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  هايدستگاهدریافت پروانه اشتغال خدمات ضوابط 

 اي و تجهیزات مرتبط تصویربرداري پزشکی هسته 

   

  

 هدف -1

آن  اجرایـی  نامـه  ینیـ آ، 1368بر اساس قانون حفاظت در برابر اشـعه مصـوب    است که ه الزاماتیهدف این مدرك، ارائ

استانداردهاي پایـه حفاظـت در برابـر    "با عنوان  7751استاندارد ملی هیئت وزیران و  1386و اصالحیه  1369مصوب 

نه اشتغال توسط مراکز متقاضی فعالیـت  پروا دریافت تدوین شده است و باید براي "پرتوهاي یونساز و ایمنی منابع پرتو

   .رعایت شوند تجهیزات مرتبط و اي تصویربرداري پزشکی هسته هاي دستگاه خدماتدر زمینه 

  

  ه کاربرددامن - 2

هـاي تصـویربرداري    تعمیـر و نگهـداري دسـتگاه   و انـدازي،   نصب و راه خدماتارائه  متقاضی مراکزي که در این مدرك

هاي تصویربرداري پزشکی  دستگاه کیفی کنترل خدماتو  )تی سی/ مرا، اسپکت، و اسپکتگاما کنظیر (اي  پزشکی هسته

   .اجرا است کالیبراتور هستند، قابلدز کالیبراسیون  واي  هسته

  

 تعاریف - 3

 : ي پذیرشها آزمون 1- 3

ور منظ  اي و دزکالیبراتور به هاي پزشکی هسته برداري از دستگاه هایی است که قبل از بهره مجموعه آزمون

هاي فنی ارائه شده توسط سازنده دستگاه و  بررسی صحت عملکرد دستگاه در تطابق با مشخصات و توانایی

  . شوند اي بعدي براي مقایسه انجام می هاي دوره تهیه مقادیر پایه براي انجام آزمون منظور همچنین به

 :اي ساالنه هاي کنترل کیفی دوره آزمون 2- 3

اي و دز کالیبراتور انجام  هاي پزشکی هسته ساله بر روي دستگاه  ي زمانی یکها هایی که باید در دوره آزمون

وجود آمده در پارامترهاي فیزیکی دستگاه که بر اثر گذشت زمان و استهالك  پذیرد و هرگونه تغییرات به

  .هاي پذیرش مقایسه کند تجهیزات صورت گرفته باشد را مشخص و با نتایج آزمون

 :اي سه ماهه دوره هاي کنترل کیفی آزمون 3- 3

اي انجام پذیرد و هرگونه  هاي پزشکی هسته هاي زمانی سه ماهه بر روي دستگاه هایی که باید در دوره آزمون

وجود آمده در پارامترهاي فیزیکی دستگاه که بر اثر گذشت زمان و استهالك تجهیزات صورت  تغییرات به

  .قایسه کندي پذیرش مها گرفته باشد، را مشخص و با نتایج آزمون

 :آستانه بررسی 4- 3

 مقداري از یک کمیت مانند دز مؤثر، ورود مواد پرتوزا به بدن یا آلودگی در واحد سطح یا حجم

 .است که براي مقادیر بیشتر از آن باید بررسی الزم انجام گیرد

  :پرتوکار 5- 3

  .در ارتباط باشدطور مستمر و فیزیکی  گردد که حسب وظیفه با منابع پرتو به  به شخص حقیقی اطالق می
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  :پرتوگیري شغلی 6- 3

استانداردهاي پایه حفاظت در برابر پرتوهاي ”جب جز مواردي که به مو   هب هنگام کار پرتوگیري کارکنان به

  . دنباش مستثنی یا خارج از شمول“ یونساز و ایمنی منابع پرتو

  اشتغالپروانه  7- 3

آن،  3دوم قانون در رابطه با مفاد ماده  یک سند رسمی است که توسط واحد قانونی براساس مندرجات فصل

هاي حفاظت  نامه اجرایی آن و استانداردها، ضوابط و دستورالعملدر صورت رعایت کلیه مقررات قانون و آیین

 "استانداردهاي پایه حفاظت در برابر پرتوهاي یونساز و ایمنی منابع"موجب  در برابر اشعه غیر از مواردي که به

  .گردد براي مدت مشخص براساس ضوابط واحد قانونی صادر میمستثنی شده است، 

 :کیفی کنترل-خدمات اشتغال  پروانه 8- 3

 اي و هاي تصویربرداري پزشکی هسته پروانه اشتغالی است که براي ارائه خدمات کنترل کیفی دستگاه

  . گردد کالیبراسیون دز کالیبراتور توسط واحد قانونی صادر می

 : اندازي صب و راهن -خدمات اشتغال  پروانه 9- 3

هاي تصویربرداري  و تعمیر و نگهداري دستگاهاندازي  پروانه اشتغالی است که براي ارائه خدمات نصب و راه

  .گردد واحد قانونی صادر می توسط) تی سی/ اسپکت ، واسپکتگاما کمرا، نظیر (اي  پزشکی هسته

  :تعمیر و نگهداري 10- 3

هاي تصویربرداري پزشکی  نگهداري و تعویض قطعات دستگاهدر این مدرك، منظور انجام هرگونه تعمیر، 

 .اي و تجهیزات مرتبط در مراکز است هسته

 :استاندارد پرتوزا آزمون چشمه 11- 3

المللی  کالیبره شده که به عنوان ماده مرجع استاندارد توسط یک موسسه ملی یا بین پرتوزا آزمون چشمه

  .داراي تائیدیه، تهیه و توزیع شده است

  : دز حد 12- 3

 مقدار این. شود تجاوز آن از نباید که است شده کنترل پرتوي فعالیت از ناشی افراد معادل دز یا مؤثر دز مقدار

  .گردد می اعالم قانونی واحد استانداردهاي اساس بر

  :خدمات 13- 3

کالیبراسیون اندازي و تعمیر و نگهداري و همچنین  نصب و راه هرگونه خدمات در زمینهدر این مدرك 

اي و تجهیزات مرتبط بر مبناي  هاي تصویربرداري پزشکی هسته کیفی دستگاه خدمات کنترلو  راتوردزکالیب

  .گردد با رعایت مقررات و شرایط ویژه واحد قانونی اطالق می "ارزیابی ایمنی"

 و تعمیر واندازي،  راه و نصبشامل ( "اندازي نصب و راه-خدمات"در این مدرك، خدمات به دو دسته اصلی 

  .اند تقسیم شده )و کالیبراسیون دزکالیبراتور کیفی کنترلشامل ( "کیفی کنترل- خدمات"و ) دارينگه

  :دز 14- 3

، دز  نظیر دز تابشی، دزجذبی  هایی مورد، توسط کمیت  برحسب  پرتو که  یا جذب  دریافت  بیان  براي  معیاري

  .رود کار می  به  یا دز مؤثر اجباري  اجباري  ، دز مؤثر، دز معادل عضو، دز معادل

  :دزیمتر فردي 15- 3

کار رود، نظیر فیلم بج،  گیري میزان پرتوگیري پرتوکاران به اندازه برايشود که  اي اطالق می به هرگونه وسیله

TLD و دزیمتر قلمی.  

  : دزیمتر محیطی 16- 3

  .رود می کار به پرتو با کار محیط در دز آهنگ یا دز گیري اندازه جهت که است اي وسیله
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 :1تدستگاه اسپک 17- 3

گردد که توانایی تصویربرداري مقطع را اي اطالق می به دستگاه تصویربرداري توموگرافیک در پزشکی هسته

 .دارد

 :2تی دستگاه اسپکت سی 18- 3

 .گردداي اطالق می در پزشکی هسته SPECT دستگاه تصویربرداري توموگرافیک همراه با تکنولوژيبه 

 :دزکالیبراتوردستگاه  19- 3

، دزکالیبراتور ه، قبل از استفاده کلینیکی از آنشناخته شد رادیوایزوپِپرتوزایی یک مقدار گیري  اندازه  دستگاه

گیري، کسب اطمینان از دریافت کمترین دز توسط بیمار در عین بدست  هدف از این اندازه. شود نامیده می

  .استمطلوب  تشخیصی و درمانیآوردن تصویر تشخیصی با کیفیت باال و یا دستیابی به نتیجه 

 :دوربین گامادستگاه  20- 3

دست آوردن مقدار پرتوزایی در داخل عضو یا بافت مورد  به براياي  به دستگاه تصویربرداري پزشکی هسته

  .گردد مطالعه اطالق می

 :کیفی کنترل دستورالعمل 21- 3

دهنده صحت عملکرد تجهیزات، روش  هاي کمی و کیفی نشان در آن شاخصاست که دستورالعملی 

هر بررسی مربوط به هر شاخص و نحوه  زمانیِ  ها، حدود استاندارد، فاصله پارامترها و انجام آزمونگیري  اندازه

  . گیري نتایج آزمون نوشته شده باشد بررسی و نتیجه

 :ایمنی و حفاظت جامع هاي دستورالعمل 22- 3

دامات حفاظتی هایی است که منطبق با مقررات حفاظت در برابر اشعه است و هر گونه اق مجموعه دستورالعمل

   .گیرد و ایمنی بر اساس آن انجام می

  :پرتو با مرتبط هاي رشته 23- 3

 اي، هسته پزشکی رادیولوژي، فیزیک، پزشکی، فیزیک ،)ها گرایش کلیه( اي هسته مهندسی هاي رشته

 هاي مجموعه در دانشگاهی هاي رشته از یک هر کلی طور به و اشعه برابر در حفاظت و رادیوبیولوژي رادیوتراپی،

 پرتوها، فیزیک همچون مباحثی آنها  درسی هاي سرفصل در که پیراپزشکی و پزشکی پایه، علوم مهندسی، فنی

 هاي دوره. (است شده گنجانده اشعه برابر در حفاظت هاي روش و پرتوي سنجش تابش، شناختی زیست اثرات

 )هستند تعریف این مشمول نیز تکمیلی تحصیالت دانشگاهی مدت بلند

  :سئولشخص م 24- 3

واجد صالحیت علمی و فنی و شرایط الزم براي تصدي و  مدركاین الزامات شخص حقیقی است که براساس 

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

  :قانون 25- 3

  .گردد اطالق می "قانون حفاظت در برابر اشعه"در این مدرك به 

 :کالیبراسیون دزکالیبراتور 26- 3

براي یک هسته پرتوزاي مشخص و هندسه مشخص اطالق  به تعیین ضرایب کالیبراسیون دزکالیبراتور

دارد که کالیبراسیون دزکالیبراتورها با استفاده  بیان می ANSI N42.13-2004الزامات استاندارد . گردد می

 . جام گرددهاي پرتوزاي شناخته شده با میزان مشخص پرتوزایی و خلوص تایید شده ان از هسته

                                                 
1 SPECT 
2 SPECT/CT 
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 :کنترل کیفی 27- 3

منظور   بهیک دستگاه عملکرد و دقت کننده صحت  بیان و کیفی هاي کمی کنترل منظم شاخص ها و به بررسی

کیفی  هاي کنترل آزمون .گردد اطالق می ، بیشترین اطالعات تشخیصی و بیمار به کمترین پرتوگیري دستیابی

اي ساالنه  دورهکیفی  کنترلهاي  ونآزم و اي سه ماهه، ورهکیفی د هاي کنترل ، آزمونهاي پذیرش ونآزمشامل 

  .هستند

  :دوره حفاظت در برابر اشعه نامه گواهی 28- 3

  . دوره آموزش حفاظت در برابر اشعه که مورد تأیید واحد قانونی باشد نامه گواهی

  :گواهی کالیبراسیون و کنترل کیفی 29- 3

کیفی که از سوي یک مرکز  الیبراسیون و کنترلهاي ک سندي است مبنی بر قابل پذیرش بودن نتایج آزمایش

  .گردد کیفی صادر می کنترل-داراي پروانه اشتغال خدمات 

  :مسئول فیزیک بهداشت 30- 3

واجد صالحیت علمی و فنی و شرایط الزم براي تصدي  مدركاین الزامات شخص حقیقی است که براساس 

 .دمسئولیت حفاظت در برابر اشعه در محدوده پروانه مربوطه باش

  :مجاز مراکز 31- 3

 معتبر و تجهیزات مرتبطاي  هاي تصویربرداري پزشکی هسته خدمات دستگاهاشتغال   داراي پروانه ي کهمراکز

  .باشند از واحد قانونی می

  : مونیتورینگ 32- 3

  . آن  از پرتوها یا مواد پرتوزا و تفسیر نتایج  پرتوگیري  منظور ارزیابی یا کنترل میزان دز یا آلودگی به  گیري اندازه

 :ناحیه تحت نظارت 33- 3

. گردد می  اطالق است،  نظارت  تحت در آن  شغلی  شرایط پرتوگیري  لیکن ،نباشد  کنترل  تحت  که  اي هر ناحیه  هب

 . نیست  ویژه حفاظتی  و اقدامات  ایمنی  مقررات  اجراي  به  نیازي معموالً  ناحیه  این در

  : ناحیه کنترل شده 34- 3

  :نیاز باشد یا مورد و  گرفته   زیر انجام  دالیل  به  ایمنی  و مقررات  ویژه  حفاظتی  اتاقدام  ندر آ  که  اي هرناحیه

 کار  در شرایط عادي  آلودگی  از گسترش  یا جلوگیري  پرتوگیري  کنترل،  

 بالقوه  هاي پرتوگیري  گستره  یا محدود کردن  جلوگیري . 

  :واحد قانونی 35- 3

ها و  نامه ، آیین مقررات اجراينظارت برحسن   به  موظفواحد قانونی ،  براشعهدربرا  حفاظت  قانون  ر اساسب

  ، به واحد قانونی  عنوان  به ، ایران اتمی  انرژي  سازمان  ها از طرف مسئولیت  این. باشد می  مربوطه  استانداردهاي

  . است شده  کشور تفویض  اي هسته  ایمنی  نظام رکزم

  

  صلیا مسئولیت -4

هـاي   انـدازي دسـتگاه   نصب و راه -ارائه خدماتعهده متقاضی فعالیت در زمینه   اجراي الزامات این مدرك بهمسئولیت 

هـاي   دسـتگاه  کیفـی  کنتـرل -، خـدمات )تـی  سـی / گاما کمرا، اسـپکت، و اسـپکت  نظیر (اي  تصویربرداري پزشکی هسته

  .استدریافت پروانه، برعهده دارنده پروانه  اي و کالیبراسیون دز کالیبراتور است و پس از تصویربرداري پزشکی هسته
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  مقررات کلی - 5

نامه اجرایی آن و همچنین  حفاظت در برابر اشعه و آییندارندگان پروانه اشتغال مسئولیت حسن اجراي قانون  5-1

 .مفاد این مدرك در محدوده پروانه را برعهده دارند

کیفی مجاز به کنترل  کنترل -خدمات اشتن پروانهاندازي، در صورت ند نصب و راه-خدماتدارنده پروانه اشتغال  5-2

 .یستنهاي تصویربرداري وکالیبراسیون دز کالیبراتور  کیفی دستگاه

، مجاز به ارائه نصب و راه اندازي-، در صورت اخذ پروانه خدماتکنترل کیفی-خدمات دارنده پروانه اشتغال 5-3

 .استاي  یر برداري پزشکی هستههاي تصو اندازي و تعمیر و نگهداري دستگاه نصب و راهخدمات 

باید پروانه اشتغال  ،استکیفی براي مرکز خود  که متقاضی انجام خدمات کنترلاي  هر مرکز پزشکی هسته 5-4

 .یدکنترل کیفی دریافت نما-خدمات

قبل از نصب هرگونه دستگاه تصویربرداري پزشکی  اندازي باید نصب و راه- خدماتدارنده پروانه اشتغال  5-5

 .بت به اخذ مجوز نصب از واحد قانونی اقدام کنداي، نس هسته

، که ASSاندازي موظف است شماره شناسه تجهیز واحد قانونی،  نصب و راه- خدماتدارنده پروانه اشتغال  5-6

 .هنگام مجوز نصب به وي ارائه شده است را بر روي دستگاه مربوطه الصاق نماید

تجهیزات و ملزومات  نظارت و ارزیابی ید قبال در اداره کلاندازي با نصب و راه- خدماتمتقاضی پروانه اشتغال   5-7

  .به ثبت رسیده باشندوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پزشکی 

 .استملزم به تهیه دزیمتر محیطی مناسب  دارنده پروانه اشتغال 5-8

 

ات تجهیزو اي  تصویربرداري پزشکی هستههاي  دستگاه اندازي راه و نصب -خدماتپروانه اشتغال  -6

 مرتبط

و مهر را تکمیل ) 4پیوست (فرم درخواست پروانه باید اندازي  راه و نصب- اشتغال خدمات متقاضی دریافت پروانه  1- 6

 .ارائه دهدبه واحد قانونی مدارك الزم کلیه و امضا نماید و آن را همراه با 

 :معرفی نماید عنوان شخص مسئول بهرا شرایط زیر  واجدیک نفر باید متقاضی  2- 6

 ؛علمی و فنیهاي  در یکی از رشته داقل کارشناسیحمدرك داراي ) الف

با ارائه ( اي هاي پزشکی هسته دستگاه و تعمیر و نگهدارياندازي  در زمینه نصب و راهفعالیت داراي سابقه   )ب 

 ؛)مستندات

  .حفاظت در برابر اشعهپیشرفته دوره  واهینامهگداراي   )ج 

 7-6بند  باید شرایط پرتوکار مندرج در ،دهد میاندازي را انجام  راه که شخص مسئول عملیات نصب و در صورتی  :تبصره

 .را احراز نماید

  :معرفی نمایدسئول فیزیک بهداشت معنوان  را بهشرایط زیر  واجدیک نفر باید متقاضی  3- 6

 ؛علمی و فنی مرتبط با پرتوهاي  در یکی از رشته داقل کارشناسیحمدرك داراي ) الف

 ارائه با( اي هسته پزشکی هاي دستگاه نگهداري و تعمیر و اندازي راه و نصب زمینه در فعالیت سابقه داراي  )ب 

  ؛)مستندات

 .داراي گواهینامه دوره پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  )ج 

فیزیک بهداشت  تواند یک نفر را به عنوان شخص مسئول و مسئول میدر صورت احراز شرایط، دارنده پروانه  4- 6

 .معرفی نماید

  . دنگیربرا برعهده مرکز  مسئولیت بیش از یک دنتوان مسئول فیزیک بهداشت نمی وشخص مسئول  5- 6
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طور کتبی به  گیري از سمت خود، مراتب را به هدو ماه قبل از کنارد شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت بای 6- 6

معرفی افراد واجد دارنده پروانه باید در این مدت نسبت به . دندارنده پروانه و همچنین واحد قانونی اعالم نمای

  .اقدام نماید شرایط جایگزین جهت اصالح پروانه

نفر واجد شرایط زیر را به عنوان یک  حداقلباید اندازي  راه و نصب-اشتغال خدمات متقاضی دریافت پروانه  7- 6

  :پرتوکار معرفی نماید

 ؛کاردانی علمی و فنی مدركداراي ) الف

 .دوره حفاظت در برابر اشعه واهینامهگداراي   )ب 

هاي مورد  اندازي مرتبط با دستگاه حداقل یکی از پرتوکاران یا مسئولین باید دوره تخصصی نصب و راه 8- 6

 .درخواست را گذرانده باشد

هاي  همراه دستورالعمل به را اي مورد درخواست هاي تصویربرداري پزشکی هسته باید مشخصات دستگاهمتقاضی  9- 6

ي کارخانه سازنده و کالیبراسیون دستگاه ارائه ها براساس توصیهاندازي  جامع حفاظت و ایمنی، نحوه نصب و راه

 .نماید

اي الزم است، قبل  هاي پزشکی هسته دستگاه تعمیر و نگهدارياندازي و  اشتغال خدمات نصب، راه دارنده پروانه  10- 6

. ندآن را به واحد قانونی اعالم و مجوز نصب درخواست کن أاز نصب هر دستگاه، مشخصات آن از جمله مبد

اي قبل از دریافت این مجوز، مجاز به  هاي پزشکی هسته اندازي دستگاه نصب، راه-اشتغال خدمات دارنده پروانه 

 .یستنصب دستگاه ن

باشد و  می هاي دست دوم داخل کشور اندازي مجاز به نصب دستگاه راهو  نصب -اشتغال خدمات دارنده پروانه  11- 6

درصورت عدم تطابق . ر را پس از اتمام عملیات نصب ارائه نمایدکیفی دستگاه مذکو موظف است گواهی کنترل

آوري دستگاه  ه جمعخدمات موظف بدهنده  کیفی و اخذ گواهی مربوطه، شرکت ارائه دستگاه با الزامات کنترل

 .است

 اي مجاز به نصب دستگاه در مراکز هاي پزشکی هسته اندازي دستگاه راه و نصب- اشتغال خدمات دارنده پروانه  12- 6

 .یستفاقد مجوز احداث دستگاه مربوطه ن

 اي، الزم است حداکثر طی مدت یک ماه، یک نسخه از هاي تصویربرداري پزشکی هسته پس از نصب دستگاه 13- 6

کیفی و توسط دارنده پروانه  کنترل-هاي آزمون پذیرش تهیه شده توسط دارنده پروانه اشتغال خدمات گزارش

 .ارائه شود احد قانونیوراه اندازي به  نصب و-اشتغال خدمات

 

تجهیزات و اي  تصویربرداري پزشکی هستهي ها دستگاه کیفی کنترل-اشتغال خدمات پروانه  -7

 مرتبط

اي و دز کالیبراتور  هاي تصویربرداري پزشکی هسته دستگاه کیفی کنترل-خدمات متقاضی دریافت پروانه اشتغال 1- 7

 .همراه با کلیه مدارك الزم ارائه دهد آن را و امضا نماید، مهر و را تکمیل) 4پیوست (فرم درخواست پروانه باید 

 :عنوان شخص مسئول معرفی نماید را بهشرایط زیر متقاضی باید یک نفر واجد  2- 7

 ؛علمی و فنیهاي  در یکی از رشته داقل کارشناسیحمدرك داراي ) الف

 ؛)ائه مستنداتبا ار( اي هاي پزشکی هسته دستگاه کیفی کنترلدر زمینه فعالیت داراي سابقه   )ب 

  .حفاظت در برابر اشعهپیشرفته دوره  نامه واهیگداراي   )ج 

را  7-7بند دهد، باید شرایط پرتوکار مندرج در  کیفی را انجام می که شخص مسئول عملیات کنترل در صورتی  :تبصره

 .احراز نماید

  :دمعرفی نمایسئول فیزیک بهداشت عنوان م را بهشرایط زیر متقاضی باید یک نفر واجد  3- 7



هاي  ضوابط دریافت پروانه اشتغال خدمات دستگاه

  و تجهیزات مرتبطاي  تصویربرداري پزشکی هسته

  7   :   صفحه                                       INRA-RP-RE-123-80/73-0-Ord.1398    : شناسه 

  صفر                             : بازنگري   50 : کل صفحات

 

 ؛علمی و فنی مرتبط با پرتوهاي  در یکی از رشته داقل کارشناسیحمدرك داراي ) الف

  ؛)مستندات ارائه با( اي هسته پزشکی هاي دستگاه کیفی کنترل زمینه در فعالیت سابقه داراي  )ب 

 .نامه دوره پیشرفته حفاظت در برابر اشعه داراي گواهی  )ج 

د یک نفر را به عنوان شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت توان میدر صورت احراز شرایط، دارنده پروانه  4- 7

 .معرفی نماید

 . دنگیربرا برعهده مرکز  مسئولیت بیش از یک دنتوان مسئول فیزیک بهداشت نمی وشخص مسئول  5- 7

طور کتبی به  گیري از سمت خود، مراتب را به هدو ماه قبل از کنارد شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت بای 6- 7

دارنده پروانه باید در این مدت نسبت به معرفی افراد واجد . دنانه و همچنین واحد قانونی اعالم نمایدارنده پرو

  .اقدام نماید  شرایط جایگزین جهت اصالح پروانه

 : نفر واجد شرایط زیر را به عنوان پرتوکار معرفی نماید 2حداقل متقاضی باید  7- 7

 ؛پرتو با مرتبط فنی و می عل هاي هرشتدر یکی از  داقل کارشناسیحمدرك داراي ) الف

 ؛حفاظت در برابر اشعهمقدماتی دوره  نامه واهیگداراي   )ب 

اي و دز کالیبراتور، مورد  هاي تصویربرداري پزشکی هسته کیفی براي دستگاه نامه دوره کنترل داراي گواهی  )ج 

 .تایید واحد قانونی

هاي  کیفی دستگاه هاي کنترل م آزمونهاي جامع حفاظت و ایمنی، نحوه انجا دستورالعملمتقاضی باید  8- 7

 .یید واحد قانونی را ارائه دهدأاي و دز کالیبراتور مورد ت تصویربرداري پزشکی هسته

، )3نمونه پیوست ( اي و دز کالیبراتور هاي تصویربرداري پزشکی هسته کیفی دستگاه هاي کنترل دستورالعمل   :تبصره

ی انجام آزمون، تجهیزات مورد نیاز هریک از یچرا هدف آزمون وباید به نحوي تهیه و تنظیم گردد که شامل 

، شرح ...)کالیبراسیون، دزیمتر محیطی، دزیمتر قرائت مستقیم و  آزمون براي فانتوم، چشمه(ها  آزمون

یا  NEMA-NU1-2012پروتکل روش ارزیابی نتایج آزمون و معیارهاي الزم مطابق با  تفضیلی انجام آزمون و

  .باشد )IAEA HUMAN HEALTH SERIES No. 6-2009(انرژي اتمی  المللی س بینپروتکلِ آژان

اي ساالنه، یک نسخه  آزمون دوره کنترل کیفی، باید پس از انجام آزمون پذیرش و- دارنده پروانه اشتغال خدمات 9- 7

 .داز گزارش آزمون به همراه مستندات و تصاویر تهیه شده را جهت بررسی به واحد قانونی ارسال نمای

این مدرك نسبت به تهیه  3و  2، 1اساس پیوست شماره  کیفی، باید بر کنترل-دارنده پروانه اشتغال خدمات 10- 7

مدت اعتبار گواهی کالیبراسیون دزکالیبراتور ( داقدام نمای کیفی و کالیبراسیون دز کالیبراتور  گزارش کنترل

 .)آن استسال از تاریخ صدور  یک

اي سه ماهه و  کیفی باید یک نسخه از گزارش آزمون پذیرش، آزمون دوره کنترل- دارنده پروانه اشتغال خدمات 11- 7

به همراه مستندات و  را اي هاي پزشکی هسته دستگاه) 3و  2، 1براساس پیوست شماره (اي ساالنه  آزمون دوره

بازرسی تصاویر تهیه شده در اختیار مسئول فنی و یا مسئول فیزیک بهداشت آن مرکز قرار دهد تا در زمان 

 .واحد قانونی در مرکز موجود و در دسترس باشد

هاي تصویربرداري پزشکی  کیفی دستگاه کیفی، پس از انجام کنترل کنترل- دارنده پروانه اشتغال خدمات  12- 7

کیفی با معیارهاي ذکر  هاي کنترل اي و کالیبراسیون دزکالیبراتور، در صورت عدم مطابقت نتایج آزمون هسته

بردار تا زمان تعمیر،  مرکز بهره. بردار گزارش نماید باید مراتب را به واحد قانونی و مرکز بهره شده در این مدرك،

 . نیستکیفی مجدد مجاز به استفاده از دستگاه  رفع ایراد و کنترل
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  شرح وظایف -8

  پروانه هدارند 8-1

به انجام موارد  موظف کیفی کنترل-خدمات راه اندازي و پروانه اشتغال و نصب -دارندگان پروانه اشتغال خدمات

  :هستند زیر

پرتوهاي یونساز و ایمنی  استانداردهاي پایه حفاظت در برابر ،آن اجرایی  نامه آیین ،کارگیري قانونه ب مسئولیت 1- 8-1

 . دنگیر را در محدوده پروانه خود بر عهدهاین مدرك  الزاماتو همچنین   منابع پرتو

و کافی را به شخص  اختیارات الزمالزامات این مدرك،  اشعه وبرابر ستاي اجراي مقررات حفاظت در ادر ر 2- 8-1

 .دنمسئول و مسئول فیزیک بهداشت تفویض نمای

 .تایید واحد قانونی را تهیه نمایند کیفی مورد استاندارد الزم جهت انجام کنترل آزمون هاي چشمه 3- 8-1

الزم جهت حصول اطمینان از  نظارت وکند ابالغ  ها آن  را بهپرتوکاران شرح وظایف و مسئولیت هر یک از  4- 8-1

 . دنحسن اجراي آن را داشته باش

اي مربوطه تامین نماید و در اختیار پرتوکاران ه دستورالعمل  براساس فنی را تجهیزاتی و آموزشی،  نیازهاي  کلیه 5- 8-1

 .دندهقرار 

شش ماه (خدام اي در طول مدت است صورت دوره هکلیه پرتوکاران در بدو استخدام و بترتیبی اتخاذ نماید که  6- 8-1

 پزشکی هاي آزمایش و بالینی معاینه دستورالعمل" براساس پزشکیهاي  تحت معاینات و آزمایش) بار یک

 عهده دارنده پروانهرب ها زمایشآ  هزینه .گیرند قرار "اي هسته تاسیسات و یونساز پرتوهاي با کار مراکز کارکنان

 .باشد می

 ملزم و ندریمرکز تحت پوشش خدمات دزیمتري فردي قرار گ در شاغل پرتوکارانکلیه ترتیبی اتخاذ نماید که   7- 8-1

 .آن در هنگام کار باشند کارگیري به به

 

  شخص مسئول 8-2

استانداردهاي پایه حفاظت در برابر پرتوهاي یونساز و ایمنی  نامه و شخص مسئول باید با آگاهی از قانون، آیین ۱- ۸-۲

  .طور کتبی بپذیرد به ا، مسئولیت محوله رالزامات این مدركو  منابع پرتو

اي و دز  ارائه خدمات به تجهیزات تصویربرداري پزشکی هستهسئول باید اطمینان حاصل نماید شخص م ۲- ۸-۲

 . پذیرد میهماهنگی مسئول فیزیک بهداشت انجام  با نظارت وکالیبراتور، 

 هاي  ریزي برنامه ها درزمینه حفاظت در برابر اشعه هت آموزش کارکنان ویا بازآموزي آنج شخص مسئول باید ۳- ۸-۲

  . انجام دهدرا الزم 

  :گردد میها، موارد زیر ثبت  پس از هرگونه خدمات دستگاهشخص مسئول باید اطمینان حاصل نماید  ۴- ۸-۲

 کننده خدمات مشخصات پرتوکاران ارائه نام و، 

 کننده خدمات نام و شماره مجوز مرکز دریافت،  

 و شماره  فنی دستگاهصات شرح مختصر خدمات انجام شده و تاریخ آن با ذکر مشخASS واحد قانونی،  

 انجام شدهکیفی  کنترلي ها ونآزم ج یانت. 

باید اطمینان حاصل اي  هستهپزشکی  تصویربرداري يها دستگاه اندازي راهنصب و -شخص مسئول پروانه خدمات ۵- ۸-۲

 .دنگرد میصب ن ،استاندارد کارخانه سازنده مطابق باقطعات نماید 

باید اطمینان حاصل اي  هستهپزشکی  تصویربرداري يها دستگاه اندازي راهنصب و -تشخص مسئول پروانه خدما ٦- ٢-٨

 گیرنده قرار مرکز تحویلر اطالعات و مدارك زیر در اختیا ،ها هنگام نصب و قبل از تحویل دستگاهنماید 

  :گیرد می
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 ،هاي کارخانه سازنده دستورالعمل حفاظت و ایمنی براساس توصیه  )الف

 ،اهمشخصات فنی دستگ  )ب 

 و ،دستورالعمل کار و نگهداري  )ج 

  .حفاظتی هاي الزم در رابطه با طرز کار دستگاه و نکات ایمنی و آموزش  )د 

  

   مسئول فیزیک بهداشت 8-3

حدود مندرج در  پرتوگیري شغلی پرتوکاران ازند که کاطمینان حاصل باید  مسئول فیزیک بهداشت ١- ٣-٨

  .کند تجاوز نمی] 3[ "منی منابع پرتوو اییونساز  استانداردهاي پایه حفاظت در برابر پرتوهاي"

شوند و  به کار با اشعه گمارده نمیسال  18الی  16بین د افراد کنحاصل اطمینان باید  مسئول فیزیک بهداشت ۲- ۸-۳

استانداردهاي پایه حفاظت در برابر "مندرج در ازحدود ها  هاي آموزشی حضور دارند پرتوگیري آن اگر در دوره

  .کند تجاوز نمی] 3[ "منابع پرتوپرتوهاي یونساز و ایمنی 

استانداردهاي پایه حفاظت در برابر پرتوهاي یونساز  نامه و مسئول فیزیک بهداشت باید با آگاهی از قانون، آیین ۳- ۸-۳

  .طور کتبی بپذیرد ، مسئولیت محوله رابهالزامات این مدركو  و ایمنی منابع پرتو

هاي  زمینه حفاظت در برابر اشعه شامل برنامه هاي داخلی در دستورالعملباید  مسئول فیزیک بهداشت ۴- ۸-۳

ایمنی  حفاظت و هاي اجرائی و محیطی، مرزبندي نواحی کنترل شده و تحت نظارت و روش مونیتورینگ فردي

 .بازبینی و اصالح نماید زدر صورت نیا را تهیه و

ها اطمینان  آن از صحت عملکرد دزیمترهاي فردي و محیطی و کالیبراسیون بهداشت بایدمسئول فیزیک  ۵- ۸-۳

  .داشته باشد

انجام و به منظور  بررسی را ثبت و اقدامات الزم را آستانهپرتوگیري بیش از باید  مسئول فیزیک بهداشت ۶- ۸-۳

  . ریزي نماید تکرارآن برنامه از جلوگیري

بر اساس آخرین  ،اي پرتوکاران هاي پزشکی دوره آزمایشانجام معاینات و  فیزیک بهداشت باید برايمسئول  ۷- ۸-۳

ي یونساز و تاسیسات ها مراکز کار با پرتو ي پزشکی کارکنانها معاینه بالینی و آزمایش"نسخه دستورالعمل 

مندرج در مطابق الگوي (و فرم گواهی سالمت کارکنان  ریزي الزم را انجام دهد برنامه] 7[ "اي هسته

  .را نگهداري نماید )دستورالعمل مذکور

طور ه هر یک ازپرتوکاران ب و معاینات پزشکی اي براي سوابق پرتوگیري پروندهباید  مسئول فیزیک بهداشت ۸- ۸-۳

 . جداگانه تهیه نماید

حوزه اي  هستهپزشکی  تصویربرداري يها دستگاه رابطه با در وانح پرتوي احتمالیسباید  مسئول فیزیک بهداشت ۹- ۸-۳

از بروز این سوانح و کاهش  ها و تجهیزات مورد نیاز جهت پیشگیري دستورالعمل ،کندبینی  پیش را فعالیت خود

  .ي الزم را به پرتوکاران ارائه نمایدها و در این زمینه آموزش ها را در اختیار کارکنان قرار دهد آنعواقب 

ها تعیین خدمات دستگاهارائه  نواحی کار با اشعه هنگام کنداطمینان حاصل باید  مسئول فیزیک بهداشت ۱۰- ۸-۳

  .دشو  می

شامل مونیتور محیطی، مونیتور فردي قرائت (تجهیزات مناسب و کافی  کانات و امبهداشت باید مسئول فیزیک  ۱۱- ۸-۳

پرتوکارانی که در زمینه براي حفاظت و ایمنی را ....) ي مورد استفاده و ها ، فانتومکیفی کنترلمستقیم، ست 

همراه  به ،ندکن میفعالیت اي  هستهپزشکی  تصویربرداري يها دستگاه) کیفی کنترل /اندازي راهنصب و (خدمات 

  . قرار دهد ها آندر اختیار امکانات و تجهیزات مذکور  دستورالعمل استفاده صحیح از

 ،زمینه حفاظت در برابر اشعه ها در یا بازآموزي آن هت آموزش کارکنان وجباید  مسئول فیزیک بهداشت ۱۲- ۸-۳

  . دهد انجامرا الزم  هاي  ریزي برنامه
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  پرتوکاران 8-4

ها و  اطالعیه ا،ه این مدرك، دستورالعمل الزامات، استاندارد، اجرایی آن نامه آییناز قانون، پرتوکاران باید  ۱- ۸-۴

ها را به کار  و آن باشندهاي حفاظت در برابر اشعه در رابطه با معیارهاي حفاظت و ایمنی پرتوها مطلع  توصیه

  .گیرند

مونیتورینگ هاي  دستورالعملموقع و صحیح از تجهیزات مونیتورینگ فردي و محیطی طبق   بهپرتوکاران باید  ۲- ۸-۴

  .استفاده نمایند ،ده استشفردي و محیطی که توسط دارنده پروانه به آنان ابالغ 

  .دکنناي پزشکی همکاري  هاي دوره با مسئولین جهت انجام آزمایشپرتوکاران باید  ۳- ۸-۴

  . بط اطالع دهندپرتوکاران باید هرگونه اطالعات مؤثر در بهبود وضعیت حفاظت و ایمنی را به مسئولین ذیر  ۴- ۸-۴

هاي حفاظتی در رابطه با شرایط محل و محیط کار، روش  پرتوکاران باید موارد مغایر با ضوابط و دستورالعمل  ۵- ۸-۴

  .ربط اطالع دهند کار و یا وضعیت افراد را به مسئولین ذي

 

 و تمدید پروانهاصالح  ،اعتبار - 9

تصویربرداري هاي  دستگاههاي  دستگاه کیفی لکنتر- خدمات و اندازي راهنصب و  -خدماتاعتبار پروانه اشتغال  9-1

  . استسال از تاریخ صدور آن سه  ،اي و تجهیزات مرتبط پزشکی هسته

و اي  تصویربرداري پزشکی هستههاي  دستگاه) کیفی کنترل/اندازي راهنصب و (خدمات  ارنده پروانه اشتغالد 9-2

براي این . اقدام نمایدانه نسبت به تمدید پرو پروانه،اعتبار ماه قبل از تاریخ  2 حداقل باید تجهیزات مرتبط

 “اي و دز کالیبراتور هاي تصویربرداري پزشکی هسته درخواست پروانه اشتغال خدمات سیستم  فرم”منظور باید 

   .به واحد قانونی ارائه نمایدو درخواست کتبی را تکمیل و به همراه مدارك مربوطه  )4پیوست (

اي و  تصویربرداري پزشکی هستههاي  دستگاه) کیفی کنترل /اندازي راهنصب و (خدمات  دارنده پروانه اشتغال 9-3

قبل از انجام هرگونه تغییرات در اطالعات و مدارکی که به موجب آن پروانه را دریافت باید  تجهیزات مرتبط

 رت پروانه تعلیق وصو در غیراین .مراتب را جهت تغییر و یا اصالح پروانه به واحد قانونی اعالم نماید ،است  کرده

  .اعتبار ساقط خواهد شد  یا از درجه

اي و  هاي تصویربرداري پزشکی هسته دستگاه) کیفی کنترل /اندازي راهنصب و (خدمات  دارنده پروانه اشتغال 9-4

درخواست فرم ”در  خود را نظرد کلیه تغییرات موربرحسب مورد جهت اصالح پروانه باید تجهیزات مرتبط 

همراه با  رج ود) 4پیوست ( “اي و دز کالیبراتور هاي تصویربرداري پزشکی هسته دمات سیستمپروانه اشتغال خ

فعالیت انجام   کلیه مدارك مربوطه جهت بررسی به واحد قانونی ارسال نماید و قبل از اصالح پروانه مجاز به

  .یستمورد نظر ن

  

 بازرسی و اعمال مقررات -10

یک بهداشـت مکلفنـد در حـوزه فعالیـت شـغلی خـود تسـهیالت و        دارنده پروانه، شخص مسئول و مسئول فیز 1- 10

همکاري الزم را براي اعمال نظارت و بازرسی واحد قانونی فراهم کننـد و اطالعـات و مـدارك مـورد نیـاز را در      

  .اختیار بازرسان واحد قانونی قرار دهند

با اشعه و نقض هر یک از وظایف  قانون، در صورت وقوف بر وجود اشکاالت یا تخلفاتی در کار 17بر اساس ماده  2- 10

دار و  یاد شده در این مدرك و یا شرایط مندرج در پروانه اشتغال مربوطه، واحد قانونی پس از ابالغ کتبی مـدت 

نمایـد و در   ها، نسبت به توقف و یا تعطیل و لغو پروانه فعالیت مربوطـه اقـدام مـی    در صورت عدم رعایت توصیه

  .گردد ضوع به مراجع قانونی ارجاع میصورت لزوم و بر حسب مورد مو
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د و وشـ  مـی جـرم محسـوب    ،اند شدهکشور  هایی که بدون مجوزهاي واحد قانونی وارد توزیع و واگذاري دستگاه 3- 10

  .پیگرد قانونی دارد
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  مستندات مرتبط  -11

  .1368مصوب سال  ،قانون حفاظت در برابر اشعه -1

 .1386و اصالحیه آن مصوب  1369نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب  آیین -2

 .1384، خرداد 7751، استاندارد ملی “استاندارد پایه -هاي یونساز و ایمنی منابع پرتو پرتو حفاظت در برابر” -3

حفاظـت   دفتراي کشور،  مرکز نظام ایمنی هسته ،“اي ضوابط دریافت مجوز کار با اشعه در مراکزپزشکی هسته” -4

 .1387در برابر اشعه، 

، “يا هسته ساتیو تأس ونسازی يهاي پزشکی کارکنان مراکز کار با پرتوها و آزمایش ینیمعاینه بال دستورالعمل” -5

 .1395حفاظت در برابر اشعه،  دفتر، کشور يا هسته یمنیانظام  مرکز
  

6- Quality Assurance for Spect Systems, IAEA HUMAN HEALTH SERIES; No. 2009. 

7- NEMA Standards Publication NU 1-2012. Performance Measurements of Gamma 

Cameras. Rosslyn: National Electrical Manufacturers Association; 2012. 

(www.nema.org) 

8- Quality control of nuclear medicine instruments, IAEA-TECDOC-602,1991. 

 

  سوابق -12

  مورد ندارد
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 ریخچهتا - 13

  ردیف ...به ویرایش... تغییر از ویرایش )تغییر/پاراگراف/صفحه(شرح تغییرات  تاریخ اجرا
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 1پیوست 

  هاي کنترل کیفی  آزمون

  

 اسپکت ي کنترل کیفی سیستم گاما کمرا وها آزمون- الف

  آزمونکد   نوع آزمون  آزمون پذیرش  کالیبراسیون سه ماهه  دوره اي سالیانه

      
  فیزیکیبازرسی 

)Physical Inspection(  
NM1 

      
  ارزیابی مرکز پنجره انرژي

)Centring of PHA Window(  
NM2  

      
  ذاتی براي تکنسیم یکنواختی

)Intrinsic flood field uniformity for 99MTc(  
NM3  

      
  یکنواختی ذاتی براي سایر رادیوداروها

)Intrinsic flood field uniformity for other(  
NM4  

      
  قدرت تفکیک فضایی ذاتی

)Intrinsic spatial resolution(  
NM5  

      
  قدرت تفکیک فضایی غیر ذاتی

(Extrinsic Spatial Resolution) 
NM6  

      
  یکنواختی سیستم

)System flood field uniformity(  
NM7  

      
  قدرت تفکیک ذاتی انرژي

)Intrinsic Energy resolution(  
NM8  

      
 خطی بودن ذاتی

 )Intrinsic spatial linearity(  
NM9  

      
  حساسیت سیستم پالنار

)System planar sensitivity(  
NM10  

      
  نشتی حفاظ

)Detector head shielding leakage(  
NM11  

      
  توانایی سیستم براي تصویرسازي با چند انرژي

)Multiple window spatial registration(  
NM12  

      
  اندازه پیکسل سایز

)absolute size of a pixel( 
NM13  

      
  یکنواختی توموگرافی دوربین

)Topographic uniformity of the camera(  
NM14  

      
  قدرت تفکیک توموگرافی در هوا

)Topographic resolution in air( 
NM15  

     
 CORمرکز چرخش 

)Centre of rotation offset and alignment(  
NM16  

      
 Jaszczakکارائی کلی با فانتوم 

)Total Performance(  
NM17  

 ي براي هر هد دستگاه جداگانه تکرار شودها آزمون.  

 آزمونCT   دستگاهSPECT/CT  توسط شرکت دارنده پروانه کنترل کیفی دستگاهCT  انجام پذیرد.  
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  اسپکت/کمرا کنترل کیفی دستگاه دوربین گاماگزارش -ب

  مشخصات مرکز

    نام مرکز

    کد فیلم بج

    تاریخ انجام آزمون

    نام دستگاه

    کارخانه سازنده

    مدل و سال ساخت

    سریال دستگاه

  ⃝اینچ  8/5                 ⃝اینچ  8/3  اندازه کریستال

   ASSشماره 

    نام دارنده پروانه اشتغال 

    شماره پروانه اشتغال

    بار پروانه اشتغالتاریخ اعت

  

  :مسئول کنترل کیفی دستگاه يامضا

  

  : نماینده مرکز يامضا 
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NM1-  بازرسی فیزیکی)Physical Inspection( 

 

  نتیجه آزمون  مورد آزمون

Detector housing and support assembly ⃝ناسالم           ⃝ سالم  

Control panels  ⃝ناسالم           ⃝ سالم  

Image display devices  ⃝ناسالم           ⃝ سالم  

Hand control  ⃝ناسالم           ⃝ سالم  

Emergency devices  ⃝ناسالم           ⃝ سالم  

Mobile Camera ⃝ناسالم           ⃝ سالم  

Collimators ⃝ناسالم           ⃝ سالم  

Electrical connections, fuses and cables ⃝ناسالم           ⃝ سالم  

Data storage and display devices ⃝ناسالم           ⃝ سالم  

Operation and service manuals ⃝ناسالم           ⃝ سالم  

  

  

 :تجزیه وتحلیل نتایج آزمون و شرح اقدامات انجام شده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



هاي  ضوابط دریافت پروانه اشتغال خدمات دستگاه

  و تجهیزات مرتبطاي  تصویربرداري پزشکی هسته

  17   :   صفحه                                       INRA-RP-RE-123-80/73-0-Ord.1398    : شناسه 

  صفر                             : بازنگري   50 : کل صفحات

 

NM2-  ارزیابی مرکز پنجره انرژي)Centring of PHA Window (یون آنو کالیبراس 

  

  %نتیجه کالیبراسیون   نوع رادیو دارو مصرفی

99mTc   

67Ga    

201Tl    

131-I    

…………….   

……………..   

  

  

  :تجزیه وتحلیل نتایج و شرح اقدامات انجام شده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



هاي  ضوابط دریافت پروانه اشتغال خدمات دستگاه

  و تجهیزات مرتبطاي  تصویربرداري پزشکی هسته

  18   :   صفحه                                       INRA-RP-RE-123-80/73-0-Ord.1398    : شناسه 

  صفر                             : بازنگري   50 : کل صفحات

 

NM3- ذاتی براي تکنسیم در  یکنواختیCFOV  وUFOV  

 )Intrinsic flood field uniformity for 99MTc( 

  

  مورد آزمون

Integral uniformity (CFOV)  
Integral uniformity (UFOV)  

Differential uniformity(CFOV)  
Differential uniformity(UFOV)  

  اي هاي دوره در هنگام آزمون  هاي پذیرش در هنگام آزمون

1  
  مقدار میانگین درصد

Integral uniformity 
(CFOV)  

S
tand

ard deviatio
n

 

CV% 

معیار مقدار 

  میانگین درصد

پیشنهادي کارخانه 

سازنده در بدترین 

  حالت

  

  مقدار میانگین درصد

Integral uniformity 
(CFOV)  

S
tan

d
ard d

eviation
  

CV% 

معیار بر اساس حد تحمل 

مقدار درصد اندازه  %20±

 Integralگیري شده 

uniformity (CFOV)  در

سطح (زمان پذیرش دستگاه 

ره نمودن اقدام جهت کالیب

  *)دستگاه

                  

2  
  مقدار میانگین درصد

Integral uniformity 
(UFOV)  

S
tand

ard deviatio
n

 

CV% 

معیار مقدار 

  میانگین درصد

پیشنهادي کارخانه 

سازنده در بدترین 

  حالت

  

  مقدار درصد

Integral uniformity 
(UFOV)  

S
tand

ard deviatio
n

 

CV% 

معیار بر اساس حد تحمل 

ار درصد اندازه مقد %20±

 Integralگیري شده 

uniformity (UFOV)  در

سطح (زمان پذیرش دستگاه 

اقدام جهت کالیبره نمودن 

  * )دستگاه

                  

3  

مقدار میانگین درصد 

Differential 
uniformity(CFOV)  

 

S
tand

ard
 d

ev
iation

 

CV% 

معیار مقدار 

  میانگین درصد

پیشنهادي کارخانه 

سازنده در بدترین 

  حالت

  

مقدار درصد 

Differential 
uniformity(CFOV)  

S
tand

ard
 d

ev
iation

 

CV% 

معیار بر اساس حد تحمل 

مقدار درصد اندازه  %20±

 Differentialگیري شده 

uniformity(CFOV)  در

سطح (زمان پذیرش دستگاه 

اقدام جهت کالیبره نمودن 

  * )دستگاه

                  

4  

مقدار میانگین درصد 

Differential 
uniformity(UFOV)  

 

S
tand

ard
 deviatio

n
 

CV% 

معیار مقدار 

  میانگین درصد

پیشنهادي کارخانه 

سازنده در بدترین 

  حالت

  

مقدار درصد 

Differential 
uniformity(UFOV)  

S
tand

ard
 deviatio

n
 

CV% 

معیار بر اساس حد تحمل 

مقدار درصد اندازه  %20±

 Differentialگیري شده 

uniformity(UFOV)  در

سطح (زمان پذیرش دستگاه 

اقدام جهت کالیبره نمودن 

  * )دستگاه

                  

  .هاي دوره اي در هیچ حالتی نباید از بدترین حالت اعالم شده توسط کارخانه سازنده بدتر باشد معیار ارائه شده براي آزمون* 

  .گردد میاضافه  ±5%همچنین به ازاي هر سال کارکرد دستگاه به حد تحمل 

 .انجام و گزارش شودهداین آزمون براي هر  ،است هدکه دستگاه داراي دو  در صورتی

  

 :تجزیه وتحلیل و شرح اقدامات انجام شده



هاي  ضوابط دریافت پروانه اشتغال خدمات دستگاه

  و تجهیزات مرتبطاي  تصویربرداري پزشکی هسته

  19   :   صفحه                                       INRA-RP-RE-123-80/73-0-Ord.1398    : شناسه 

  صفر                             : بازنگري   50 : کل صفحات

 

NM4  - یکنواختی ذاتی براي سایر رادیوداروها  

 )Intrinsic flood field uniformity for other(  

  .انجام و گزارش شود NM3 در مرکز همانند مورد این آزمون به تعداد مناسب براي سایر رادیوداروهاي مصرفی 

  

  

  :تجزیه وتحلیل و شرح اقدامات انجام شده



هاي  ضوابط دریافت پروانه اشتغال خدمات دستگاه

  و تجهیزات مرتبطاي  تصویربرداري پزشکی هسته

  20   :   صفحه                                       INRA-RP-RE-123-80/73-0-Ord.1398    : شناسه 

  صفر                             : بازنگري   50 : کل صفحات

 

NM5-قدرت تفکیک فضایی ذاتی  

)Intrinsic spatial resolution( 

 

  اي ي دورهها در هنگام آزمون  ي پذیرشها در هنگام آزمون

1  

در  قدرت تفکیک فضایی ذاتی

 CFOVدر  Xراستاي محور 

برحسب 

   FWHM/FWTMینمیانگ

S
tand

ard
 d

ev
iation

 

CV% 

معیار مقدار میانگین 

FWHM/FWTM 
پیشنهادي کارخانه 

سازنده در بدترین 

  حالت

  

در  قدرت تفکیک فضایی ذاتی

 CFOVدر  Xراستاي محور 

برحسب 

   FWHM/FWTMمیانگین

S
tan

dard dev
iation

  

CV% 

 ±20%معیار بر اساس حد تحمل 

 FWHM/FWTMمیانگین مقدار 

قدرت  ه گیري شده جهتانداز

در راستاي محور  تفکیک فضایی ذاتی

X  درCFOV  در زمان پذیرش

سطح اقدام جهت (دستگاه 

  *)کالیبره نمودن دستگاه

                  

2  

در  قدرت تفکیک فضایی ذاتی

 CFOVدر  Yراستاي محور 

برحسب 

   FWHM/FWTMمیانگین

S
tand

ard
 d

ev
iation

 

CV% 

معیار مقدار میانگین 

FWHM/FWTM 
پیشنهادي کارخانه  

سازنده در بدترین 

  حالت

  

در  قدرت تفکیک فضایی ذاتی

 CFOVدر  Yراستاي محور 

برحسب 

    FWHM/FWTMمیانگین

S
tan

d
ard d

eviation
  

CV% 

 ±20%معیار بر اساس حد تحمل 

 FWHM/FWTMمیانگین مقدار 

قدرت  اندازه گیري شده جهت

در راستاي محور  تفکیک فضایی ذاتی

Y  درCFOV  در زمان پذیرش

سطح اقدام جهت (دستگاه 

  *)کالیبره نمودن دستگاه

                  

3  

در  قدرت تفکیک فضایی ذاتی

 UFOVدر  Xراستاي محور 

برحسب 

    FWHM/FWTMمیانگین

S
tand

ard deviatio
n

 

CV% 

معیار مقدار میانگین 

FWHM/FWTM 
پیشنهادي کارخانه  

سازنده در بدترین 

  حالت

  

در  اتیقدرت تفکیک فضایی ذ

 UFOVدر  Xراستاي محور 

برحسب 

    FWHM/FWTMمیانگین

S
tan

d
ard d

eviation
  

CV% 

 ±20%معیار بر اساس حد تحمل 

 FWHM/FWTMمیانگین مقدار 

قدرت  اندازه گیري شده جهت

در راستاي محور  تفکیک فضایی ذاتی

X  درUFOV  در زمان پذیرش

سطح اقدام جهت (دستگاه 

  *)کالیبره نمودن دستگاه

                  

4  

در  قدرت تفکیک فضایی ذاتی

 UFOVدر  Yراستاي محور 

برحسب 

    FWHM/FWTMمیانگین

S
tand

ard
 d

ev
iation

 

CV% 

معیار مقدار میانگین 

FWHM/FWTM 
پیشنهادي کارخانه  

سازنده در بدترین 

  حالت

  

در  قدرت تفکیک فضایی ذاتی

 UFOVدر  Yراستاي محور 

برحسب 

    FWHM/FWTMمیانگین

S
tan

dard deviation
  

CV% 

 ±20%معیار بر اساس حد تحمل 

 FWHM/FWTMمیانگین مقدار 

قدرت  اندازه گیري شده جهت

در راستاي محور  تفکیک فضایی ذاتی

Y  درUFOV  در زمان پذیرش

سطح اقدام جهت (دستگاه 

  *)کالیبره نمودن دستگاه

                  

  .هر هد انجام و گزارش شود براياین آزمون  ،که دستگاه داراي دو هد است در صورتی* 

  .انجام و گزارش شود 5این آزمون به تعداد مناسب براي سایر رادیو داروهاي مصرفی در مرکز همانند مورد 

  

  

  :تجزیه وتحلیل و شرح اقدامات انجام شده

  

  



هاي  ضوابط دریافت پروانه اشتغال خدمات دستگاه

  و تجهیزات مرتبطاي  تصویربرداري پزشکی هسته

  21   :   صفحه                                       INRA-RP-RE-123-80/73-0-Ord.1398    : شناسه 

  صفر                             : بازنگري   50 : کل صفحات

 

NM6- غیرذاتی قدرت تفکیک فضایی  

)Extrinsic spatial resolution(  

 

  اي ي دورهها نگام آزموندر ه  ي پذیرشها در هنگام آزمون

1  

 ذاتیغیرقدرت تفکیک فضایی 

در  Xدر راستاي محور 

CFOV  برحسب

    FWHM/FWTMمیانگین

S
tan

dard
 d

eviatio
n

 

CV% 

معیار مقدار میانگین 

FWHM/FWTM 
پیشنهادي کارخانه  

سازنده در بدترین 

  حالت

  

در  قدرت تفکیک فضایی غیرذاتی

 CFOVدر  Xراستاي محور 

برحسب 

    FWHM/FWTMینمیانگ

 

مقدار میانگین  ±20%معیار بر اساس حد تحمل 

FWHM/FWTM قدرت  اندازه گیري شده جهت

 CFOVدر  Xدر راستاي محور  تفکیک فضایی غیرذاتی

سطح اقدام جهت کالیبره (در زمان پذیرش دستگاه 

  *)نمودن دستگاه

              

2  

 قدرت تفکیک فضایی غیرذاتی

در  Yدر راستاي محور 

CFOV  برحسب

    FWHM/FWTMمیانگین

S
tan

dard
 

d
ev

iation
 

CV% 

معیار مقدار میانگین 

FWHM/FWTM 
پیشنهادي کارخانه  

سازنده در بدترین 

  حالت

  

در  قدرت تفکیک فضایی غیرذاتی

 CFOVدر  Yراستاي محور 

برحسب 

    FWHM/FWTMمیانگین

 

مقدار میانگین  ±20%معیار بر اساس حد تحمل 

FWHM/FWTM قدرت  ي شده جهتاندازه گیر

 CFOVدر  Yدر راستاي محور  تفکیک فضایی غیرذاتی

سطح اقدام جهت کالیبره (در زمان پذیرش دستگاه 

  *)نمودن دستگاه

              

3  

 قدرت تفکیک فضایی غیرذاتی

در  Xدر راستاي محور 

UFOV  برحسب

    FWHM/FWTMمیانگین

S
tandard deviatio

n
 

CV% 

معیار مقدار میانگین 

FWHM/FWTM 
پیشنهادي کارخانه  

سازنده در بدترین 

  حالت

  

در  قدرت تفکیک فضایی غیرذاتی

 UFOVدر  Xراستاي محور 

برحسب 

    FWHM/FWTMمیانگین

 

مقدار میانگین  ±20%معیار بر اساس حد تحمل 

FWHM/FWTM قدرت  اندازه گیري شده جهت

 UFOVدر  Xدر راستاي محور  تفکیک فضایی غیرذاتی

سطح اقدام جهت کالیبره (تگاه در زمان پذیرش دس

  *)نمودن دستگاه

              

4  

 قدرت تفکیک فضایی غیرذاتی

در  Yدر راستاي محور 

UFOV  برحسب

    FWHM/FWTMمیانگین

S
tandard deviatio

n
 

CV% 

معیار مقدار میانگین 

FWHM/FWTM 
پیشنهادي کارخانه  

سازنده در بدترین 

  حالت

  

در  قدرت تفکیک فضایی غیرذاتی

 UFOVدر  Yي محور راستا

برحسب 

    FWHM/FWTMمیانگین

 

مقدار میانگین  ±20%معیار بر اساس حد تحمل 

FWHM/FWTM قدرت  اندازه گیري شده جهت

 UFOVدر  Yدر راستاي محور  تفکیک فضایی غیرذاتی

سطح اقدام جهت کالیبره (در زمان پذیرش دستگاه 

  *)نمودن دستگاه

              

 .براي هر هد انجام و گزارش شوداین آزمون  ،اي دو هد استکه دستگاه دار در صورتی* 

 .انجام و گزارش شود 6این آزمون به تعداد مناسب براي سایر رادیو داروهاي مصرفی در مرکز همانند مورد 

  

  

  :تجزیه وتحلیل و شرح اقدامات انجام شده

  

  

  

  

  

  



هاي  ضوابط دریافت پروانه اشتغال خدمات دستگاه

  و تجهیزات مرتبطاي  تصویربرداري پزشکی هسته

  22   :   صفحه                                       INRA-RP-RE-123-80/73-0-Ord.1398    : شناسه 

  صفر                             : بازنگري   50 : کل صفحات

 

NM7- یکنواختی سیستم  

)System flood field uniformity(  

  

ROI درصد اختالف دانستیه شمارش در  ماتورنوع کلی
*

  

Low energy collimators   

High energy collimators    

Medium energy collimators    

......................   

.......................   

  است% 2حداکثر درصد اختالف قابل پذیرش *  

 :تصاویر/توضیحات 

 
 
 
  

  

  

  :دامات انجام شدهتجزیه وتحلیل و شرح اق

  

  

  



هاي  ضوابط دریافت پروانه اشتغال خدمات دستگاه

  و تجهیزات مرتبطاي  تصویربرداري پزشکی هسته

  23   :   صفحه                                       INRA-RP-RE-123-80/73-0-Ord.1398    : شناسه 

  صفر                             : بازنگري   50 : کل صفحات

 

NM8-قدرت تفکیک ذاتی انرژي  

)Intrinsic Energy resolution( 

 

  نوع آزمون

به   FWHMمیانگین 

فوتوپیک بر حسب 

درصد
*

  

 %CV انحراف معیار

  UFOVقدرت تفکیک ذاتی انرژیدر 
99mTc 

      

  UFOVقدرت تفکیک ذاتی انرژي در 
67Ga  

      

  UFOVقدرت تفکیک ذاتی انرژي در 
201Tl  

      

  UFOVقدرت تفکیک ذاتی انرژي در 
131-I  

      

  استدرصد  10درصد قابل پذیرش حداکثر * 

.   

  

  :تجزیه وتحلیل و شرح اقدامات انجام شده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



هاي  ضوابط دریافت پروانه اشتغال خدمات دستگاه

  و تجهیزات مرتبطاي  تصویربرداري پزشکی هسته

  24   :   صفحه                                       INRA-RP-RE-123-80/73-0-Ord.1398    : شناسه 

  صفر                             : بازنگري   50 : کل صفحات

 

NM9- خطی بودن ذاتی  

)Intrinsicspatial linearity(  

 

  اي ي دورهها در هنگام آزمون  ي پذیرشها در هنگام آزمون

1  

  مقدار 

Absolutelinearity (CFOV) 
 برحسب میلی متر

  معیار مقدار 

پیشنهادي کارخانه 

سازنده در بدترین 

  حالت

  مقدار

Absolutelinearity (CFOV) 
 برحسب میلی متر

 ±20%معیار بر اساس حد تحمل 

مقدار درصد اندازه گیري شده 

Absolute linearity 
(CFOV)  در زمان پذیرش

سطح اقدام جهت (دستگاه 

  *)ره نمودن دستگاهکالیب

          

2  

  مقدار 

Absolutelinearity (UFOV) 
 برحسب میلی متر

  معیار مقدار 

پیشنهادي کارخانه 

سازنده در بدترین 

  حالت

  مقدار 

Absolutelinearity (UFOV) 
 برحسب میلی متر

 ±20%معیار بر اساس حد تحمل 

مقدار درصد اندازه گیري شده 

Absolutelinearity 
(UFOV) مان پذیرش در ز

سطح اقدام جهت (دستگاه 

  * )کالیبره نمودن دستگاه

          

3  

  مقدار

Differentiallinearity(CFOV) 
 برحسب میلی متر

  معیار مقدار 

پیشنهادي کارخانه 

سازنده در بدترین 

  حالت

 مقدار

Differential linearity (CFOV) 
 برحسب میلی متر

 ±20%معیار بر اساس حد تحمل 

ندازه گیري شده مقدار درصد ا

Differential linearity 
(CFOV)  در زمان پذیرش

سطح اقدام جهت (دستگاه 

  * )کالیبره نمودن دستگاه

          

4  

  مقدار

Differentiallinearity(UFOV) 
 برحسب میلی متر

  معیار مقدار 

پیشنهادي کارخانه 

سازنده در بدترین 

  حالت

 مقدار

Differential linearity (UFOV) 
 برحسب میلی متر

 ±20%معیار بر اساس حد تحمل 

مقدار درصد اندازه گیري شده 

Differential linearity 
(UFOV)  در زمان پذیرش

سطح اقدام جهت (دستگاه 

  * )کالیبره نمودن دستگاه

          

  .این آزمون براي هر هد انجام و گزارش شود ،که دستگاه داراي دو هد است در صورتی* 

  

  

 :یل و شرح اقدامات انجام شدهتجزیه وتحل
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NM10-حساسیت سیستم  

)Test of system planar sensitivity(  

  

  اي ي دورهها در هنگام آزمون  ي پذیرشها در هنگام آزمون

 حساسیت برحسب شمارش بر ثانیه بر بکرل  1
معیار درصد اختالف میزان حساسیت 

  *باپیشنهادي کارخانه سازنده برحسب درصد
 برحسب شمارش بر ثانیه بر بکرل حساسیت

میزان  ±20%معیار بر اساس حد تحمل 

درصد اختالف میزان حساسیت برحسب 

سطح (در زمان پذیرش دستگاه  درصد،

  )اقدام جهت کالیبره نمودن دستگاه
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  باشد میدرصد  10درصد قابل پذیرش حداکثر * 

  .براي هر دو هد دستگاه انجام گزارش شود آزمون این

  

  

 :تجزیه وتحلیل و شرح اقدامات انجام شده
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NM11- وجود نشتی براي هد دستگاه براي ماکزیمم انرژي مورد استفاده  

)Detector shielding( 

  سمت  ها وجود نشتی حفاظ در هد

  باال    1هد 

  راست    ندارد  دارد

  چپ    ردندا  دارد

  پایین     ندارد  دارد

  وسط    ندارد  دارد

  

  سمت  ها وجود نشتی حفاظ در هد

  باال    2هد 

  راست    ندارد  دارد

  چپ    ندارد  دارد

  پایین     ندارد  دارد

  وسط    ندارد  دارد

 . نیز آزمون انجام گردد ها براي سایر هد ،که دستگاه بیش از دو هد داشته باشد در صورتی*

  

  

 :ه وتحلیل و شرح اقدامات انجام شدهتجزی
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NM12-توانایی سیستم براي تصویرسازي با چند انرژي 

)Multiple window spatial registration(  

  ي دوره ايها در هنگام آزمون  ي پذیرشها در هنگام آزمون

1  
 Xمیزان جابه جایی در راستاي محور 

 برحسب میلی متر UFOVدر 

تالف میزان جابه جایی معیار درصد اخ

باپیشنهادي کارخانه سازنده در بدترین 

 UFOVدر  Xحالت در راستاي محور 

  * برحسب میلی متر

در  Xمیزان جابه جایی در راستاي محور 

UFOV برحسب میلی متر 

میزان ±20%معیار بر اساس حد تحمل 

در  Xجابه جایی در راستاي محور 

UFOV  برحسب میلی متر، در زمان

سطح اقدام جهت کالیبره (دستگاه  پذیرش

  )دستگاه کردن

          

2  
 Yمیزان جابه جایی در راستاي محور 

 برحسب میلی متر UFOVدر 

معیار درصد اختالف میزان جابه جایی 

باپیشنهادي کارخانه سازنده در بدترین 

 UFOVدر  Yحالت در راستاي محور 

  * برحسب میلی متر

در  Y میزان جابه جایی در راستاي محور

UFOV برحسب میلی متر 

میزان ±20%معیار بر اساس حد تحمل 

در  Yجابه جایی در راستاي محور 

UFOV  برحسب میلی متر، در زمان

سطح اقدام جهت کالیبره (پذیرش دستگاه 

  )دستگاه کردن

          

 .استدرصد  10درصد قابل پذیرش حداکثر * 

  

  

 :تجزیه وتحلیل و شرح اقدامات انجام شده
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NM13-اندازه پیکسل سایز  

)absolute size of a pixel(  

  

اندازه پیکسل سایز 

 Xدر راستاي 

  مد تصویر برداري پالنار
  

مد تصویر برداري توموگرافی 

ي بزرگ ها در تمامی مقدار

  نمایی مورد استفاده

  اندازه پیکسل سایز  مقدار بزرگنمایی

    

    

    

    مد تصویر برداري گیتت

اندازه پیکسل سایز 

 Yدر راستاي 

    مد تصویر برداري پالنار

مد تصویر برداري توموگرافی 

ي بزرگ ها در تمامی مقدار

  نمایی مورد استفاده

  اندازه پیکسل سایز  مقدار بزرگنمایی

    

    

    

    مد تصویر برداري گیتت

  

  

 :تجزیه وتحلیل و شرح اقدامات انجام شده
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NM14- ختی توموگرافی دوربینیکنوا  

)Topographic uniformity of the camera(  

  

  ي حلقوي ها مقدار درصد کنتراست آرتی فکت

  ناشی از عدم یکنواختی در حالت توموگرافی
  درصد 10معیار قابل پذیرش کمتر از 

    

  

  

 :تجزیه وتحلیل و شرح اقدامات انجام شده

  

  

  

  

  

  

  

  

NM15-اقدرت تفکیک توموگرافیک در هو  

)Topographic resolution in air(  

 

  در حالت توموگرافی  FWHM اختالفمقدار

  نسبت به حالت پالنار
  درصد 10معیار قابل پذیرش کمتر از 

    

  .درصد داشته باشد 5ي مختلف قرار گیري اختالفی بیشتر از ها چشمه نقطه اي نیاید در مکان FWHMمقدار 

  

  

 :شده تجزیه وتحلیل و شرح اقدامات انجام
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NM16-  مرکز چرخشCOR  

 )Centre of rotation offset and alignment( 

  

خارج از مرکز بودن مرکز  )Mean( مقدار میانگین

  برحسب میلی متر چرخش
SD Min  Max  

  معیار قابل پذیرش

  میلی متر 2حداکثر 

          

  

  
  

  

 :تجزیه وتحلیل و شرح اقدامات انجام شده
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NM17-ائی کلی با فانتومکار ECT )Jaszczak( یا فانتومCarlson  

 )Total Performance(  

  

NM17- 1جدول 

  ي دوره ايها در هنگام آزمون  ي پذیرشها در هنگام آزمون

اندازه کوچکترین میله 

ناحیه (قابل مشاهده 

hot - قدرت تفکیک(  

اندازه کوچکترین کره 

ناحیه ( قابل مشاهده

cold - سازي آشکار

 )ست پاییندرکنترا

درصد کنتراست آرتی 

ناحیه (فکت حلقوي 

  )ارزیابی یکنواختی

اندازه کوچکترین 

میله قابل مشاهده 

قدرت  - hotناحیه (

  )تفکیک

اندازه کوچکترین کره 

ناحیه ( قابل مشاهده

cold -  آشکارسازي

 )درکنتراست پایین

درصد کنتراست آرتی 

ناحیه (فکت حلقوي 

  )ارزیابی یکنواختی

            

 برايسطح اقدام (گیري شده در زمان پذیرش دستگاه  مقادیر اندازه ±20%اي بر اساس حد تحمل  ي دورهها ار ارزیابی هنگام آزمونمعی

  )دستگاه کردنکالیبره 

  

 :تجزیه وتحلیل و شرح اقدامات انجام شده

  
  

  

NM17- 2جدول 

  اي ي دورهها در هنگام آزمون  ي پذیرشها در هنگام آزمون

  coldدر ناحیه  ها درصدکنتراست کره  شماره کره  coldدر ناحیه  ها کنتراست کره صددر  شماره کره

1    1    

2    2    

3    3    

4    4    

5    5    

6    6    

 برايسطح اقدام (گیري شده در زمان پذیرش دستگاه  مقادیر اندازه ±20%اي بر اساس حد تحمل  ي دورهها معیار ارزیابی هنگام آزمون

 )دستگاه کردنکالیبره 
  

 :تجزیه وتحلیل و شرح اقدامات انجام شده
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   2پیوست 

  کالیبراسیون دستگاه دز کالیبراتور نتایجگزارش 

  

  : نام مرکز : کد پرتوکاري مرکز

  :شماره پیگیري:                                       تاریخ درخواست

   :نامه شماره گواهی:                                        اعتبار کالیبراسیون تاریخ:                                    تاریخ کالیبراسیون

  مشخصات دستگاه دز کالیبراتور

  :گیري گستره مجاز خطاي اندازه:                                           مدل دستگاه

:                                   سال ساخت دستگاه:                                         ور سازندهشرکت و کش:                                           شماره سریال

  استانداردهاي مرجع

  .است ................................استاندارد مراجعه کالیبراسیون -

  .آورد شده استبر............. مقدار  ، =Kعدم قطعیت کالیبراسیون با ضریب پوششی  -

-  

  شرایط کالیبراسیون

  :                           محل کالیبراسیون:                  (µSv/h) :لب  تها   پرتو زمینه:                       (µSv/h)پرتو زمینه اطراف دز کالیبراتور

  نتایج کالیبراسیون

 :گیري گستره اندازه                                      :                          گیري واحدکمیت اندازه

  نام رادیونوکلئید  تنظیم کالیبراسیون

  99تکنسیوم   

  131ید    

  201تالیوم    

 67گالیوم    

  18فلئور   

  ...... 

  ......  

  کیفی نتایج کنترل

  :خطاي تکرارپذیري                   :    گیري خطاي دقت اندازه:                   گیري خطاي صحت اندازه

  :خطاي خطی بودن

  مشخصات دارنده پروانه اشتغال

  نام دارنده پروانه اشتغال  

  شماره پروانه اشتغال  

  تاریخ اعتبار پرونه اشتغال  

  ها تاریخ انجام آزمون  

  ها مسئول انجام آزمون  نام و امضاء

  

  اي هنماینده مرکز پزشکی هست  نام، مهر  و امضاء

  

  

.آن است صدور تاریخ از سال یک صدور تاریخ از دزکالیبراتور گواهی اعتبار مدت  
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  3پیوست 

  هاي دزکالیبراتور کیفی دستگاه رویه  کالیبراسیون و کنترل

  

  مقدمه - 1

افت اي مهم و الزم براي کسب اطمینان از دری سنجش صحیح اکتیویته رادیوداروها قبل از استفاده کلینیکی از آنها رویه

دزکالیبراتورها وسایلی هستند که اغلب براي سنجش میزان اکتیویته . استصحیح رادیودارو توسط بیمار ) دز(اکتیویته 

گیري، کسب اطمینان از دریافت کمترین دز  هدف از اندازه. شوند کار گرفته می قبل از مصرف کلینیکی رادیونوکلئید به

  .استشخیصی با کیفیت مطلوب و یا دستیابی به نتیجه درمانی مطلوب دست آوردن تصویر ت هدر عین ب ،توسط بیمار

کودك، (بیمار  اندازهمیزان دز بر اساس . کنند مورد نیاز بیمار را تعیین می) دز -اکتیویته (پزشکان میزان رادیونوکلئید 

تواند در مراکز پزشکی  ن میزان میای. گردد تعیین می...) بارداري،( یا شرایط خاص بیمار...) جثه، انسان بالغ، بیمار بزرگ

د و یا براساس وهاي موجود تعیین ش تواند بر اساس پروتکل میدز  ،هاي درمانی در رویه. مختلف، متفاوت باشد ايِ هسته

که دز جذبی بیمار متناسب با  منظور کسب اطمینان از این در مقاصد تشخیصی به. اطالعات خاص بیمار محاسبه گردد

 . توصیه گردیده است (DRL1) بوطه است، استفاده از سطوح مرجع تشخیصیهدف تشخیصی  مر

) سازمان انرژي اتمی ایران( کیفی دزکالیبراتورها توسط واحد قانونی در کشور ما، استفاده صحیح، کالیبراسیون و کنترل

 جویز شدهمیزان دز تا باید اي قبل از استفاده تشخیصی از رادیونوکلئیده هر مرکز پزشکی هسته .گردد کنترل و نظارت می

نباید دزي را که با دز  تجویز شده مطابقت ندارد و یا ) اي مرکز پزشکی هسته(دارنده مجوز . گیري و ثبت نماید را اندازه

این امر به معنی الزام استفاده از دزکالیبراتورها در  .به بیمار تزریق نماید Tبا دز تجویز شده دارد% 10اختالفی بیش از 

   .استاي  ز پزشکی هستهمراک

یا  گیري بر اساس استانداردهاي ملی گیري مستقیم، مستلزم کالیبره بودن ابزار اندازه سنجش اکتیویته به روش اندازه

یعنی محاسبه اکتیویته  سنجش اکتیویته به شیوه غیرمستقیم،. استالمللی و بر اساس رویه سازنده آن دستگاه  بین

المللی، الزم  اما بر اساس الزامات مراجع ملی و بین. استپذیر  ص اکتیویته اولیه نیز امکانبراساس واپاشی و میزان مشخ

  .دشوگیري  اکتیویته تجویز شده قبل از استعمال اندازه ،است در موارد تشخیصی و درمانی

 ،لذا. شود یمار شناخته میدر کشور ما، دزکالیبراتور رسما به عنوان وسیله سنجش اکتیویته رادیونوکلئید قبل از تزریق به ب

تک  استاندارد آزمون هاي استفاده از چشمهالمللی، کالیبراسیون دزکالیبراتورها باید با  هاي مراجع بین با توجه به توصیه

  .رادیونوکلئیدي مورد تایید واحد قانونی صورت گیرد

 ± %10در گستره  به بیمار تزریق شده )دز(ه بیانگر این است که اکتیویت در اکثر کشورهاي دنیا، استاندارد فعالیت مطلوب

را براي ± %5المللی انرژي اتمی صحت عملکرد   براي دستیابی به این منظور، آژانس بین. دز تجویز شده براي بیمار باشد

. است کردهاعالم  ± %10) صحت عملکرد( انستیتو ملی استاندارد آمریکا این میزان را. دزکالیبراتورها توصیه کرده است

دز تجویز شده در موارد تشخیصی  ±%10 که میزان دز سنجش شده در گستره کردهانجمن فیزیک پزشکی آمریکا توصیه 

  .و  درمانی باشد

  

  ویته با استفاده از دزکالیبراتورگیري اکتی رویه اندازه -2

با استفاده از  پرتوزاهاي  گیري اکتیویته نمونه کیفیت الزم براي اندازه این رویه جزئیات مراحل و برنامه تضمین

رویه تشریح شده در این مدرك تقریبا معادل رویه تهیه استانداردهاي . نماید اي را ارائه می دزکالیبراتور در پزشکی هسته

  . استثانویه 

                                                 
1 Diagnostic Reference Level 
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  دزکالیبراتور - 3

استفاده قرار گیري رادیواکتیویته مورد  پر شده از گاز است که براي اندازه دزکالیبراتور یک اتاقک یونیزاسیون چاهکیِ

  .شماي کلی یک دزکالیبراتور در شکل ذیل آمده است. گیرد می

  

کنش پرتوها با گاز داخل محفظه اتاقک  تولید شده ناشی از برهم اکتیویته ماده پرتوزا توسط جریان یونیزاسیونِ

ر و داراي دو الکترود بندي شده و تحت فشا اتاقک یونیزاسیون عایق. شود گیري می یونیزاسیون دزکالیبراتور اندازه

در الکترومتر . گردد محور است که از طریق یک منبع تغذیه مناسب، اختالف ولتاژي بین آنها تامین می اي هم استوانه

شد و بر روي یک صفحه نمایش دیجیتال یا آنالوگ بر اساس یکی از واحدهاي  میمربوطه، جریان یونیزاسیون آنالیز 

آنالیز جریان در داخل الکترومتر شامل استفاده از یک ضریب کالیبراسیون . شود داده مینمایش ) مثال بکرل( اکتیویته

گیري یک واحد اکتیویته از رادیونوکلئید مورد  است که این ضریب متناسب با جریان تولید شده ناشی از اندازه

، بعضی از هستندیل این ضریب ها داراي مدارهاي تبداگرچه اغلب دزکالیبراتور. استگیري در دزکالیبراتور  اندازه

در این . هستندتبدیل  ياهفاقد این مدار ،گیرند هاي قدیمی دزکالیبراتورها که امروزه هنوز مورد استفاده قرار می مدل

عموما نمودارهاي کالیبراسیون .  صورت دستی صورت پذیرد تبدیل جریان یونیزاسیون به اکتیویته باید به ،گونه موارد

  .گردد ي سازنده ارائه میها توسط کمپانی

مقدار ضریب کالیبراسیون به نوع، انرژي و فراوانی پرتوهاي ساطع شده از رادیونوکلئید و به میزان تضعیف این پرتوها در 

. اي درون گاز در محفظه اتاقک یونیزاسیون دزکالیبراتور بستگی دارد مسیر عبورشان از نقطه واپاشی آنها تا نقطه

براسیون یک رادیونوکلئید مشخص به حجم، فیزیک نمونه و ساختار ظرف و موقعیت آن در داخل ضریب کالی ،همچنین

الزم به ذکر است که یک ضریب کالیبراسیون واحد براي یک رادیونوکلئید . چاهک اتاقک یونیزاسیون بستگی دارد

  . کاربرد نداردگیري شده  از همان رادیونوکلئید  هاي تهیه شده و اندازه مشخص، براي سایر نمونه

عموما در . دهد را کاهش می) زمینه( حفاظ سربی اطراف اتاقک یونیزاسیون پرتوگیري کارکنان و میزان شمارش محیطی

جایی که در مواقع آلوده شدن به رادیونوکلئیدها  هیک نگهدارنده و یک الیه داخلی قابل جاب ،طراحی دزکالیبراتورها

البته این اجزا بر میزان پرتوهاي . ، توسط سازنده فراهم گردیده استهستندودگی راحتی قابل تمیز کردن و رفع آل به

ب یتاثیرگذارند و بسیار مهم است که دقت گردد ضرا) محفظه گاز اتاقک یونیزاسیون( رسیده به حجم حساس آشکارساز

هاي  عویض این اجزا با نمونهحذف و یا ت. کالیبراسون زمانی اعمال گردند که این اجزا در محل خود قرار گرفته باشند

  .گردد ب کالیبراسیون ارائه شده از سوي سازنده دستگاه مییدیگر باعث ابطال ضر
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  ها و صحت ها، محدوده کمیت - 4

هاي مورد  محدوده اکتیویته. گردد است که با واحد بکرل بیان می پرتوزاهاي  گیري، اکتیویته نمونه کمیت مورد اندازه

و یا کمتر،  ±%5گیري  اي با صحت اندازه با این حال در کاربرد پزشکی هسته. وع رادیونوکلئید داردگیري بستگی به ن اندازه

  .استها بین یک مگا بکرل تا ده گیگا بکرل  اکتیویته نمونه

  

  تجهیزات -5

  :وسایل زیر مورد نیاز است براي انجام کالیبراسیون دز کالیبراتور

 دز کالیبراتور؛ 

 ها؛ براي توزین دقیق محلول ±%1/0 گیري ترازو با صحت اندازه 

 ؛±%1با صحت توزیع حداقل ) پیپت -نمونه بردار(کننده حجمی کالیبره شده  توزیع 

 ها قسمتی از رویه  از آنجا که این ویال. پرتوزاهاي  اي داراي درپوش به عنوان نگهدارنده محلول هاي شیشه ویال

یواره و ترکیب شیمیایی مشخص نها شامل ابعاد، ضخامت دالزم است مشخصات آ ،دهند کالیبراسیون را تشکیل می

 باشد؛

 قسمتی از رویه  ها سرنگجا که این  از آن. پرتوزاهاي  هاي پالستیکی براي توزیع و به عنوان نگهدارنده محلول سرنگ

خص یواره و ترکیب شیمیایی مشالزم است مشخصات آنها شامل ابعاد، ضخامت د ،دهند کالیبراسیون را تشکیل می

 باشد؛

  ،ساعت کالیبره شده 

  عنوان مثال  به. هاي پایداري عمر طوالنی براي بررسی با نیمه بندي شده هاي عایق چشمه: مرجعآزمون هاي  چشمه

 .هستند 57 –و یا یکصد مگا بکرل کبالت  137- مگا بکرل سزیم  5که حاوي حدود  یهای چشمه

 
الزامی ) پیپت - نمونه بردار(کننده حجمی کالیبره شده  ترازو و توزیع وجود ،هاي استاندارد ثانویه در خصوص آزمایشگاه

جاي  ههمچنین اگر ب. کند دقیق کفایت می) پیپت - نمونه بردار(کننده حجمی کالیبره شده  ها، توزیع است، اما در کلینیک

  .توزیع براساس حجم، از توزیع بر اساس جرم استفاده شود، صحت باالتري قابل دستیابی است

  

  شرایط محیطی و پایدارسازي - 6

حفاظ سربی اطراف اتاقک یونیزاسیون دزکالیبراتور، تاثیر سایر منابع . محیط کار باید تمیز و قابل رفع آلودگی باشد

در این . دهد ها و پرتوگیري اپراتورهاي دزکالیبراتور را نیز کاهش می گیري موجود در محیط کار بر اندازه پرتوزاي

  .ارائه گردیده است 1"40شماره  -المللی سري گزارشات ایمنی آژانس بین"اي تحت عنوان  هراهنماي ویژ ،خصوص

  

 شرح روش ها -7

ها در ادامه  گیري آن سازي رادیوداروها و اندازه گیري روتین اکتیویته شامل آماده اطالعات اختصاصی در رابطه با اندازه

  .آمده است

  :زیر ضروري استسازي و یا کالیبراسون، اطالعات  براي آماده

 شناسایی رادیونوکلئیدها 

 اکتیویته رادیونوکلئیدها در زمان مرجع 

 زمان مرجع 

                                                 
1 IAEASarfety Report Series, No 40 
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 گذاري شناسایی ترکیبات نام 

 حجم کلی و یا جرم هر نمونه 

 سرنگ، ویال و ( نوع نگهدارنده مورد نیاز(... 

 

 اي هاي  عملکردي روزانه و دوره بررسی - 8

هاي عملکردي زیر  بررسی) 1بندي ارائه شده در جدول  زمان(در حین کار  هاي مناسب در آغاز هر روز کاري و در زمان

 : باید انجام پذیرد

 ،ولتاژ باال 

 ،نمایشگر 

 ،تنظیم صفر 

 ،صحت ساعت 

 ،شمارش زمینه 

   چشمه آزمونپاسخ،   

 ،صحت 

 ،دقت 

 ،پاسخ هاي نسبی 

 ،کالیبراسیون متمم 

 خطی بودن. 
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.رد آنها/ معیار قبولی  هاي  عملکرد دزکالیبراتور و بررسی -1جدول   

  
  

  پرتوزااندازه گیري نمونه  -9

  :به ترتیب زیر استهاي یونیزاسیون  هاي روتین کلینیکی با استفاده از اتاقک گیري رویه عمومی براي اندازه

 .نمونه را در نگهدارنده مناسب قرار داده و آن را در داخل چاهک دزکالیبراتور قرار دهید -1

 . طابق با دقت مطلوب را تعیین نماییدهاي الزم م تعداد قرائت -2

 .از انجام تنظیم صفر دستگاه مطابق با دستورالعمل سازنده دستگاه اطمینان حاصل نمایید -3

هایی که براي دزکالیبراتور. حاصل نمایید از تصحیح شمارش زمینه مطابق با دستور العمل سازنده دستگاه اطمینان -4

  ،آید دست می هب 8هایی که در بند  ارش زمینه را به منظور کسر از قرائتچنین قابلیتی ندارند، جریان ناشی از شم

 . یادداشت نمایید

 ).براتور هایی که چنین ویژگی دارنددر مورد دزکالی( تنظیمات کالیبراسیون مناسب را به الکترومتر اعمال نمایید -5

 .کنیداندازه گیري ثبت زمان شروع و پاسخ الکترومتر را براي هر . کنیدها را شروع  گیري اندازه - 6
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تصحیح . کنیدرا اعمال  پرتوزاتصحیحات مناسب براي شمارش زمینه، واپاشی به زمان مرجع، جرم یا حجم و ماده  -7

 : گردد واپاشی از طریق فرمول ذیل اعمال می

  

A0 = Ae
λt  

 

ابت واپاشی و برابر با ث λو ) t=0- Reference time( زمان صفردر اکتیویته  t ،A0اکتیویته در زمان  Aکه در آن 

Ln(2)/T1/2  که است ،T1/2 مقدار . نیمه عمر واپاشی استt گیري و زمان مرجع  به عنوان تفاوت زمانی بین زمان اندازه

  .شود عالمت آن منفی در نظر گرفته می ،گیري قبل از زمان مرجع باشد اگر زمان اندازهشود و  محاسبه می

  :نمایش نتایج

دست آمده در محدوده  هدم قطعیت آن را محاسبه و ثبت نمایید و اطمینان حاصل نمایید که نتیجه باکتیویته نمونه و ع

  .پذیرش قرار دارد

  :تخمین عدم قطعیت

  .تخمین زده شود  IAEA Sarfety Report Series, No 40عدم قطعیت باید بر اساس

  :حدود پذیرش و رد نتایج 

اي و بعد از  د در هنگام پذیرش دزکالیبراتور و همچنین به صورت دورههاي عملکردي که بای زمونجزئیات آ 1جدول 

این حدود قسمتی از مشخصات فنی  ،همچنین. هد د مینها ارائه آتعمیر انجام پذیرد را به همراه حدود پذیرش و رد نتایج 

  .آمده است در قسمت بعد 1شده در جدول  فهرستهاي  رویه انجام آزمون. دنده دزکالیبراتور را تشکیل می

  

  هاي آزمون هاي عملکردي رویه - 10

 خ چشمه آزمونگیري پاس اندازه

 یک   اکتیویته گیري ، پایداري پاسخ سیستم را از طریق بررسی تکرارپذیري در اندازهچشمه آزمونگیري پاسخ  اندازه

ر گاز اتاقک یونیزاسیون اي از تکرارپذیري الکترومتر و یکنواختی فشا ثابت در یک بازه زمانی طوالنی که نشانهچشمه 

با نیمه عمر نسبتا باال و در یک هندسه تکرارپذیر در هر  چشمه حداقل یک ،آل به صورت ایده. دهد ارائه می است،

به  226 -و رادیوم 60- ،  کبالت57-، کبالت137- سزیم. شود گیري می روز قبل از شروع به کار دزکالیبراتور، اندازه

  .هستندبراي این انجام این آزمون  مناسبیآزمون هاي  رادیونوکلئیدي، چشمهدلیل نیمه عمر باال و خلوص 

  : است زیررویه انجام این آزمون به شرح 

 هاي چشمه از یکی هستند، استفاده مورد عموما که رادیوداروهایی براي دزکالیبراتور تنظیمات از استفاده با -1

 ).استفاده نمایید 137- گیري سزیم اي اندازهبر 137- از تنظیمات سزیم(. کنید گیري اندازه را آزمون

و یا از عملکرد سیستم کسرکننده  کنیدکسر  1گیري و از قرائت اکتیویته مرحله  شمارش زمینه را اندازه -2

 .مقدار قرائت زمینه اطمینان حاصل نمایید خودکار

 چشمه کالیبراتور، سریال، مدل و سریال دز)رسم نمودار( گیري شده مورد استفاده، اکتیویته اندازه براي هر -3

 .گیري و تنظیمات مورد استفاده جهت اندازه گیري را یادداشت نمایید ، تاریخ اندازهونآزم

 .باید علت آن بررسی شود ،نتایج مورد انتظار فراتر رود ±%2ها از  گیري اگر نتایج اندازه -4

 
 آزمون پاسخ هاي نسبی

دزکالیبراتور براي بررسی یک رادیونوکلئید مشخص تغییر  بررسی این است که تنظیمات یک ،هدف از این آزمون

  .است مونرویه انجام این آزمون مانند رویه انجام آزمون چشمه آز. نکرده است
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را  هستندکه عموما مورد استفاده  ونهاي آزم یکی از چشمهبا استفاده از تنظیمات مناسب دزکالیبراتور،  -1

گیري شده، مدل و سریال دزکالیبراتور، سریال  ه، اکتیویته اندازهبراي هرمورد استفاد. گیري نمایید اندازه

 .گیري و تنظیمات مورد استفاده جهت اندازه گیري را یادداشت نمایید آزمایشی، تاریخ اندازه

کننده و یا از عملکرد سیستم کسر کنیدکسر  1گیري و از قرائت اکتیویته مرحله  شمارش زمینه را اندازه -2

 .ئت زمینه اطمینان حاصل نماییدمقدار قرا خودکار

چشمه ، مدل و سریال دزکالیبراتور، سریال )رسم نمودار( گیري شده براي هر مورد استفاده، اکتیویته اندازه -3

 .کنیدگیري را یادداشت  گیري و تنظیمات مورد استفاده جهت اندازه ، تاریخ اندازهآزمون

رسم ( گیرند تکرار و نتایج را ثبت ا مورد استفاده قرار میمراحل فوق را براي سایر رادیونوکلئیدهایی که عموم -4

 .نمایید) نمودار

 .نتایج مورد انتظار فراتر رفت از رویه عدم تطابق پیروي نمایید ±%2ها از  گیري اگر نتایج اندازه -5

 
 آزمون خطی بودن

ت کالیبراسیون مورد کند که براي یک دزکالیبراتور و یک رادیونوکلئید مشخص، تنظیما این آزمون بررسی می

هاي مختلف اکتیویته همان رادیونوکلئید قابل استفاده است یا  گیري صحیح اکتیویته، در محدوده استفاده براي اندازه

بین یک ( گیري با آن هاي مورد اندازه مهم است که خطی بودن پاسخ یک دزکالیبراتور در محدوده اکتیویته. خیر

 150عموما حداکثر اکتیویته تکنسیوم  ،عنوان مثال به( به اثبات برسد )ونوکلئیدهامگابکرل و حداکثر اکتیویته رادی

ها باید پرتوگیري بالقوه اپراتورها را مد  دو روش براي انجام این آزمون وجود دارد که در انجام آن). استگیگابکرل 

  .ساعت در نظر گرفته شده است 0067/6، 99- نیمه عمر تکنسیوم ،ها در انجام هر کدام از این روش. نظر قرار داد

  

 روش واپاشی )الف

اي که عموما در یک روز کاري ممکن است  با حداکثر اکتیویته 99-یک سرنگ و یا ویال حاوي نمونه تازه از تکنسیوم -1

مربوط با توجه به تنظیمات دزکالیبراتور، سلکتور . تهیه و آن را در دزکالیبراتور قرار دهید را مورد استفاده قرار بگیرد

شمارش زمینه را از مقدار قرائت دزکالیبراتور کسر و . گیري نمایید به اکتیویته تهیه شده را تنظیم و آن را اندازه

تاریخ، زمان و اکتیویته را بر روي فرم انجام آزمون خطی . دست آمده را بر حسب مگابکرل ثبت نمایید هاکتیویته ب

 .کنیدثبت 

و توجه نمایید که سلکتور دزکالیبراتور در رنج مناسب قرار  کنیدگیري را تکرار  ندازهبار ا ساعت یک 2در طول روز هر  -2

گیري به کمتر از یک  که اکتیویته مورد اندازه  تا زمانی دهیداین عملیات را در روزهاي آینده ادامه . گرفته باشد

 . بکرل واپاشی نمایدمگا

 .کنیدري را به ساعت تبدیل گی هاي سپري شده پس از اولین اندازه روزها و ساعت -3

مگابکرل   40تا  20اکتیویته نمونه تهیه شده اولیه را با استفاده از یک قرائت انجام شده در محدوده اکتیویته بین  -4

توان   می ،همچنین. کنیداستفاده  قبل درمرحله آمده دست هب زمان و واپاشی معادله ازبراي این کار . تخمین بزنید

 .و براي اصالح محاسبات واپاشی مورد استفاده قرار داد کرد منطبقدست آمده  هي بها ادهیک تابع نمایی به د

ها، مدل و سریال دز  گیري هاي محاسبه شده، زمان سپري شده بین اندازه گیري شده، اکتیویته هاي اندازه اکتیویته -5

 .کالیبراتور و تاریخ روزهاي انجام آزمون را ثبت نمایید

 . نتایج مورد انتظار فراتر است، از رویه عدم تطابق پیروي نمایید ±%2گیري ها از اگر نتایج اندازه   - 6

 روش حفاظ )ب

 ها�لولهاین . هاي مختلف براي بررسی خطی بودن نیاز است با ضخامت کاهنده هاي لولهاي از  مجموعه ،در این روش

ها را به شرحی که در  ویه کالیبره نمودن حفاظکنندگان ر شود که استفاده توصیه می. ندشوابتدا باید کالیبره  کاهنده
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را  هاي کاهنده لولهاي از  برخی از سازندگان مجموعه. ها مقایسه نمایند ذیل آمده بررسی و آن را با رویه سازنده حفاظ

 براي را آن توان می ذیل، در شده ارائه روش اصالح با. دکنن براي ایجاد تضعیف مورد نظر روي یکدیگر سوار می

  .داد قرار استفاده مورد نیز گیرند، می قرار هم روي کاهنده هاي لوله که قعیتیمو

 هاي کاهنده لوله، گير� اندازهبعد از اولین . آزمون خطی بودن را به روش شرح داده شده در روش واپاشی آغاز نمایید -1

زمان واپاشی % 1تقریبا ( جام شونددقیقه ان 6کمتر از در باید  4الی  2مراحل . توانند به شرح ذیل کالیبره شوند می

 ).99-تکنسیوم

حفاظ و  لوله کاهندهشماره . شماره یک حفاظ را به همراه ویال داخل دز کالیبراتور قرار دهید لوله کاهندهپایه و  -2

 .اکتیویته قرائت شده را یادداشت نمایید

حفاظ و اکتیویته قرائت شده را  لوله کاهندهشماره . و شماره دو را قرار دهید ریدحفاظ شماره یک را بردا لوله کاهنده -3

 .یادداشت نمایید

 .هاي حفاظ انجام دهید لوله کاهندهاین رویه را براي تمامی  -4

 .از آزمون خطی بودن به روش واپاشی را براي این مرحله تکمیل نمایید 5الی  2مراحل  -5

واپاشی متناسب با اکتیویته قرائت شده با آزمون خطی بودن به روش واپاشی، زمان  4با اطالعات ثبت شده از مرحله  - 6

حفاظ شماره یک  لوله کاهندهبراي  "زمان واپاشی معادل "این زمان. دست آورید هحفاظ شماره یک را ب لوله کاهنده

 .را ثبت نمایید 2هاي ذکر شده در مرحله  این زمان و داده. است

زمان " این زمان. دست آورید هرا ب 2حفاظ شماره  اهندهلوله کگیري شده با  زمان واپاشی مرتبط با اکتیویته اندازه -7

 .را ثبت نمایید 3هاي ذکر شده در مرحله  این زمان و داده. حفاظ شماره دو است لوله کاهندهبراي  "واپاشی معادل

 .هاي حفاظ تکرار نمایید لوله کاهندهاین رویه را براي همه  -8

 لوله کاهندهفاظ با استفاده از زمان واپاشی معادل که قبال براي هر ح لوله کاهندهاکتیویته مورد انتظار را براي هر  -9

 ).6مرحله ( دست آمده است تعیین نمایید هحفاظ ب

حفاظ را  کاهنده هاي لولههاي واپاشی معادل، جدول کالیبراسیون مجموعه  هاي حفاظ و زمان لوله کاهندهشماره  -10

 .دهند تشکیل می

 

مورد استفاده  زیرتوانند براي انجام آزمون خطی بودن دز کالیبراتور به شرح  اظ میحف کاهنده هاي لولهاکنون مجموعه 

  .قرار گیرند

و میزان شمارش زمینه را به منظور  کنیدگیري  را توسط دزکالیبراتور اندازه 99-سرنگ یا ویال حاوي تکنسیوم -1

باید  4الی  2مراحل . کنیدده را ثبت دست آم هاکتیویته خالص ب. دست آوردن اکتیویته خالص از آن کسر نمایید هب

 .دقیقه انجام گردند 6ظرف مدت 

حفاظ و  لوله کاهندهشماره . همراه ویال داخل دز کالیبراتور قرار دهید شماره یک حفاظ را به لوله کاهندهپایه و  -2

 .اکتیویته قرائت شده را یادداشت نمایید

حفاظ و اکتیویته قرائت شده  لوله کاهندهشماره . ا قرار دهیدحفاظ شماره یک را برداشته و شماره دو ر لوله کاهنده -3

 .را یادداشت نمایید

 .هاي حفاظ انجام دهید کاهنده  لولهاین رویه را براي تمامی  -4

ها، مدل و سریال دز  گیري شده بین اندازه هاي محاسبه شده، زمان سپري گیري شده، اکتیویته هاي اندازه اکتیویته -5

از  (A)مقدار اکتیویته در تاریخ و زمان مورد نظر . انجام آزمون را ثبت نمایید هاي چشمه- روزکالیبراتور و تاریخ 

  .آید دست می هرابطه زیر ب

A = A0e-µx 
  که در این رابطه
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A0 حفاظ لوله کاهندهگیري شده بدون  اکتیویته اندازه  

µ  و حفاظ براي رادیونوکلید مورد نظر لوله کاهندهضریب جذب خطی  

x حفاظ  لوله کاهنده ضخامتmm)( است. 

 . نتایج مورد انتظار فراتر است، از رویه عدم تطابق پیروي نمایید ±%2ها از  گیري اگر نتایج اندازه - 6

 
 آزمون شمارش زمینه

دهد نویز الکترونیک، قرائت  مونیتورینگ مستمر شمارش زمینه دزکالیبراتور به عنوان عاملی که نشان می

به صورت ناخواسته در محیط اطراف دز کالیبراتور قرار  ماده پرتوزاییاثیر قرار نداده و یا  دزکالیبراتور را تحت ت

  .گردد نگرفته انجام می

مقدار میانگین و انحرف  ،شود می انجام دستگاه پذیرش از پس ماه یک طی که زمینه شمارش میزان گیري اندازه با

  .گردد هاي بعدي ثبت می گیري مقایسه با اندازهمعیار آن محاسبه شده و به عنوان مقادیر پایه جهت 

گیري و نتیجه را به  شمارش زمینه را اندازه. داخل و اطراف دز کالیبراتور خارج نمایید را از) رادیوداروها( پرتوزامواد  -1

 .کنیدهمراه تاریخ، مدل و سریال دزکالیبراتور یادداشت 

 انجام هنگام در که زمینه شمارش نتایج میانگین از داستاندار انحراف سه آمده، دست به زمینه شمارش اگر -2

 .از رویه عدم تطابق پیروي نمایید، باشد داشته اختالف است، شده تعیین پذیرش هاي آزمایش

 
  آزمون دقت 

گیري با دزکالیبراتور بر اساس واپاشی ذاتی  کند که عدم قطعیت تصادفی یک اندازه این آزمون اثبات می

بینی نشده  دست آمدن نتایج فراتر از انتظار بیانگر وجود منبعی از ایجاد عدم قطعیت پیش هب .استرادیواکتیویته 

  . است

قرائت متوالی با فاصله زمانی یک دقیقه  10و  دهیدرا داخل دز کالیبراتور قرار  ونآزمهاي مناسب براي انجام  چشمه -1

-، باریوم60-، کبالت57-کبالت. (آورده و ثبت نماییددست  همقدار میانگین و انحراف معیار مربوطه را ب. انجام دهید

 .)هاي مناسب براي انجام این آزمون هستند چشمه 137- ، سزیم133

 .بار تکرار نمایید 9این رویه را  -2

اصالحات مربوط به واپاشی را انجام  ،واپاشی کرده است رادیواکتیویته% 1اگر در زمان انجام این مراحل بیش از  -3

 .دهید

 ).SDOM( دست آورید هصد شمارش انجام شده را ب گین و انحراف استاندارد میانگین  همه یکمقدار میان -4

دست  هب SDOMبا مقدار  و یددست آور هدست آمده در مراحل یک و دو را ب هب) MSD(مقدار میانه انحراف استاندارد  -5

 .باشد 10باید برابر  MSD/SDOMمقدار . مقایسه نمایید 4آمده در مرحله 

این کار را ( اي حدود یک مگابکرل تکرار نمایید نیمه عمر باال با اکتیویته اي با چشمه را بایک الی چهار  مراحل - 6

 ).انجام دهید ونآزم چشمهسازي مناسب  توانید با حفاظ می

 . است، از رویه عدم تطابق پیروي نمایید 15بیش از  MSD/SDOMاگر مقدار  -7

 
  آزمون صحت

گیري شده با دزکالیبراتور در محدوده عدم قطعیت  از این است که مقادیر اندازه این آزمون جهت کسب اطمینان

هاي مورد استفاده براي انجام  چشمه. هستند 1قابل ردیابیالمللی  بیان شده به استانداردهاي رادیواکتیو ملی یا بین

                                                 
1 Traceable 
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گواهی عدم  وو داراي تاییدیه  باشد )NMI( گیري یک آزمایشگاه یا انستیتو ملی اندازه به قابل ردیابیاین آزمون باید 

براي تایید صحت باید حداقل دو رادیونوکلئید از رادیونوکلئیدهایی که عموما مورد . باشد قطعیت بیان شده براي آن

مورد استفاده حجم یکسان داشته و در  هاي چشمهاست که  ایده آل آن. مورد استفاده قرار گیرد هستندگیري  اندازه

. ندشوگیري  اندازه...) ویال، سرنگ و ( هاي روزمره مورد استفاده است گیري ه آنچه در اندازهظرف یکسان مشاب

مناسب  هاي چشمه 137-، سزیم133-، باریوم60- ، کبالت57-کبالت( .بکرل باشدها باید بیش از ده مگا اکتیویته

  .)براي انجام این آزمون هستند

براي  57- تنظیمات کبالت( گیري نمایید به خودش اندازهچشمه مرجع کالیبره شده را در تنظیمات مربوط  -1

سپس چشمه ). و مشخصات ظرف حاوي آن را در نظر بگیرید مورد استفاده قرار گیرد و حجم 57-گیري کبالت اندازه

دست آمده را  هخالص ب قرائت را از قرائت زمینه کسر کنید و اکتیویته. و شمارش زمینه را انجام دهید کنیدرا خارج 

 .بت نماییدث

 اصالحات الزم براي واپاشی( مرجع باشد اکتیویته تایید شده ±%5دست آمده در محدوده  هکه قرائت ب کنیدبررسی  -2

 ).را محاسبه و اعمال نمایید

 .مرجع کالیبره شده دیگر انجام دهیدچشمه مراحل باال را براي هر  -3

و مشخصات  موجود در کالیبراتور، حجمادیونوکلئید مرجع، شناسه و اکتیویته رچشمه سریال دزکالیبراتور و  مدل و -4

 .را ثبت نمایید تاریخ انجام آزمون و نتایج آن ظرف حاوي

 . مقادیر مورد انتظار قرار گرفت، از رویه عدم تطابق پیروي نمایید ±%5اگر هر کدام از نتایج آزمون  خارج از محدوده  -5

 
  کالیبراسیون متمم

هاي  ها و ظرف کالیبراتور براي حجمب کالیبراسیون دزیکه ضرا ن از این استاین آزمون به منظور کسب اطمینا

درست بوده و مشخصات ظرف حاوي رادیواکتیویته هنوز  ،اند متفاوت از آنچه در آزمون صحت به کار گرفته شده

  .همانی است که ابتدا مشخص شده بود

ها از  مطلوب است که یکی از این ظرف. بریزیداز یک محلول حاوي رادیونوکلئید را در دو ظرف  معیندو مقدار  -1

از محلول رادیونوکلئید که نظر  مورد حجم یا جرم دارايهمان نوعی باشد که آزمون صحت با آن انجام پذیرفته و 

براي آزمون صحت به کار گرفته شده را دارا باشد و ظرف دیگر براي بررسی کالیبراسیون متمم داراي همان جرم یا 

 .از محلول رادیونوکلئید باشد رمورد نظحجم 

و اصالحات مربوط به  کنید، میزان شمارش زمینه را از قرائت ها کسر کنیدگیري  هر دو ظرف را با دزکالیبراتور اندازه -2

 .غلظت اکتیویته در واحد جرم یا حجم را براي هر ظرف تعیین نمایید. واپاشی را اعمال نمایید

 .ونوکلئید دیگر تکرار نماییدمراحل قبلی را براي حداقل یک رادی -3

مغایرت داشت، از رویه عدم تطابق پیروي % 5هاي اکتیویته محاسبه شده در مرحله دو بیش از  اگر هر کدام از غلظت -4

 .نمایید

 

  رویه عدم تطابق -11

همچنین این  .گیري از مقادیر مجاز اجرا گردد هایی است که باید در هنگام تجاوز نتایج اندازه رویه عدم تطابق شامل اقدام

این پیوست  1جدول . هستنیز  ،ها باید تا زمان رفع ایراد دستگاه متوقف گردد گیري شامل مواقعی که اندازهها  رویه

سطوح هشدار . دهد هاي مربوط به دزکالیبراتور را ارائه می گیري در آزمون محدوده  پذیرش و یا عدم پذیرش نتایج اندازه

تجاوز از هر یک از این سطوح نیاز به . استهاي موجود با عملکرد دزکالیبراتور  ابق رویهو اقدام ابزاري براي بررسی تط

  .نماید می گوشزدها را  بازنگري شرایط و بررسی علت

  :هاي الزم را به انجام رساند مدیریت کیفیت باید در هر یک از موارد ذیل بررسی



هاي  ضوابط دریافت پروانه اشتغال خدمات دستگاه

  و تجهیزات مرتبطاي  تصویربرداري پزشکی هسته

  43   :   صفحه                                       INRA-RP-RE-123-80/73-0-Ord.1398    : شناسه 

  صفر                             : بازنگري   50 : کل صفحات

 

ط با دز تجویز شده به بیمار از محدوده مجاز تعیین شده هر جا که پارامترهاي عملکردي مرتب ،در سطح کاربر نهایی -1

 .براي شرایط عملکردي دزکالیبراتور فراتر رود

 .در سطح آزمایشگاه رادیواکتیو استاندارد ثانویه، هر شرایط غیرعادي که منجر به تولید نتایج داراي خطا گردد -2

و گزارش مکتوبی از علت، اقدامات  شوداید بالفاصله آغاز ها ب ها از سطوح مجاز، بررسی گیري در صورت تجاوز نتایج اندازه

سوانحی که شامل پرتوگیري بیمار نیز . اصالحی و دستورات و پیشنهاداتی براي جلوگیري از رخداد مجدد آن تهیه گردد

لینیکی هاي ک بررسی رویه. باید بر اساس پیوست شماره دو مدرك استاندارد ایمنی اولیه مورد بررسی قرار گیرد هست،

این گزارش باید به کمیته تضمین . و در گزارش مربوطه نیز ثبت گردد باشدباید شامل تخمین و یا تایید دز دریافتی 

  .کیفیت و یا سایر افراد مسئول گزارش گردد و براي مدت سه سال نیز نگهداري گردد

  

  اقدامات اصالحی -12

هنگامی که اقدامات اصالحی مورد . گردد آغاز میصالحی اقدام ا ،عمل آمده براي کشف علل خطا ههاي ب بررسی پس از

هایی را که انجام آنها با احتمال بیشتري  نیاز است، باید اقدامات اصالحی بالقوه را شناسایی و از میان آنها، اقدام یا اقدام

متناسب با ریسک و  درجه اقدام اصالحی باید. گردد را اجرا نمود منتج به رفع ایراد و جلوگیري از وقوع مجدد آن می

. منظور اجراي اقدامات اصالحی باید اجرا و ثبت گردد هرگونه تغییر الزم در سیستم به. دامنه مشکل مربوطه باشد

ضروري است نظارت الزم بر انجام اقدام اصالحی انجام گردد و اطمینان حاصل گردد که انجام اقدام اصالحی موثر واقع 

  .شده است

   

  



     INRA-RP-FR-123-80/01-0-Ord.1398: شماره شناسه

صفر  :بازنگري                                                                                 

 

  4پیوست 

  مرتبط تجهیزات و اي هسته پزشکی تصویربرداري هاي دستگاه )کیفی کنترل/اندازي نصب و راه( واست پروانه اشتغال خدماتفرم درخ

 :شماره        :تاریخ درخواست  - 1

  :نوع پروانه مورد درخواست  -  2

  اندازي راهنصب و -خدمات

    کیفی کنترل-خدمات

    توردز کالیبراکالیبراسیون 

 

  :موضوع درخواست  - 3

                                      درخواست جدید

  :شماره پروانه اشتغال     قبلیاشتغال  پروانهدرخواست تغییر یا اصالح 

 :اشتغال شماره پروانه           قبلیاشتغال  پروانهدرخواست تمدید 

 :در صورت دارا بودن هرگونه سابقه در ارتباط با این درخواست، لطفاً شماره و تاریخ آخرین نامه یا مجوز خود را در این قسمت بنویسید

 :موضوع:                           تاریخ:                                  شماره

  :مرکز/متقاضی مشخصات  - 4

  ):پرتوکاري(مرکز اره کد شم                  : نام مرکز

  : آدرس مرکز

  :فاکس        :همراه تلفن      :ثابت تلفن

  :کد ملی          :پروانه اشتغال یافتدر ینام و نام خانوادگی متقاض

  :مشخصات شخص مسئول  -  5

  :نام و نام خانوادگی

  :آخرین مدرك تحصیلی

  :رشته تخصصی

  :ثرؤسابقه کار م

  :کد ملی

  :هاي حفاظت در برابر اشعه دوره

  

  :هاي تخصصی ورهد

  

        :تلفن همراه

  :آدرس

  :مشخصات مسئول فیزیک بهداشت  - 6

  :نام و نام خانوادگی

  :آخرین مدرك تحصیلی

  :رشته تخصصی

  :ثرؤسابقه کار م

  :کد ملی

  :هاي حفاظت در برابر اشعه دوره

  

  :هاي تخصصی دوره

  

        :تلفن همراه

  :آدرس

 

  

  :مسئول فیزیک بهداشت يامضا

  :شخص مسئول يامضا

  :پروانه متقاضی يامضا ر ومه
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 )ادامه(مرتبط  وتجهیزات اي هسته پزشکی هاي تصویربرداري دستگاه) کیفی کنترل/اندازي نصب و راه(فرم درخواست پروانه اشتغال خدمات 

   :مشخصات پرتوکاران  - 7

ف
دی

ر
 

 کد ملی نام و نام خانوادگی
 مدرك و رشته

 تحصیلی

هاي آموزشی دوره  یمترشماره دز سابقه کار موثر 

فردي 

  )TLD/بج فیلم(

حفاظت در برابر 
 اشعه

و نصب 

 اندازي راه
 کنترل کیفی

و نصب 

 اندازي راه

کنترل 

  پیشرفته  مقدماتی کیفی

               

               

               

               

               

               

  

  

  :کیفی حفاظتی وکنترل فهرست تجهیزات  -  8

ها خدمات ارائه خواهدشد  اي که براي آن هاي مرتبط با پزشکی هسته براي هر یک از دستگاهفاظتی و کنترل کیفی ح فهرست تجهیزات

  .)کیفی باشد هاي کنترل دستورالعمل باید متناسب با موارد مشروحه در ها چشمه ها نوع فانتوم(

ف
دی

ر
 

  پارامترهاي قابل بررسی  آزمون نوع چشمه  نوع فانتوم  نام دستگاه

  اما کمرا پالنارگ  1

      

      

      

      

2  

  

SPECT 

  

      

      

      

      

       اسکنر خطی  3

       دز کالیبراتور  4

5  ....       

6  ...       

  .کیفی دستگاه پرتوتشخیصی انجام شود پروانه اشتغال کنترل باید توسط دارنده  SPECT/CTدستگاه CTکیفی دستگاه  کنترل :توجه

 

  :داشتمسئول فیزیک به

  :شخص مسئول يامضا

   :پروانه متقاضی يامضا مهر و
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  )ادامه(مرتبط  وتجهیزات اي هسته پزشکی هاي تصویربرداري دستگاه) کیفی کنترل/اندازي نصب و راه(فرم درخواست پروانه اشتغال خدمات 

 

  :مشخصات دستگاههاي دزیمتر محیطی و قرائت مستقیم  -  9

  تعداد  تاریخ کالیبراسیون  یال دستگاهسر  مدل دستگاه  شرکت سازنده  نام دستگاه

            دزیمتر محیطی

            مستقیم دیجیتال دزیمتر قرائت

            

            

 
 

   :گرددکه نسبت به خدمات آنها اقدام می هاییفهرست دستگاه  - 10

ف
دی

ر
  

  نوع دستگاه

کارخانه 

 *سازنده

 و مدل

 دستورالعمل خدمات

نصب و 
/ اندازي راه

 تعمیر

  کنترل

 کیفی
 ارتقاء

 **کنترل کیفی حفاظت و ایمنی

 ندارد دارد ندارد دارد

          گاما کمرا پالنار 1

2 SPECT          

3 SPECT/CT          

          اسکنر خطی 4

          دز کالیبراتور 5

6 ....          

7 ....          

8 ....          

9 ....          

10 ....          

 .نیستکنترل کیفی، نیاز  - براي متقاضی پروانه اشتغال خدمات   *

  .یستاندازي، نیاز ن نصب و راه –براي متقاضی پروانه اشتغال خدمات   **

  

  :مسئول فیزیک بهداشت يامضا

  :شخص مسئول يامضا

 :پروانه متقاضی يامضا مهر و
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  )ادامه(مرتبط  وتجهیزات اي هسته پزشکی هاي تصویربرداري دستگاه) یکیف کنترل/اندازي نصب و راه(فرم درخواست پروانه اشتغال خدمات 

  

  :استي پرتوزایی که در اختیار متقاضی ها فهرست چشمه  -  11

  نام چشمه
  نوع چشمه

 )بسته، باز(

 

 کارخانه سازنده

 

اکتیویته مرجع 

 اولیه

تاریخ مرجع 

اندازه گیري 

 اولیه

شماره گواهی 

شماره / چشمه

 سریال چشمه

مرجع صادر 

  ننده گواهیک

        

        

        

        

        

  

  

  :تاریخ     :مسئول فیزیک بهداشت يامضا

  :تاریخ       :شخص مسئول يامضا

 :تاریخ       :پروانه متقاضی يامضا مهر و

  )پروانه متقاضیدرصورت متفاوت بودن از ( مسئولین داراي حق امضاي اسناد تعهدآور ينام، نام خانوادگی، مهر و امضا
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  )ادامه(مرتبط  وتجهیزات اي هسته پزشکی هاي تصویربرداري دستگاه) کیفی کنترل/اندازي نصب و راه(فرم درخواست پروانه اشتغال خدمات 

  

  نامه  تعهد

  

  

عنوان شخص مسئول و   به ..........................................................................عنوان دارنده پروانه،   به ..........................................................................اینجانبان 

کامل، کلیه  با آگاهی ..........................................................................به عنوان مسئول فیزیک بهداشت مرکز متقاضی  ..........................................................................

موضوع پروانه مورد مرتبط  تجهیزات و اي هسته پزشکی تصویربرداري هاي دستگاه خدماتي قانونی را درخصوص ها مسئولیت

رات، مسئولیت گردیم مقررات زیر را کامالً رعایت نماییم و در صورت تخلف و عدم رعایت مقر را پذیرفته و متعهد می درخواست

  .قانون خواهیم پذیرفت 18و  17 و عواقب آن را بر اساس مواد

  

 ، مجلس شوراي اسالمی 1368انون حفاظت در برابر اشعه مصوب ق  -  1

 وزیران، هیئت 1396و  1386 يها اصالحیهو  1369نامه اجرائی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب  آئین  -  2

 ،1384، خرداد 7751استاندارد ملی  استاندارد پایه، - منابع پرتوحفاظت در برابر پرتوهاي یونساز و ایمنی   -  3

 ).مدرك حاضر(مرتبط  تجهیزات و اي هسته پزشکی تصویربرداري هاي دستگاهضوابط دریافت پروانه اشتغال خدمات   -  4

  

  

  

  :مسئول فیزیک بهداشت يامضا

  :شخص مسئول يامضا

 :دارنده پروانه يامضا مهر و

  )درصورت متفاوت بودن از دارنده پروانه( مسئولین داراي حق امضاي اسناد تعهدآور يامضا نام، نام خانوادگی، مهر و
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  )ادامه(مرتبط  وتجهیزات اي هسته پزشکی هاي تصویربرداري دستگاه) کیفی کنترل/اندازي نصب و راه(فرم درخواست پروانه اشتغال خدمات 

  

  )ازياند نصب و راه- پروانه اشتغال خدمات( مدارك مورد نیاز

  

  مدارك متقاضی )الف

  ،درخواست کتبی متقاضی 

  پزشـکی  تصـویربرداري  هاي دستگاه )کیفی کنترل/اندازي نصب و راه(درخواست پروانه اشتغال خدمات "فرم 

 تکمیل و مهر و امضا شده، "مرتبط تجهیزات و اي هسته

 ترین مقام براي مراکز دولتی،و موافقت باال ها تصویر اساسنامه به همراه آخرین روزنامه رسمی براي شرکت 

 براساس تعهدنامه همین پیوست( نامه متقاضی تعهد(، 

 اي هاي پزشکی هسته اندازي و تعمیر و نگهداري دستگاه راه ،سابقه و مستندات فعالیت در زمینه نصب. 

 
 مسئول فیزیک بهداشت/رك شخص مسئولمدا  )ب 

 تصویر کارت ملی،  

 ،تصویر مدرك تحصیلی 

 حفاظت در برابر اشعهره تصویر گواهینامه دو، 

 ي مورد درخواستها همنطبق با حیطه دستگا هاي آموزشی تخصصی تصویر گواهینامه دوره. 
 

 مدارك پرتوکاران  )ج 

 ،تصویر کارت ملی  

  رك تحصیلیمدتصویر، 

 ،تصویر گواهینامه دوره حفاظت در برابر اشعه 

  ي مورد درخواستها همنطبق با حیطه دستگا هاي آموزشی تخصصی دورهتصویر گواهینامه.  
  

  و تجهیزات ها مدارك دستگاه  )د 

  10 بند(مشخصات و استانداردهاي دستگاههاي تصویر برداري پزشکی هسته اي مورد درخواست در جدول 

  )همین پیوست

 محیطی و ي تجهیزات دزیمتري فرديمستندات دراختیارگیر. 
 

  ها دستورالعمل  )ه 

 س استانداردهاي کارخانه سازنده نحوه نصب و راه اندازي دستگاه براسا  دستورالعمل  

 دستورالعمل حفاظت و ایمنی.  
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  )ادامه(مرتبط  وتجهیزات اي هسته پزشکی هاي تصویربرداري دستگاه) کیفی کنترل/اندازي نصب و راه(فرم درخواست پروانه اشتغال خدمات 

  

  )کنترل کیفی - پروانه اشتغال خدمات(مدارك مورد نیاز 

  

  مدارك متقاضی) الف

 ت کتبی متقاضی، درخواس 

  پزشکی تصویربرداري هاي دستگاه )کیفی کنترل/اندازي نصب و راه(درخواست پروانه اشتغال خدمات "فرم 

 تکمیل و مهر و امضا شده، "مرتبط تجهیزات و اي هسته

 ها و موافقت باالترین مقام براي مراکز دولتی، تصویر اساسنامه به همراه آخرین روزنامه رسمی براي شرکت 

 براساس تعهدنامه همین پیوست( نامه متقاضی پروانه هدتع(، 

 اي و یا در صورت درخواست دز  هسته پزشکی هاي دستگاه کنترل کیفی زمینه در فعالیت مستندات و سابقه

 .کالیبراتور

 

 مسئول فیزیک بهداشت/مدارك شخص مسئول  )و 

 ،تصویر کارت ملی  

 ،تصویر مدرك تحصیلی 

 برابر اشعه، تصویر گواهینامه دوره حفاظت در 

 ي مورد درخواستها ه، منطبق با حیطه دستگاهاي آموزشی تخصصی تصویر گواهینامه دوره. 
 

 مدارك پرتوکاران  )ز 

 ،تصویر کارت ملی  

 ،تصویر مدرك تحصیلی 

 نامه دوره حفاظت در برابر اشعه، تصویر گواهی 

 درخواستي مورد ها همنطبق با حیطه دستگا ،هاي آموزشی تخصصی نامه دوره تصویر گواهی.  

  

  ها مدارك دستگاه  )ح 

 کالیبراسیون و کیفی کنترل در استفاده مورد آزمون يها چشمه ساخت گواهی، 

 کیفی معرفی شده، فاکتور خرید کلیه تجهیزات کنترل 

 کیفی،  گیري و کنترلي اندازهها گواهی کالیبراسیون کلیه دستگاه 

 فی معرفی شده،کی گیري و کنترلهاي اندازه مستندات دراختیارگیري دستگاه 

 مستندات دراختیارگیري تجهیزات دزیمتري فردي و محیطی. 
 

  ها دستورالعمل  )ط 

 کالیبراسیون  ،اي و یا درصورت درخواست هاي تصویربرداري پزشکی هسته دستگاه کیفی کنترل دستورالعمل

 ،کالیبراتوردز

 دستورالعمل حفاظت و ایمنی.  


