خودداری و ها کیتاز دریافت رادیو 6-5

ها در بسته بندی مربوطه نگهداری شود و در صورتی که قبل از مصرف تغییری در بسته بندی آن رخ  کیت
 .ست نگهداری گرددا  ها بسته بندی اولیب کیت مربوطه در بسته بندی دیگری که دارای ایمنی مشابه ،دهد

ها   باید مشخصات و مقدار رادیوکیت،اکز مجازدر هر نوبت هنگام دریافت یا واگذاری رادیوکیت ها به سایر مر 6-6
با ذکر نام و شماره پروانه مرکز تحویل دهنده یا گیرنده در دفاتر آزمایشگاه ثبت و اطالعات مربوطه حداقل به 

 . سال نگهداری گردد3مدت 
 هان کنین در هر زمچ ماه یکبار و هم6 آلودگی محیط کار با مواد پرتوزا حداقل هر ،با آشکارساز مناسب 6-7

 وسیله مناسبی که آزمایشگاهدر صورتی . گیری و در دفاتر مرکز ثبت گردد  اندازه،حتمال آلودگی وجود داردا 
 .ها می تواند توسط مراکز مجاز انجام گیرد گیری گیری آلودگی در اختیار ندارد اندازه جهت اندازه

توزا اجتناب گردد و دستورالعمل مربوطه ز گسترش آلودگی مواد پرا هی انتخاب شود کا ههای کار به گون روش 6-8
 .نجام آزمایش نصب شودادرمحل 

 
  ویژگی های آزمایشگاه    -7

 بدون ، یکپارچه، قابل شتسشو، پوشش دیوار و کف اتاق آزمایشگاه باید از جنس غیر قابل نفوذ،رویه میز کار 7-1
 .لبه بوده و مواد شیمیایی بر روی آن بی اثر باشد

 آزمایشگاهی آلوده به مواد وسایلبه یک ظرفشوئی ویژه جهت شستشوی دست و سایر آزمایشگاه باید مجهز  7-2
ی ها دستلت در باز و بسته شدن و عدم تماس وظرفشویی باید مجهز به شیر مخصوص جهت سه. پرتوزا باشد

 . باشدبه آنآلوده 
 .سطل پسمان مجهز به پدال پایی باشد 7-3
 .کش یکبار مصرف استفاده گرددها از روپوش آزمایشگاه و دست در طول آزمایش 7-4
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 :دستگاه شمارنده گاما مرکز باید دارای شرایط زیر باشد 7-5
 .مطابق با یکی از استانداردهای مورد قبول واحد قانونی ساخته شده باشد 
 .شده و اطالعات آن ثبت گردیده و به واحد قانونی ارائه گردددستگاه انجام های پذیرش  آزمایش 
 گردیده و اطالعات آن بصورت دستگاه انجامی برروی ا هکیفی بصورت دور کنترل یها کلیه آزمایش 

 .مدون در آزمایشگاه موجود باشد
 

  جمع آوری و دورریزی پسمان ها    - 8
 باید موارد زیر را ،باشد رادیوکیت در ماه می)  میکرو کوری200( بسته 50یی که مصرف آنها بیش از ها  گاهکلیه آزمایش

 :رعایت نمایند
 .آوری و نگهداری گردد های مایع باید در بطری های پالستیکی در بسته جمع نپسما 8-1
 عالمت خطر ها هآوری و روی بست ی پالستیکی مقاوم و غیر قابل نشت جمعها ههای جامد باید در کیس پسمان 8-2

 .د قرار گیر،اشعه نصب گردد و در سطل پالستیکی مناسب که داخل آن با کیسه نایلونی پوشانده شده باشد
ین ا  ههای مایع و جامد تهیه نمایند و پس از خاتمه کار روزان الزم است محل مناسبی برای جمع آوری پسمان 8-3

 .ین محل منتقل گردندا هاز آزمایشگاه خارج و ب ها پسمان
 عقاد قرارداد با واحد پسمانداری سازمان انرژی اتمیناه ـبباید نسبت  با مصرف باالی رادیوکیتی ها آزمایشگاه  8-4

 . تحویل واحد مذکور گرددها پسماناقدام و کلیه 
 .ی آزمایشگاهی دورریزی ننمایندها پسمانی پرتوزا را همراه با ها پسمانتحت هیچ شرایطی  8-5
رادیوکیت در ماه باشد، جهت دورریزی )  میکروکوری200( بسته 50در صورتی که مصرف آزمایشگاه کمتر از  8-6

 :گرددهای حاصل باید نکات زیر رعایت  پسمان
 :پسمان های مایع  8-6-1

  . آزمایش تجاور نکند500در هر روز از  8-6-1-1
 . آزمایش تجاوز نکند5000ز ا  هدر هر ما 8-6-1-2
 

 : جامدپسمان های  8-6-2
ی عفونی با شرایط زیر دورریزی ها پسمانهای پرتوزا را می توان در یک بسته مناسب به همراه سایر  پسمان
  :نمود

 . کیلوگرم باشد10وزن هر بسته کمتر از  8-6-2-1
 . آزمایش قرار داده شود10های بیش از   نباید پسمان، وزن بستهمبازاء هر کیلوگر 8-6-2-2
 . میکروسیورت در ساعت تجاوز نکند5ز ا  هز سطح بستا  هآهنگ دز در هیچ نقط 8-6-2-3
 . برچسب عالیم خطر اشعه یا عالیم خطر مواد پرتوزا روی پسمان نباشدگونه هیچ 8-6-2-4
حتمال نشت آلودگی به ا  هی کا ه به گون، بسته در داخل کیسه پالستیکی مقاوم قرار داده شودهر 8-6-2-5

 .خارج وجود نداشته باشد
 .مقادیر دورریزی شده در هر نوبت در دفاتر آزمایشگاه ثبت گردد 8-6-2-6
 تحویل مأمورین شهرداری داده شود و تحت هچ عنوان در خارج از محیط " مستقیماها هبست 8-6-2-7

 .قرار نگیردآزمایشگاه 
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در هر نوبت که مواد پرتوزا به داخل فاضالب تخلیه می گردد باید ظرفشویی و فاضالب با مقدار زیاد آب  8-6-3

  .شسته شود
  .های پرتوزا بدون دلیل موجه نباید در محل آزمایشگاه نگهداری گردند پسمان 8-6-4
ها قبل از دورریزی  ویال(حاصل نمود ها باید از عدم امکان استفاده مجدد آنها اطمینان  قبل از دورریزی ویال 8-6-5

 ).شکسته شوند
  

  دستورالعمل کار در آزمایشگاه    - 9
ی آموزشی الزم جهت آگاهی ایشان از ها ه برنام،گیری کارکنان در آزمایشگاهکار بهدارنده پروانه باید قبل از  9-1

 . نمایدهای پیشگیری از پرتوگیری داخلی و خارجی و پخش مواد پرتوزا را تهیه و اجرا روش
پرونده .  پرونده پزشکی تشکیل گردد،کنند  کار می125جهت کلیه کارکنان آزمایشگاه که بطور مستقیم با ید  9-2

ی و پزشکی قبل از استخدام و نتایج ا ه مشخصات حرف،مذکور بایستی حاوی تاریخچه پزشکی شخص
های  جستجو و ثبت سلول ،ها پالکت ،ی قرمز و سفیدها گلبول شمارش ،شامل(های تناوبی خون  آزمایش

)  تعیین زمان انعقاد و سرعت سدیمانسیون خون، تعیین مقدار هموگلوبین و هماتوکریت خون،غیرعادی خون
 .ها و معاینات پزشکی باید حداقل هر سال یکبار تکرار و در پرونده پزشکی ثبت گردد آزمایش. باشد

ه هیچ نوع زخم یا جراحت باز برروی پوست بدن آنها  باید مطمئن باشند ک،به آزمایشگاهکارکنان قبل از ورود  9-3
همچنین اگر در حین کار با .  باید با پوشش های ضد آب پانسمان گردد،وجود ندارد و در صورت وجود زخم

 محل زخم باید بالفاصله شسته و تمیز شده و با دقت پسمان ،مواد پرتوزا زخم یا بریدگی در پوست ایجاد شود
 .گردد

 . مخصوص کار در آزمایشگاه نباید به خارج از آزمایشگاه منتقل شودوسایلظروف و  9-4
ی که عالمت هشداردهنده وجود پرتو ا ه الزم است از یخچال ویژ،ی حاوی مواد پرتوزاها کیتگهداری نجهت  9-5

ز کیت های پرتوزا ا هیخچال باید در نزدیکی محل استفاد. ست، استفاده شودا هبر روی درب آن نصب گردید
 .اده شودقرار د

 .ز دستکش پالستیکی یکبار مصرف و روپوش آزمایشگاهی هنگام کار با مواد پرتوزا الزامی استا  هاستفاد 9-6
ست انجام گیرد و ا  هانده شدشکار با مواد پرتوزای مایع باید در داخل سینی که با کاغذ جاذب یکبار مصرف پو 9-7

 .کاغذ مذکور پس از خاتمه بعنوان پسمان تلقی گردد
 .باشد ز لوازم آرایشی در داخل آزمایشگاه ممنوع میا  ه سیگار کشیدن و استفاد، آشامیدن،خوردن 9-8
 

  رفع آلودگی    -10
 دهند آزمایشگاه آموزش در 125دارندگان پروانه ملزم هستند که نحوه رفع آلودگی را به کلیه کارکنان با ید  10-1

 .مناسب و قابل دسترس قرار دهندو دستورالعمل مربوطه به همراه تجهیزات مورد نیاز را در محل 
 عملیات رفع آلودگی باید توسط یکی از افراد آموزش دیده و با نظارت ،در صورت ایجاد آلودگی مواد پرتوزا 10-2

 .نجام پذیردا  همسئول فیزیک بهداشت و مطابق دستورالعمل مربوط
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  )2/1صفحه ( ل – 1فرم 
 125 های ید فرم درخواست پروانه ثبت مراکز کار با رادیوکیت

 (In vitro)به روش خارج از بدن 

   :موضوع درخواست    -1

    :درخواست پروانه 
    :درخواست تغییر یا اصالح پروانه 

    :درخواست تمدید پروانه 

  

  :  مشخصات مرکز-2
  :نام 

  :آدرس
  :نام و نام خانوادگی دارنده پروانه کسب

  :آدرس دارنده پروانه کسب

  
  

  :                     فاکس          :       تلفن       

  :  شخص مسئول-3
  :نام و نام خانوادگی

  :آخرین مدرک تحصیلی
  :رشته تخصصی

  :دوره تخصصی مرتبط با پرتو
  :آدرس محل سکونت

  

    :  مشخصات محل و شرایط کار-4
  خیر  بلی   آیا میز کار آزمایشگاه غیر قابل نفوذ در مقابل مواد شیمیایی است؟ -1
    خیربلی    غیرقابل نفوذومقاوم در مقابل مواد شیمیایی است؟،آیا پوشش دیوارها و کف آزمایشگاه قابل شستشو -2
    خیربلی   می باشد؟)  آزمایش5000( کیت 50آیا حداکثر میزان مصرف ماهانه رادیو کیت ها کمتر از  -3
    خیربلی   گیرد؟ می  انجام  یا هآزمایشگاه بصورت دور یگاما) یها هشمارند(های کنترل کیفی شمارنده  آزمایش آیا -4

   :  مدارک مورد نیاز-5
  .درخواست کتبی -1
  . درمان و آموزش پزشکی، پروانه و موافقت اصولی وزارت بهداشت،فتوکپی پروانه تأسیس آزمایشگاه -2
 مرتبط با کاربرد مدرک تحصیلی باید( کارت نظام پزشکی شخص مسئول ،فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی و تخصصی -3

  ).رادیوکیت باشد
  . محل نگهداری کیت ها و محل نگهداری پسمان ها،نقشه محل کار با ذکر ابعاد آزمایشگاه -4
  . کیت در ماه باشد50قرارداد با واحد پسمانداری در صورتی که میزان مصرف رادیوکیت ها بیش از  -5
  . ساخت دستگاه شمارنده گامااستاندارد -6
 .یرش دستگاه شمارنده گاماپذنتایج آزمایش های  -7
  .پرداخت هزینه کارشناسی -8

  .پذیریم ست و مسئولیت عواقب ناشی از عدم صحت آنرا میا همدارک موضوع این فرم براساس واقعیات تنظیم شدوطالعات ا هکلی  -6
  :ای شخص مسئولمحل مهر و امض:                                             محل مهر و امضای دارنده پروانه کسب

  :تاریخ:                                                                                               تاریخ
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 125فرم درخواست پروانه ثبت مراکز کار با رادیوکیت های ید   )2/1صفحه ( ل – 1فرم 
 (In vitro)به روش خارج از بدن 

    
      

 به هنگام دریافت ،کنندگان زیر با آگاهی کامل از قانون و آئین نامه و استانداردهای پایه حفاظت در برابر اشعهاینجانبان امضاء 
  :نمائیم که  می هدـکلیه مسئولیت های محوله را پذیرفته و تع............ ..................مورخ ..  ..................................پروانه ثبت به شماره 

  
های مورد نیاز را فقط از طریق یکی از شرکت های واجد شرایط که دارای مجوز توزیع رادیوکیت از واحد قانونی  رادیوکیت -1

  .هستند تهیه نمائیم
 کاربرد آنها هرگونه استفاده نمائیم و از (In vitro)ها به روش خارج از بدن  های تهیه شده فقط برای آزمایش از رادیوکیت -2

  .بدن انسان یا حیوان خودداری نماییمجهت آزمایش روی 
مگر آنکه مرکز دریافت کننده جهت تحویل . از تحویل رادیو کیت های مازاد بر مصرف خود به سایر مراکز خودداری نماییم -3

 .آن از واحد قانونی مجوز الزم را اخذ کرده باشد
اره مها با ذکر نام و ش  مقدار رادیوکیت،مشخصات ،ها به سایر مراکز مجاز در هر نوبت هنگام دریافت یا واگذاری رادیوکیت -4

 . سال نگهداری نماییم3پروانه مرکز تحویل گیرنده در دفاتر آزمایشگاه ثبت و اطالعات مربوطه را حداقل به مدت 
، ها کیت بندی استاندارد کارخانه سازنده نیستند خودداری نموده و تا زمان مصرف هایی که دارای بسته از دریافت رادیوکیت -5

ندی مربوطه نگه داری نماییم و در صورتی که قبل از مصرف تغییری در بسته بندی آن رخ دهد، کیت مربوطه را ب در بسته
 .ست نگهداری نماییما  هبندی دیگری که دارای ایمنی مشابه با بسته بندی اولی در بسته

  ارهـعمل شمـورالـدست ادـیه مفـلـک  هـاییم کـظیم نمـ تنیا هونـگ  هـها را ب وکیتـا رادیـار بـگاه کـایشـلی آزمـررات داخـمق -6
INRARP1WI08 نقصی در هرگونه در مراکز هورمون شناسی توسط کارکنان و مسئولین آزمایشگاه رعایت گردد و 

 . مردم و ایمنی رادیوکیت ها را برطرف نماییم،ی حفاظت کارکنانها هاجرای برنام
خارجی و پخش  های داخلی و  الزم جهت پیشگیری از پرتوگیریبرنامه آموزش ،یشگاهقبل از به کارگیری کارکنان در آزما -7

 . پرتوزا برای ایشان تهیه و اجرا نماییممواد
  

  :محل امضای دارنده پروانه                                                                                                              تاریخ 
  
  

  :محل امضاء شخص مسئول                 تاریخ                                                                                             
  
  
  
  
  
  .سناد رسمی ارائه گرددا هامضاء دارنده پروانه و شخص مسئول بایستی با تأیید محضری در دفتر خان   :تبصره 

  
 


