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  رادیوگرافی صنعتی  با پرتو در قواعد کار

  
  هدف   –1

مشخص نمودن معیارهای حفاظتی بمنظور حصول اطمینان از عدم تجاوز از حدود دز مشخص ، هدف این مجموعه
شدنی  و رعایت اصل حداقل موجه) 1 و پیوست4-2-5قسمت (شده در استانداردهای پایه حفاظت دربرابر اشعه 

(ALARA)ی صنعتی می باشد در رادیوگراف .  
زتجهیزات رادیوگرافی صنعتی و ا هی اجرائی استفادها روش، این مجموعه مبین ضوابط فیزیکی برای رادیوگرافی صنعتی

  . ضوابط مراقبت های پرتویی است
  . عملیات ایمن رادیوگرافی صنعتی با شرایط گوناگون کاری را تضمین خواهد کرد، ز این مجموعها هآگاهی و استفاد

  
  کاربرد دامنه    - 2

 در زمینه کاربردهای 1368ین مدرک در راستای اجرای قانون حفاظت دربرابر اشعه کشور مصوب سال ا  2-1
های  همچنین این مدرک بعنوان مبنائی جهت مشخصات تجهیزات و رویه. ستا هپرتونگاری صنعتی تهیه شد

  . ستا هردیدیمن از تجهیزات پرتونگاری صنعتی تدوین گا هکاری جهت استفاد
ز پرتوهای ایکس تولید شده توسط ا همدرک حاضر در مورد تجهیزات پرتونگاری صنعتی که  با استفاد  2-2

ی رادیواکتیو و بمنظور ایجاد تصویر از ساختار داخلی ها هی الکترونیکی یا  پرتوهای ناشی از چشمها دستگاه
  . مواد مورد استفاده قرار می گیرند کاربرد دارد

ز پرتوها اقدام به سنجش یک کمیت ا هی کمیت سنجی که در آنها با استفادها دستگاهک حاضر در مورد مدر  2-3
قواعد کار با پرتو در کاربرد . مانند ضخامت مواد می گردد و هدف تصویر برداری از ماده نیست نمی باشد

  . ستا هز طرف واحد قانونی تهیه شدا هها در این زمینه جداگان سنج کمیت
ز پرتوها اقدام به تعیین ا هیکس که در آنها با استفادا هی آنالیز مواد با اشعها دستگاهمدرک حاضر در مورد   2-4

ساختار کریستالی مواد و مواردی از این قبیل می گردد و هدف تصویر برداری از ، عناصر تشکیل دهنده مواد
  . ستا هنونی تهیه شدز طرف واحد قاا همدرک مربوطه در این زمین. ماده نیست نمی باشد

ز پرتوها ا هئی که دارای کاربرد امنیتی مانند کنترل بار بوده و در آنها با استفادها دستگاهمدرک حاضر در مورد   2-5
ی با کاربردخاص نیزکاربرد ها دستگاهمدرک حاضر درمورد . باشد گرددنمی ها می ها ونامه شناسائی بسته اقدام به

 .  باید بطور جداگانه با واحد قانونی مشاوره گرددها دستگاهرات حاکم بر اینگونه نداشته و در ارتباط با مقر
  
  تعاریف   - 3

   :اتاقک موقت پرتونگاری  3-1
یک محفظه ساخته شده مسقف یا بدون سقف با دیوارهای محافظ  از جنس سیمان یا سرب و حداقل ارتفاع  

m2/2  تا حد امکان باید مجهز به . ل اتاقک گرددباشد بنحوی که منطقه تحت کنترل محصور به داخ می
م سیستز ا هو پرتونگاران باید از خارج از اتاقک مزبور و با استفاد. درب محافظ یا ورودی به شکل مارپیچ باشد

  . کنترل از راه دور عملیات پرتونگاری را هدایت نمایند
  



   قواعد کاربا پرتو در INRARP6CP05                                                   :  شناسه  
                                                   صفــر :   بازنگری   رادیوگرافی صنعتی

  2 :        صفحه 
  39   :کل صفحات

  
 

  
 : استاندارد 3-2

ی آزمایش که توسط گروهی واجد ها روش یا ها لدستورالعم، ضوابط، ای از قواعد استاندارد به مجموعه
، در این مجموعه منظور از استاندارد. گردد اطالق می، تصویب و منتشر می شود، تدوین، صالحیت تعیین

  .  استانداردهای بین المللی یا ملی تهیه شده باشندبراساسمدارکی هستند که 
 : استفاده کننده  3-3

ی مولد پرتو ها دستگاهی رادیواکتیو یا ها هز چشما ه مسئولیت استفادز نظر اداریا هشخص حقیقی یا حقوقی ک
  . این شخص ممکن است مالک تجهیزات مزبور و یا در استخدام او باشد. را بعهده دارد

 :آسیب 3-4
 ی بعدی آنها از منبع پرتوها نسلکلیه صدمات ناشی از پرتوگیری گروهی از مردم و 

 :آلودگی 3-5
  . باشد درون یا روی یک ماده یا بدن انسان یا هر جای دیگر که می تواند زیان آوروجود ناخواسته مواد پرتوزا 

 : اقدام حفاظتی 3-6
  )سانحه(مداخله بمنظور جلوگیری و یا کاهش دز مردم در شرایط پرتوگیری ممتد و یا اورژانس 

   :تأمین کننده  3-7
ی ها دستگاهی پرتوزا و ها هباشدکه تجهیزات پرتونگاری حاوی چشمه یا چشم مییک شخص حقیقی یاحقوقی 

  . دهد   مورد استفاده در پرتونگاری صنعتی را تحویل مرکز و یاتشکیالت حقوقی دیگری  میXاشعه  
  :پرتوکار  3-8

:   و فنی برای تصدی عناوینی چون میشخص حقیقی است که برابر مقررات این دستورالعمل واجد صالحیت عل
  . تونگار و کمک پرتونگار را داشته باشدپر، مسئول فیزیک بهداشت کل، شخص  مسئول

  :پرتوهای یونساز 3-9
 . باشند یجاد جفت یون در مواد بیولوژیکی میا هپرتوهائی که قادر ب، از دیدگاه حفاظت دربرابر اشعه

  :شتغال ا هپروان 3-10
ه پروانه مجوزی است که بر مبنای ارزیابی ایمنی و رعایت مقررات و شرایط  ویژه توسط  واحد قانونی به دارند

  . گردد میی اعطا بردار بهرهو یا دارنده مجوز 
  ):Radioactivity(پرتوزائی 3-11

از انرژی و زمان معین که به صورت زیر تر در) عنصر پرتوزا(برای مقداری از یک رادیونوکلئید ، Aکمیت 
                                                                                            A = dN/dt:گردد تعریف می
. باشند  میdtاز انرژی معین و در زمان تر  ارزش انتظاری تعداد واپاشی خود به خودی هسته درdNکه در آن  

  . نامیده می شود) Bq(است که بکرل  ) s/1(  عکس ثانیه SIیکای پرتوزائی در سیستم 
 ):Exposure(پرتوگیری  3-12

پرتوگیری می تواند شامل پرتوگیری خارجی . رار گرفتن در معرض تابش پرتو عمل یا شرایط قرار دادن یا ق
پرتوگیری را می توان به صورت . باشد) از منابع داخل بدن(یا پرتوگیری داخلی ) از منابع خارج بدن(

پزشکی و مردم و در شرایط مداخله به ، یا بصورت پرتوگیری شغلی، پرتوگیری عادی یا پرتوگیری بالقوه
  . پرتوگیری اورژانس یا ممتد طبقه بندی نمودصورت 
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 : پرتوگیری شغلی 3-13

 . پرتوگیری کارکنان به هنگام کار با منابع پرتو
 : پرتوگیری عادی 3-14

های ناشی از سوانح جزئی  با در نظر گرفتن پرتوگیری، پرتوگیری قابل انتظار در شرایط عادی کار با منابع پرتو
  . قابل کنترل

 : حد دز 3-15
  . ست که نباید از آن تجاوز نمایدا هؤثر یا دز معادل افراد ناشی از فعالیت پرتوی کنترل شدمقدار  دز م

  :  دارنده پروانه کسب 3-16
 قوانین کشوری مسئولیت و اختیارات الزم جهت انجام امور پرتونگاری را براساسشخص حقیقی یا حقوقی که 

  . دارد
 : دارنده پروانه 3-17

ست و واجد صالحیت جهت فعالیت پرتوئی با ا هو اعطا شدا هبا منبع خاص بی یمتقاضی که پروانه فعالیت پرتو
 . منبع بویژه در رابطه با حفاظت و ایمنی باشد

 : دزیمتر فردی 3-18
، نظیر فیلم بج: ی میزان پرتوگیری پرتوکاران بکاررودگیر اندازهگردد که جهت  می اتالق ای ه وسیلهرگونهبه 

TLDو دزیمتر قلمی   .  
 : هدز محدود شد 3-19

محدودیتی است برای دز دریافتی از هر منبع پرتو و باید با در نظر گرفتن دز ناشی از کلیه منابع پرتو به 
  . ای تعیین گردد که همواره پرتوگیری افراد از حد دز تجاوز ننماید گونه

 : دز 3-20
دز ، دز عضو، هایی نظیر دز جذبی توسط کمیت، معیاری برای بیان دریافت یا جذب پرتو که بر حسب مورد

عبارات مکمل مربوط به دز در صورت غیر ضروری بودن ، در اغلب موارد. بکار می رود. . .دز موثر و، معادل
 . حذف می گردند

 : دز معادل 3-21
Hکمیت  RT  : که بصورت زیر تعریف می شود,

           wDH RRTRT •= ,,  
Dکه درآن  RT wR و T در عضو یا بافت Rپرتو  جذبی از میانگین دز ,

.  استR  ضریب وزنی پرتو 
wRکیبی از پرتوها با مقادیر مختلف تر درصورتی که میدان پرتو

  :دز معادل برابر است با.    باشد
                                                                                      DwH RTR RT ,•=∑  

  . نامیده می شود) Sv( است که سیورت J/kgیکای دز موثر 
 : دز موثر 3-22

 :شود  که بصورت مجموع حاصلضرب دزهای معادل هر بافت در ضریب وزنی بافت مربوطه تعریف میEکمیت 
                                                                                                      Hw TT T •∑ E =  
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wT و   T دز معادل در بافت      HTکه در آن    

از تعریـف دز معـادل رابطـه زیـر          .   است  T ضریب وزنی بافت     
Dww                                                                :شود حاصل می RTR RT T ,•• ∑∑   E =   
wRکه در آن    

D و   R ضریب وزنی پرتو      RT یکـای  .  است T در عضو یا بافت      R میانگین دز جذبی از پرتو       ,
  . شود نامیده می) Sv( است که سیورت J/kgدز موثر 

 :دزیمتر محیطی  3-23
 . رود گیری آهنگ دز در محیط کار با پرتو بکار می ی است که جهت اندازها وسیله

 :   دستگاه پرتو ساز  3-24
  . گردد که با روشن شدن شروع به پرتودهی نماید میبه دستگاهی اطالق 

 :   دوره مقدماتی  3-25
تأیید واحد  دوره مقدماتی آموزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پرتونگاری صنعتی یا معادل آن که مورد 

  . قانونی باشد
 :  دوره ویژه مسئولین  3-26

موزش حفاظت در برابر اشعه ویژه مسئولین مراکز پرتونگاری صنعتی یا معادل آن که مورد تأیید واحد ه آدور
  . قانونی باشد

 :  دوربین پرتونگاری  3-27
ته و با متعلقات و گردد که چشمه پرتوزای استاندارد در داخل حفاظ آن قرار گرف می اتالق ای هبه وسیل

ضمن نگاهداری ایمن چشمه در هنگام کار امکان انتقال آن را به نقطه پرتودهی و ، تجهیزات ایمنی مناسب
  نماید میبصورت کنترل ا ز راه دور فراهم 

 : ریسک 3-28
  .  ناشی از پرتوگیریآور زیان است برای بیان وقوع یا احتمال بروز خطرات جانی و مالی و یا اثرات ای هواژ

 ): Procedure(روش اجرائی  3-29
ی برای اجرای فعالیت های مرتبط که می توان توسط آن بطور خالصه ا هروش کار معین و مشخص شد

مدارک ، منابع، ها دستگاه، تجهیزات، از چه مواد، در چه زمانی، توسط چه کسی، تعریف کرد که چه کاری
  . ستا ه و ثبت شدنجام شده و چگونه کنترلا هدر کجا و چگون، مورد استفاده

 : سانحه 3-30
نقص فنی تجهیزات و یا سایر رویدادها به طوری که پیامد و یا ، هر اتفاق  غیر عمدی در اثر خطای انسانی

  . احتمال آن از نقطه نظر حفاظت و ایمنی قابل چشم پوشی نباشد
 ):اتاق پرتونگاری( سایت ثابت 3-31

کف و سقف ،  دیوارها بنحویکه هی طراحی و ساخته شدیک اتاق پرتونگاری ثابت برای انجام عملیات پرتونگار
گردد و  هدایت  ست بطوریکه منطقه تحت کنترل به داخل اتاق محصور میا هآن توسط حفاظ پوشانیده شد

  . .شود عملیات پرتونگاری از خارج از اتاق انجام می
 :سایت باز 3-32

 حفاظ محصور کننده هرگونه فاقد ی پرتونگاری خارج از محدوده تحت اختیار دارنده پروانه وها سایت
  . باید تا حد امکان از کولیماتور استفاده شود، در این سایت جهت محدود کردن میدان پرتو. باشد می میدائ
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 :شخص قانونی  3-33

حقوقی و یا هر فرد ، اجتماعی، سیاسی، دفترو انجمن اعم از دولتی، شرکت تعاونی، مؤسسه، بنیاد، هر سازمان
  . ی پرتوی را داشته باشدها فعالیت قوانین کشوری مسئولیت و اختیارات الزم جهت براساسدیگری که 

 :شخص مسئول 3-34
و فنی و شرایط  الزم برای تصدی  میشخص حقیقی است که برابر مقررات این دستورالعمل واجد صالحیت عل

  . مور مربوط  به کار با اشعه در محدوده پروانه مربوطه باشدا هو نظارت بر کلی
 : نامه دوربینشناس 3-35

شود و  میی پرتونگاری موجود در کشور صادر ها دوربینز طرف واحد قانونی برای کلیه ا هسندی است ک
ی بارگزاری شده و ها هقدرت چشم، تاریخ و نتایح آزمایشات کنترل کیفی، شماره هلدر، مشخصات دوربین

  . ستا همیزان نشتی اندازه گیری شده در آن درج شد
 : قانون 3-36

  . گردد میتالق ا هون حفاظت در برابر اشعبه قان
 : قفل ایمنی 3-37

که درب محافظ باز  مین تجهیزات پرتونگاری در هنگا آهچ یا ابزار دیگر که بوسیلییقفل مجهز به یک سو
  .گردد میشود و یا در هنگام بروز و ایجاد سانحه بطور اتوماتیک خاموش  می

  )Code of Practice():فاده خواهد شدباختصار از کلمه مدرک است(قواعد کار با پرتو  3-38
ی آژانس ها هتوصی، استانداردها، ها هآئین نام،  قوانینبراساسی از مقررات و استانداردها که ا مجموعه

های پرتوئی تهیه شده و بایستی در مراکز کار  عمدتا در ارتباط با منابع یا انجام فعالیت، المللی انرژی اتمی بین
 . با پرتو رعایت گردد

 ) Rules and Regulations (ها همقررات و آئین نام، قوانین 3-39
  . مستنداتی هستند که توسط مجلس شورای اسالمی تصویب شده باشند :قوانین

  . مستنداتی است که توسط واحد قانونی تهیه و به تصویب هیئت دولت رسیده شده باشند: آئین نامه
  .  تهیه شده و الزم االجرا می باشندها هناممستنداتی است که به موجب قانون و آئین  :مقررات

 : کارفرمای محل  3-40
کارفرمایی است که عملیات پرتونگاری بنا به درخواست و در محل مورد نظر وی و بر حسب توافق با دارنده 

  . پذیرد میپروانۀ اشتغال یا دارنده مجوز شروع بکار انجام 
 : کارکنان 3-41

قراردادی در استخدام کارفرما هستند و وظایف و حقوق ایشان در پاره وقت یا ، افرادی که بطور تمام وقت
  . رابطه با حفاظت دربرابر اشعه مرتبط با شغلشان مشخص است

 : کپسول چشمه  3-42
 به هم متصل و جامد باشند "ماده پرتوزایی که درون یک محفظه مسدود جای گرفته یا ذرات آن کامال

  . یش بینی  مواد پرتوزا در کاربرد مورد نظر نشت نکنندبطوری که در اثر فرسایش و اشتباهات قابل پ
 : گواهی نامه کنترل کیفی 3-43

مبنی بر ثبت بودن نتایج آزمایشات کنترل کیفی که توسط یکی از مؤسسات معتبر مورد  میسندی است رس
  .  استانداردهای معتبر بین المللی صادر شده باشدبراساستأیید واحد قانونی و 
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 : شت کلمسئول فیزیک بهدا 3-44

و فنی و شرایط الزم برای تصدی  می مربوطه واجد صالحیت علنامه آیینشخص حقیقی است که برابر 
  . مسئولیت حفاظت در برابر اشعه در محدوده پروانه مربوطه باشد

 : مسئول سایت 3-45
اظت شخص دارای قدرت اجرائی در سایت باز که مجوز عملیات پرتونگاری را با رعایت ضوابط ایمنی برای حف

  . نماید کارکنان عادی از پرتوگیری ناشی از عملیات پرتونگاری صادر می
 : منابع پرتو  3-46

ی پرتوزا که در پرتونگاری صنعتی مورد ها هی مولد پرتو  و چشمها دستگاه، ی پرتونگاری صنعتیها دوربینبه 
  گردد میاطالق ، گیرند میاستفاده قرار 

 : ناحیه ممنوعه  3-47
فراد در این ناحیه ا هحضور کلی.   باشدmSv/h2هنگ دز در آن بیش از   آ هگردد ک می اطالق ای هبه هر ناحی

  تجاوز µSv50طمینان حاصل شود که مجموع دز از  ا هفقط  در موارد خاص و در صورتیک. ممنوع است
  . ی دقیق و صحیح در آن بالمانع استریز برنامهنخواهد کرد حضور پرتوکاران با 

 : ناحیه کنترل شده 3-48
 :ای که در آن معیارهای حفاظتی ویژه و مقررات ایمنی به دالیل زیر انجام گرفته و یا مورد نیاز باشد هر ناحیه

  . کنترل پرتوگیری یا جلوگیری از گسترش آلودگی در شرایط عادی کار   -الف
  . های بالقوه جلوگیری یا محدود کردن گستره پرتوگیری   -ب

  
  : واحد قانونی 3-49

  .   است"ر حفاظت در برابر اشعه امو"در مفهوم  
 : هلدر 3-50

  . ای است جهت نگاهداری چشمه به شکل بسته و ایمن با قابلیت انعطاف پذیری وسیله
 

 مسئولیت ها    -4
، یآور  جمعتعمیر و نگهداری کننده و مراکزی که بنوعی خدمات          ،  استفاده کننده ،  ندازی کننده ا  ه نصب و را   کلیه مراکز 

ـ   ا  هرسانند ملزم ب   نجام می ا  ه تجهیزات رادیوگرافی صنعتی را ب     انبارداری و پسمانداری   شـتغال و اجـرای مفـاد       ا  هخـذ پروان
  . باشند مجموعه قواعد کار با پرتوی حاضر می

  
  ی کاریها رویه   - 5

   کلیات  5-1
  :تجهیزات پرتونگاری صنعتی  5-1-1

عات از ساختار داخلی مواد بروش در پرتونگاری صنعتی از پرتوهای پر انرژی گاما یا ایکس بمنظور کسب اطال
عبارت تجهیزات پرتونگاری صنعتی در این مدرک به مجموعه دستگاه حاوی . غیر مخرب استفاده می شود

بدنه یا کانتینر مربوطه و هرگونه وسایل ، یکسا همنبع مولد پرتو اعم از چشمه رادیواکتیو یا منبع تولید اشع
  . زی اطالق می گرددآشکارسازی پرتوها و تصویر سا، کنترلی
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   :" تا حد ممکن"  و "باید"عبارات     5-1-2

  :ین شرح می باشندا ه در این مدرک دارای معانی خاصی ب" تا حد ممکن"  و "باید"عبارات 
ین معنی است که رعایت ا ه ب" تا حد ممکن".   بمعنای اجباری بودن ضوابط تعیین شده می باشد"باید"

  .  کاهش خطر پرتوگیری در صورت عملی بودن اجباری استضوابط تعیین شده در جهت
ین نکته که برخی تجهیزات پرتونگاری موجود در کشور با استانداردهای تعیین شده توسط واحد ا هبا توجه ب  :صرهتب

ی این مدرک با هدف تشویق دارندگان ها قسمت در برخی از "باید"ز عبارت ا هقانونی مطابقت ندارند استفاد
  . باشد تشخیص این موارد خاص با واحد قانونی می. رتقاء سیستم های موجود می باشدا ههیزاتی بچنین تج

  
 :حدود دز مجاز سالیانه   5-1-3

آور تلقی گردیده و   کند زیان نسان بطور طبیعی از دز زمینه دریافت میا همقادیری از دز پرتو بیش از آنچه ک
کنند  حدود دز برای اشخاصی که با منابع پرتو کار می. ان گرددتواند باعث افزایش خطر ابتالء به سرط می

ست که خطر ناشی از دز دریافتی آنها از خطر سایر مشاغل با استاندارد ایمنی باال ا هطوری تعیین گردید
در همین راستا حدود دز پرتو برای افراد جامعه طوری تعیین گردیده که خطر ناشی از آن باالتر . بیشتر نباشد

  . سایر مخاطرات زندگی روزمره نباشداز 
ین است که حد باالی خطر برای افراد در معرض پرتو نسبتا ا هحدود دز برای کار با منابع پرتو تضمین کنند

  . ستا ه آمد"1"ای از حدود دز در پیوست خالصهوثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز ا هاطالعات پای. ناچیز است
   معرض پرتوگیریطبقه بندی افراد در    5-1-4

  :ستا هاستانداردهای حفاظت در برابر اشعه برای دو گروه در معرض پرتو به شرح زیر تبیین گردید
افرادی هستند که بواسطه شغل خود و به علت تماس مستقیم با منابع پرتو در معرض پرتوهای ، پرتوکاران 

 یونساز قرار دارند و 
 . دافرادی که پرتوکار نمی باشن، افراد جامعه 

 
  ی پرتونگاری صنعتی و هلدرهاها چشمهالزامات    5-2

 :معیارهای انتخاب چشمه   5-2-1
  . درانتخاب چشمه پرتوزا بمنظور استفاده در پرتونگاری صنعتی باید  معیارهای زیر را رعایت نمود

 پرتوگیری نوع و انرژی پرتوهای چشمه با کاربرد مورد نظر و رعایت اصل حداقل، تناسب پرتوزائی  5-2-1-1
  . ممکن

ماده تشکیل دهنده چشمه باید دارای چنان ویژگی های شیمیائی و فیزیکی باشد که در طول   5-2-1-2
  :عمر مفید آن

 . خوردگی و افزایش فشار داخلی چشمه حداقل باشد 
 . احتمال پخش آن حداقل باشد، در صورت آسیب دیدن کپسول 

 
 از همین 2-2-5بر طبق شرایط مندرج در قسمت ) Sealed( باید بصورت بسته ها چشمهلیه ک  5-2-1-3

خذ مجوز مخصوص از واحد قانونی اقدام شود ا هدستورالعمل باشند در غیر این صورت باید نسبت ب
  . ) باشندCo-60  یا Se-75 یا  Ir-192باید حاوی مواد پرتوزای(
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 ی پرتوزاها چشمهکپسول سازی    5-2-2

.   باشند ISO 2919ر پرتونگاری صنعتی باید منطبق با استاندارد ی بسته مورد استفاده دها چشمه
  .  باید ضوابط زیر را برآورده سازدتر های داخلی ین کپسول چشمه بسته بتنهائی یا بهمراه کپسولتر خارجی

  . باید از آزاد شدن و پخش شدن مواد پرتوزا تحت شرایط عادی کار جلوگیری نماید  5-2-2-1
 از همین مدرک در مورد آن 3-2 -5زمایشات قسمت آ ه ساخته شده باشد که نتیجباید طوری  5-2-2-2

 . مثبت باشد
 . لودگی سطحی به مواد پرتوزا عاری باشد آهاز هرگون  5-2-2-3
 4-4-2-5در قسمت ( باید باستثنای زمانی که بصورت دائم در درون یک هلدر قرار داده می شود   5-2-2-4

این کلمات بر ، مانند حکاکی، بصورتی که بĤسانی پاک نشود، )همین مدرک توضیح داده شده
و همچنین دارای مدرک مشخص کننده ) Danger Radioactive: (روی آن نوشته شده باشد

ضمنا اطالعات زیر را نیز باید بتوان از روی مدارک کتبی همراه با کپسول . نوع چشمه باشد
  . بدست آورد

 نوع ماده رادیواکتیو 
 شمه و تاریخ اندازه گیری آنپرتوزائی چ 
 و، نام و آدرس تهیه کننده و سازنده 
 شماره سریال چشمه 

 
 های الزم برای تضمین یکپارچگی و مقاومت کپسول چشمه پرتوزا آزمایش  5-2-3

    ISO 2919ین کپسول چشمه بسته مورد استفاده در پرتونگاری صنعتی باید منطبق با استاندارد تر خارجی
  . ی بسته بر طبق نظر واحد قانونی خواهد بودها چشمها رد گواهی های استاندارد صادره برای تائید ی. باشد

 ضوابط الزم برای هلدرها  5-2-4
  . هلدرها باید ضوابط زیر را برآورده سازند

ی ساخته شده باشد که بتوان آن را بمنظور بازرسی توسط افراد صالحیت دار از ا هباید بگون  5-2-4-1
  . نگاری جدا نمودسیستم پرتو

ز رها شدن چشمه پرتوزا در شرایط استفاده نرمال و  بروز ا هی ساخته شده باشد کا هباید بگون  5-2-4-2
 . اشتباهات محتمل جلوگیری نماید

ی روی ها هدر صورتی که قرارگرفتن کپسول چشمه در درون هلدر منجر به پنهان ماندن نوشت  5-2-4-3
  در مورد 4-2-2-5باید ضوابط مندرج در قسمت ، گردد) درک این م4-2-2-5قسمت ( کپسول 

  . هلدر اجرا شود
 . تعیین شده توسط واحد قانونی بر روی هلدر درج گردد، باید مدرک سازنده  5-2-4-4
که در کار با آنهابمنظور پرتونگاری  هلدر را : Type 2 (2ی نوع ها هدر صورتی که هلدر در محفظ  5-2-4-5

باید هلدر به یک کابل قابل انعطاف یا گیره مناسب ، قرار داشته باشد)  می نماینداز کانتینر خارج
  .  این مدرک جهت کنترل از راه دور متصل شده باشد3-3-5بر طبق ضوابط قسمت 
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  ی آن  و تجهیزات کمک صنعتیی پرتونگاریها دوربین الزامات   5-3

  : طراحی و ساخت دوربین  5-3-1
را برآورده نماید   ISO 3999رتو نگاری باید ضوابط آخرین استاندارد بین المللی هر دوربین پ  5-3-1-1

همچنین اگر بعنوان کانتینر حمل چشمه مورد استفاده قرار می گیرد باید با ضوابط مدرک ویژه 
  . مطابقت داشته باشد، TS-R 1حمل و نقل مواد پرتوزا 

مبنی بر ، ز یکی از موسسات مورد تایید واحد قانونیا هجهت ساخت و ورود دوربین ها باید تاییدی  5-3-1-2
  .   ارائه گردد ISO 3999مطابقت با استاندارد 

  .باشد های پرتونگاری صنعتی دست دوم و کارکرده ممنوع می واردات دوربین  5-3-1-3
  

  ضوابط ایمنی حائز اهمیت برای دوربین های پرتونگاری  5-3-2 
  :رل کیفی و خرید دوربین ها درنظر گرفته شودکنت، ضوابط زیر باید هنگام ساخت

مکان اتصال ا هباید دوربین مجهز به درپوش جلو و عقب باشد و مکانیزمی تعبیه شده باشد ک  5-3-2-1
  . محکم درپوش ها را  ایجاد نماید

ت  رطوب، شرایط و نوسانات ناگهانی محیطی مانند حرارت ، شن وماسه ،گرد و غبار، مواد خورنده  5-3-2-2
 ه در طی عمر مفید دستگاه حضور دارند نباید بر روی عملکرد دستگاه به نحوی تاثیرگذارک. .و

  . باشند که عملکرد ایمنی آن مختل  شود
شاتر یا مکانیزم کنترل چشمه باید مجهز به یک سیستم قفل دارای کلید باشد به نحوی که فقط   5-3-2-3

  . داخل دوربین برگشته باشددر ایمن خود زمانی بتواند قفل گردد که چشمه به موقعیت 
  : سیستم قفل دوربین باید به نحوی ساخته شده باشد که  5-3-2-4

فشارهای قوی معمول ناشی از عملکرد اپراتور و تجهیزات را تحمل نماید همچنین کلید  )الف
  . بایست مقاومت کافی را هنگام بیرون آوردن از قفل داشته باشد می

 از سیستم قفل " "open بدون کلید وجود داشته باشد و یا کلید در حالت باز امکان قفل شدن  )ب
  . خارج نشود

  . ست وجود داشته باشدا هامکان برگشت هلدر حتی موقعی که قفل خراب شد  ) ج
این سیستم باید زمانی که چشمه به موقعیت ایمن خود در . دارای سیستم ایمنی خودکار باشد  ) د

همچنین آزاد کردن . دد بطور خودکار مسیر کانال دوربین را مسدود نمایدداخل دوربین بر میگر
  . سیستم خودکار ایمن باید فقط با یک عمل و نیروی ارادی صورت گیرد

امکان قفل کردن دوربین فقط زمانی وجود داشته باشد که هلدر به موقعیت ایمن خود در داخل   ) ه
  . دوربین برگشته باشد

  
  : نمودن هلدر باید زمانی وجود داشته باشد کهامکان خارج  5-3-2-5

  کابل کرنک به هلدر وصل باشد و )الف
  اتصاالت کرنک به سیستم قفل دوربین وصل باشد و  ) ب
  . اتصال گاید تیوب به دوربین وصل باشد  ) ج
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ه باید امکان جدا نمودن اتصال کرنک به سیستم قفل وجود نداشته باشد مگر اینکه هلدر ب   5-3-2-6

  . موقعیت ایمن خود در داخل دوربین برگشته  باشد
رنگ سبز . ستا هشاخصی باید وجود داشته باشد که نشان دهد هلدر به موقعیت ایمن برگشت  5-3-2-7

  .  متری قابل رویت باشد5شاخص باید حداقل از فاصله 
تی از بدن در مقابل بیم باید امکان قفل و باز نمودن دوربین وجود داشته باشد بدون اینکه قسم  5-3-2-8

  . پرتو قرار گیرد
 ه وجود داشته باشد بدون اینکه قسمتی از بدن در جایی قرار گیرد ک تیوبباید امکان اتصال گاید  5-3-2-7

  .  باشدmSv/h 2هنگ دز بیش از آ
  :شیلد اورانیوم دوربین باید توسط پوششی مناسب محافظت گردد به نحوی که  5-3-2-9

  . ا را جذب نمایدپرتوهای بت )الف
  . خوردگی را محدود سازد  )ب
  . از انتشار آلودگی جلوگیری نماید  )ج
  

در ماکزیمم اکتیویته بارگذاری شده حداکثر آهنگ دز در فواصل مختلف برای دوربین ها نباید از  5-3-2-10
  . تجاوز نماید 1مقادیر مندرج در جدول 

  
  ختلف از دوربینفواصل مو در سطح حد اکثر آهنگ دز    1 -جدول

  
   :µSv/hحد اکثر آهنگ دز بر حسب 

  طبقه بندی دوربین
  متری1   سانتی متری5  روی سطح

P” "20  500  2000   قابل حمل  
M” "50  1000  2000   متحرک  

F” "100  1000  2000   ثابت  
  

  : توجه **
 حالت قفل برای تعیین حداکثر آهنگ دز باید دریچه خروج پرتو بسته و مکانیزم خروج چشمه در

  . و چشمه در موقعیت ایمن خود قرار داشته باشد و کپ های جلو و عقب نیز وصل شده باشند
  

  . گراد نباشد  درجه سانتی800نقطه ذوب آن کمتراز   ازجنسی باشدکهها دوربینبایدحفاظ خارجی   5-3-2-11
 باشد به نحوی که هیچ را داشته +) 45 تا -10(دوربین باید تحمل تغییرات دمای محیطی  5-3-2-12 

  . اشکالی در صحت عملکرد مکانیزم ایمنی آن بوجود نیاید
  .  اجزاء دوربین بایدساختاری داشته باشند که تابش اشعه نتواند باعث زوال آنها شود5-3-2-13
باید دوربین  میرا داشته باشد همچنین دوربین  برابر وزن خود 25تحمل باید دسته دوربین  5-3-2-14

گر یک نیروی عمدی جهت بلند کردن آن اعمال شود هیچ گونه خرابی و ا هطراحی شود کطوری 
  . یا تنشی به ساختار کانتینر چشمه وارد نشود
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باید دوربین به نحوی طراحی شده باشد که برای باز نمودن اجزا آن وسیله خاصی به کار رود یا  5-3-2-15

  . حتما پوشش خاصی برداشته شود
های مربوطه و رد استاندابراساساتصال به روش جوش یا به شکل لحیم اشکال دارد مگر اینکه  هر 5-3-2-16

  . ضوابط مورد تائید واحد قانونی باشد
تندی ، ارتعاشات، یندهایی مانند نوساناتآ دوربین باید طوری طراحی و ساخته شود که تحمل فر5-3-2-17

را داشته به طوریکه در عملکرد راحت و و شتاب تحمیل شده طی حمل و نقل وکار با دستگاه 
  . نقصان و زوالی بوجود نیاید، آسان دریچه و مکانیزم کنترل چشمه

ز لحاظ فیزیکی و شیمیایی با یکدیگر ا ه دوربین باید طوری ساخته شود که مواد بکارگرفته شد5-3-2-18
گر اجزاء وجود همچنین باید این سازگاری بین کپسول چشمه و دی. سازگار و همخوان باشند

  . داشته باشد
  . دوربین باید مجهز به دسته ویا وسیله مناسب برای حمل ایمن توسط فرد باشد 5-3-2-19
 ،"Caution" کلمه اشعهرعالمت خط دوربین بایدمجهزبه یک پالک بادوام ومقاوم دربرابرآتش که 5-3-2-20

کارخانه سازنده بر روی آن نام ، ینشماره سریال دورب، یحداکثر قدرت بارگذار، نوع رادیوایزوتوپ
اطالعات باید بر روی پالک حک شده و پالک روی شیلد خارجی به شکل . باشد، ستا هدرج شد

  . واضح و آشکار نصب گردد
  

  Handling equipment  تجهیزات کمکی دوربین   5-3-3
باید . ، شود میاری استفاده تجهیزاتی که برای بیرون راندن چشمه رادیواکتیو از دوربین به موقعیت پرتونگ

طراحی و ، همچنین باید ضوابط زیر در ساخت.  را برآورده نمایدISO 3999ضوابط مربوطه در استاندارد 
  :ز آنها در نظر گرفته شوندا هاستفاد

لوله هدایت کننده باید به نحوی فراهم شود که حرکت آزادانه هلدرچشمه در داخل آن میسر   5-3-3-1
 طراحی شده باشد که بیرون افتادن هلدر چشمه ای هنوک پرتودهی باید به گونهمچنین . باشد

نتهای لوله هدایت و نوک پرتودهی با نیروی متعارف و در شرایط معمول کار ا ههنگام رسیدن آن ب
  . و غیر عمد امکان پذیر نباشد

گردو غبار وشن و نفوذ مکان ورود ا ه مناسب و بسته باشد کای ه باید به گونتیوبپوشش گاید   5-3-3-2
  . رطوبت در آن وجود نداشته باشد

ی انعطاف پذیر باید امکان حرکت چشمه بدون گیر کردن و فشار مضاعف در صورت ها هبرای لول   5-3-3-3
  . وجود انحناء های مکرر در مسیر حرکت هلدر چشمه وجود داشته باشد

ت قرارگیرد که حرکت کابل و چشمه بر روی نوک پرتودهی باید در محل پرتودهی به نحوی ثاب  5-3-3-4
موقعیت آن تاثیر نگذارد و قابلیت قرارگرفتن و اتصال مناسب در کولیماتور را داشته  محل و
  . باشند

اتصال کابل به هلدر جهت حرکت چشمه باید طوری طراحی شود که تحمل شرائط سخت و   5-3-3-5
ر وکابل تحت شرایط معمول عملی و غیر عمد نیروهای مضائف اپراتوری را داشته و اتصاالت هلد

  . بسادگی جدا و یا پاره نشوند
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 متر باشد و جهت به حداقل 5/7نباید کمتر از ) کرنک(طول سیستم لوله کنترل از راه دور  5-3-3-6

رساندن پرتوگیری پرتوکاران باید طول کافی نسبت به شرائط پرتودهی و قدرت پرتوزایی و نوع 
در صورت امکان کرنک باید به سیستمی مجهز باشد که موقعیت . فته شودچشمه در نظر گر

  . چشمه را در هر زمان نسبت به موقعیت ایمن آن در دوربین نشان دهد
شود باید  میاگر از سیستم الکتریکی جهت حرکت دادن چشمه به موقعیت پرتودهی استفاده   5-3-3-7

برق یا ایجاد اشکال به هر دلیلی امکان برگشت وجود داشته باشد که در صورت فقدان   میمکانیز
  . چشمه به دوربین وجود داشته باشد

فاقد سیستم کنترل از راه دور برای خارج نمودن  مانند دوربین تورچ  که ی رادیوگرافیها دوربین  5-3-3-8
ه مگر اینکه قبال توسط واحد قانونی جهت استفادنباید استفاده گردد ز دوربین میباشند ا هچشم

  . مورد تائید قرار گرفته باشند
  

   ی پرتونگاری صنعتیها چشمهالزامات نگهداری و حمل ونقل    5-4
  :لزامات نگهداریا   5-4-1

 :   برآورده گرددی پرتونگاری صنعتیها چشمهضوابط زیر باید برای نگهداری مناسب و صحیح 
ناسب که فقط برای این منظور طراحی و دوربین پرتونگاری حاوی چشمه پرتوزا باید در مکانی م   5-4-1-1

 . ست نگهداری شودا همورد تایید واحد قانونی قرار گرفت
های پرتونگاری نباید از محلی به محل دیگر بدون اطالع واحد قانونی منتقل گردند  چشمه دوربین   5-4-1-2

  . همچنین محل جدید باید مطابق ضوابط این مدرک طراحی و ساخته شود
 براساسز یک دوربین به دوربین های دیگر تحت اختیار دارنده پروانه ا هویض هلدرحاوی چشمتع   5-4-1-3

 . ضوابط این مدرک وبا اطالع واحد قانونی بالمانع است
گیرد بایدکرنک وگاید ازآن جدا گردد و  زمانیکه دوربین حاوی چشمه درمحل نگهداری قرار می   5-4-1-4

 آمده و کلید آن برداشته و درپوش های جلو وعقب نصب سیستم کنترل چشمه به حالت قفل در
همچنین قبال باید توسط یک دزیمتر محیطی از قرار گرفتن چشمه در موقعیت ایمن در . گردد

  . داخل دوربین اطمینان حاصل شده باشد
  

  ضوابط محل نگهداری   5-4-2
 :محل نگهداری باید دارای ضوابط زیر باشد

حکم و مقاوم در برابر آتش ساخته شده باشد همچنین امکان ورود افراد غیر از مواد و مصالح م  5-4-2-1
  . مجاز وجود نداشته باشد

در محیط های  .  نباشدµSv/h 25 بیش ازی حداکثر آهنگ دز روی سطح بیرونی محل نگهدار  5-4-2-2
ی کاهش ا هتردد ودارای فاکتور اشغال باال باید پرتوگیری به هر چه کمتر موجه شدنی به گون پر

 . در سال تجاوز ننماید mSv 1یابد که پرتوگیری عموم از
محل نگهداری بایدمجهز به درب و قفل مناسب بوده و تحت کنترل و نظارت افراد واجد صالحیت    5-4-2-3

  . باشد
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که ) 2پیوست (محل نگهداری باید مجهز به عالمت هشداردهنده پرتو و برچسب مخصوص باشد   5-4-2-4

ح مشخص نماید در مکان فوق چشمه پرتوزا وجود دارد برچسب باید در معرض دید قرار به وضو
همچنین باید مشخصات چشمه و اطالعات مالک شامل آدرس و شماره تلفن مسئول . گیرد

 . فیزیک بهداشت در محل نگهداری نیز وجود داشته باشد
خورنده و فیلم های خام پرتونگاری واقع  ،محترقه، محل نگهداری نباید در مجاورت مواد منفجره   5-4-2-5

 . گردد
ن  آهنبوده و مسیر خروج اضطراری ب دد نیزتر در مسیر اصلی داشته باشد و درحد امکان یک در   5-4-2-6

  . نزدیک باشد
  

  حمل ونقل دوربین یا کانتینر حاوی چشمه پرتونگاری صنعتی   3 -5-4
ن دیگر میبایست ضوابط اجرائی دستورالعمل حمل ونقل برای حمل ونقل چشمه پرتوزا از هرمکانی به مکا

TS-R-1کامال اجرا گردد  .  
  تمهیدات قبل از حمل و نقل  5-4-3-1

 . قبل ازحمل و نقل باید نسبت به رعایت ضوابط زیر اطمینان حاصل شود
چشمه در موقعیت ایمن خود در دوربین قرار گیرد و سیستم کنترل چشمه  قفل و کلید آن  )الف

 . همچنین درپوش های جلو وعقب بطور محکم اتصال داده شود. ج گرددخار
برای اینکه مشخص گردد آهنگ دزدرحد قابل انتظار بعد از بسته شدن دریچه خروج  و قفل   )ب 

باید دوربین توسط یک دزیمترمحیطی مناسب ، ستا هشدن سیستم کنترل پرتو کاهش یافت
  . دیرداده شده در این مدرک باشدآهنگ دز باید منطبق برمقا. مونیتور شود

دوربین باید درون یک جعبه مناسب قرارگیرد و جعبه مذکورباید ضوابط  ، هنگام حمل و نقل  )ج 
  . را برآورده نماید T-S-R-1  واحد قانونی و همچنین دستورالعمل حمل و نقل مواد پرتوزا

  
  ضوابط حمل و نقل   5-4-3-2

نجام ضوابط زیر ا ه ماشین یا بوسیله هواپیما باید نسبت ببرای حمل و نقل چشمه پرتوزا در یک
 . اطمینان حاصل نمود

 ضوابط واحد قانونی براساسماشین حمل و نقل باید مجهز به پالک مناسب عالمت مواد پرتوزا  )الف
 . را برآورده نماید TS-R-1   بوده همچنین ضوابط دستورالعمل حمل و نقل مواد پرتوزا

  . وربین یا کانتینر حاوی چشمه توسط وسیله نقلیه عمومی ممنوع استحمل و نقل د  )ب 
  . دوربین حاوی چشمه باید درون جعبه با ویژگی های زیر حمل و نقل گردد  )ج 

  . از موادی محکم و مقاوم ساخته شده باشد 
به نحوی طراحی گردد که دوربین کامال ثابت و محکم درون آن قرار گیرد و متناسب با ابعاد  

  . ربین حاوی درپوش جلو و عقب باشددو
  مجهز به در و قفل مناسب باشد 
  . مجهز به دسته مقاوم جهت حمل باشد 
 . دو طرف آن و روی در جعبه برچسب مخصوص بسته بندی مواد پرتوزا چسبانده شود 
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  . جهت حمل باید فرم حمل و نقل تکمیل و بر روی جعبه نصب گردد   )د
  . ی بوده و از سالم بودن آن قبل از حمل اطمینان حاصل شودوسیله نقلیه باید خصوص  )ه 
  . به همراه وسیله نباید وسایل آتش زا حمل شود  )و 
 و جمله هشدار دهنده باید بر روی "توجه"برچسب مخصوص شامل عالمت خطر اشعه کلمه   )ز 

  . ماشین نصب گردد
  . قلیه وجود داشته باشدیک نسخه دستورالعمل اقدامات سوانح درمحل سرنشین وسیله ن  )ح 
 دزیمتر قرائت مستقیم و  TLDحداقل یک نفر پرتوکار واجد صالحیت مجهز به دزیمتر   )ط 

  . دزیمترمحیطی باید همراه وسیله نقلیه باشد
جهت حمل با قطار باید دوربین در قسمت بار قرارداده شود و حمل در قسمت مسافر ممنوع   )ی 

  . جهت تحویل دوربین حضور داشته باشد، رسیدن به مقصدبعالوه باید یک نفر زمان . است
  :جهت حمل و نقل دوربین یا کانتینر حاوی چشمه توسط هواپیما باید  )ک 

  . فرم کاالی خطرناک تکمیل گردد 
   بر روی جعبهCargo Aircraft Onlyدرج عبارت   
 . وکار باشدشخص باید پرت. حضور به موقع و بدون تاخیر جهت تحویل دوربین در فرودگاه 

  
شدنی  حداقل موجه افرادبه پرتوگیری نحوی درون ماشین قرارگیردکه پرتوزابایدبه چشمه حاوی دوربین  )ل 

 .  تجاوز نمایدµSv/h20 حداکثر آهنگ دز در محل سرنشینان اتومبیل نباید از. کاهش یابد
مزهای تر  نظیر( ایع محتملی محکم و ثابت گردد که در وقا هگون پرتوزا بایدبه دوربین حاوی چشمه  )م 

  . بجا شدن دوربین میسر نباشداامکان ج )شدید و تصادف های معمول یا تکان های شدید هواپیما
دوربین حاوی چشمه پرتوزا باید در قسمتی مجزا نسبت به سرنشینان قرار داده شود و در تمام   )ن 

ماشین الزم است توسط حمل صورت همچنین در. مراحل حمل و نقل در حالت قفل قرار گیرد
اگر حمل توسط ماشین روباز . پیوسته در طول مسیر حرکت چشمه تحت مراقبت و نظارت باشد

در این حالت باید . ک نمودتر ی دوربین حاوی چشمه پرتوزا راا هگیرد نباید درهیچ لحظ انجام می
مکان برداشتن ا هتصال محکم و ثابتی داشته باشد کا هجعبه قرارگیری دوربین به نحوی به بدن

  . دوربین توسط افراد غیر مجاز وجود نداشته باشد
  
  جابجایی چشمه درون سایت شرکت و کارخانه  5-4-3-3

 :در جابجایی چشمه باید نسبت به ضوابط زیر اطمینان حاصل شود
بجز برای جابجایی های خیلی کوچک جهت تنظیم کردن موقعیت پرتودهی  باید در کلیه موارد  )الف

 . سیستم کنترل چشمه قفل و درپوش های جلو وعقب وصل گردد، ز جابجایی چشمه پرتوزاقبل ا
رای انتقال دوربین حاوی چشمه در سایت ضمن جدا نمودن گاید واتصاالت باید سیستم کنترل ب  )ب 

همچنین . چشمه به حالت قفل درآمده و کلید آن برداشته ودرپوش های جلو وعقب نصب گردد
  یک دزیمتر محیطی از قرار گرفتن چشمه در موقعیت ایمن در داخل دوربین قبال باید توسط 

 هنگ دزبه حد قابل انتظار بعد از بسته شدن دریچه خروج  و آهاطمینان حاصل نمود به نحوی ک
در صورت امکان حمل برای مسافت های نسبتا . قفل شدن سیستم کنترل پرتو کاهش یافته باشد

  .  با جعبه مخصوص حمل انجام شودطوالنی درون سایت نیز باید
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  : در صورت حمل با دست با توجه به باال بودن آهنگ دز باید  )ج 

  . زمان را به حداقل ممکن کاهش داد 
  . مسافت حمل بین پرتوکاران تقسیم گردد 
 . آشامیدن و استعمال دخانیات اجتناب شود، از خوردن 

 
مل و نقل گردد که پرتوگیری پرتوکار به حداقل ی حا هدوربین حاوی چشمه پرتوزا باید به گون  )د 

  . موجه شدنی کاهش یابد
 

 اقدامات الزم در صورت بروز آسیب به دوربین و گم شدن آن  5-4-3-4
  :اگر در هنگام حمل و نقل آسیبی برای دوربین حاوی چشمه رخ دهد )الف

 نیازباید بالفاصله پس مسئول دوربین حاوی چشمه بوده و در صورت، پرتوکار یا پرتوکاران همراه 
  .طالع شخص مسئول ومسئول فیزیک بهداشت و واحد قانونی رسانده شودا هازوقوع حادثه مراتب ب

دارنده پروانه باید اطمینان حاصل نماید که دوربین با کمال دقت مورد آزمایش قرار گرفته و  
به ویژه باید . ی باشد ضوابط این مدرک مورد تایید مبراساسعملکرد ایمنی آن برای ادامه کار 

 متری با دزیمتر محیطی مناسب اندازه گیری و نسبت به مقادیر آن 1آهنگ دز را در سطح و 
 . براساس این مدرک اطمینان حاصل نماید

  
ی باشد که دوربین نتواند ضوابط ایمنی این مدرک را برای ادامه کار ا هگرنقص و خرابی به گونا  )ب 

  :اید کسب نماید دارنده پروانه ب
قدامات مناسب جهت محدود نمودن پرتوگیری افرادی که پرتوگیری آنها محتمل است ا هبالفاصل 

  .انجام دهد
قبل ازاینکه دوربین حاوی چشمه مجددا استفاده گردد باید کلیه نواقص ومعایب بوجود آمده  

 . طوری برطرف گردد که ضوابط این مدرک برآورده گردد
 

مسئول دوربین حاوی ، و نقل مفقود گردد پرتوکار یا پرتوکاران همراهاگر دوربین درحین حمل   )ج 
شخص مسئول ومسئول فیزیک ، چشمه بوده لذا می بایست بی درنگ مراتب به دارنده پروانه

بهداشت و واحد قانونی اطالع داده وباید اطالعات مربوط به موضوع فوق جمع آوری و جهت 
  . رائه گرددا هبازیابی  چشم

  
  کسای هلزامات تجهیزات رادیوگرافی با اشع ا   5-5

  یکسا هشعا هانتخاب دستگا   5-5-1
حداکثرکیلو ولتاژموثرو ، حداکثر آهنگ دز، یکس از قبیل حداکثر انرژیا هشعا همشخصات دستگا  5-5-1-1

  . حداکثر جریان باید بهینه و متناسب با کاربرد مورد نظر انتخاب شود
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 طراحی  وساخت  5-5-2

 . برای طراحی و ساخت دستگاه باید ضوابط زیر رعایت گردد  5-5-2-1
زعبور پرتو در تمام ا هی شیلد گردد کا هیکس باید درون یک حفاظ مناسب به گونا هتیوب اشع )الف

حفاظ باید به بقدر کافی . جهات به غیر ازجهت مورد نظر برای انجام پرتونگاری جلوگیری نماید
آهنگ دز در فاصله یک متری از ، شرایط ماکزیمم ولتاژو جریانوبه نحوی طراحی گردد که در 

 .  تجاوز نکندµSv/h 5000سطح حفاظ در کلیه جهت ها غیر از جهت بیم اصلی از 
 در صورت امکان باید از فیلتراسیون جهت  (open site)رای رادیوگرافی در مکان های بازب  )ب 

  . ستفاده نمودا هکاهش پرتوهای  پراکند
فراد غیر مجاز وجود داشته ا هرل دستگاه باید مجهزبه یک کلید جهت جلوگیری از استفادکنت  )ج 

 وجود (OFF POSITION)امکان برداشتن کلید باید فقط در حالت خاموش بودن . باشد
 آن باید روی پنل کنترل OFF) و  (ONی عملکرد کلیدخاموش و روشنها حالتداشته و 

 . دستگاه بوضوح مشخص باشد
 دستگاه باید روی پنل کنترل دستگاه به شکل فیزیکی دو کلید مجزا بوده و OFF و  ONوئیچس  )د 

 آن  باید روی پنل کنترل دستگاه بوضوح مشخص OFF و  ONی عملکرد کلید و حالتها حالت
دستگاه باید مجهز به سیستمی باشد که بتواند بعد از اتمام زمان تنظیم شده بر روی پنل . باشند

 . ودهی را بطور خودکار قطع نمایدکنترل پرت
ی تعبیه شده باشد که با شروع ا هک المپ قرمز چشمک زن باید روی پانل دستگاه به گونی  )ه 

متری نیز قابل 10همچنین باید المپ فوق ازفاصله . .پرتودهی دستگاه بطور خودکار فعال شود
ی از مدار ا همپ فوق به گونگر الا هیک قفل ایمنی باید بنحوی تعبیه شده باشد ک. رویت باشد

 . خارج شود ویا از کار بیفتید امکان پرتودهی وجود نداشته باشد
پنل کنترل باید به تجهیزات نشانگری مجهز باشد که مقدار عددی انرژی الکترون و آهنگ دز   )و 

س خروجی را برای شتابدهنده وماکزیمم کیلو ولتاژ و میلی آمپر را برای تیوپ های معمولی ایک
یی که در سایت های  بازمورد استفاده قرار میگیرند مقدار نشان داده ها دستگاهبرای . نشان دهد

 . شده بر روی نشانگر باید به وضوح در نورآفتاب قابل رویت باشد
رای رادیوگرافی درسایت های باز باید  پنل کنترل به یک یا چند المپ چشمک زن مجهز باشند ب  )ز 

توان برای مشخص  ازالمپ فوق می. دستگاه بطور خودکار شروع بکار نمایدکه با با روشن شدن 
 . نمودن مرزناحیه کنترل شده و مشخص بودن وضعیت پرتو دهی دستگاه نیز استفاده نمود

یکس در رادیوگرافی سایت باز نباید کمتر از مقادیر ا هطول کابل اتصال پنل کنترل به المپ اشع  )ح 
  :زیر باشد

   kVp100کیلو ولتاژ کمتر از متر برای   7 
  kVp200متر برای کیلو ولتاژ کمتر از  10 
  kVp250متربرای کیلو ولتاژ کمتر از  15 
  kVp250 متربرای کیلو ولتاژ بیشتر از از 20 

  . مگر اینکه در اتاق رادیوگرافی کامال بسته مورد استفاده قرار گیرند
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تحت  شودکه ی طراحی وساختها هگون  دستگاه بایدبهیکس فلورسکوپی حفاظا هی اشعها دستگاهرای ب  )ط 

 . نباشد µSv/h 25از  نقاط قابل دسترس بیش آهنگ دز کلیه، هیچ شرایطی درزمان پرتودهی
تجهیزات و مونیتور نشاندهنده تصویر باید درموقعیتی غیر از جهت بیم اولیه قرار گیرند و نباید در   )ی 

 قسمتی از بدن شخص در حین  پرتودهی در مقابل بیم هیچ شرایطی امکان قرار گرفتن شخص یا
  . پرتو وجود داشته باشد

 
 یکس کرالرا هشعا هضوابط ویژه دستگا  5-5-2-2

نحوی که بعد از رسیدن دستگاه کرالر به موقعیت   بوده بهklaxonهردستگاه کرالربایدمجهزبه یک )الف
رادیوگرافی درحال انجام  رمدتی که ثانیه هشدار دهدد10 قبل ازپرتودهی مدت klaxonپرتودهی 

 .  ثانیه قبل بکار خود ادامه دهد10 نیزباید به یک هشدار قابل تمیز نسبت به klaxonشدن است 
  در صورت امکان باید در حضور نویز دستگاه و صداهای مزاحم klaxonصدای هشدار دهنده   )ب 

 در آن درحال کار است باید صدای  که کرالرای هافراد نزدیک لول. بطور واضح ورسا شنیده شود
klaxonرا به طور واضح بشنوند  . 

  . متر باشد  میلی200یکس در شرایط کار کرالر درون لوله نباید بیش از ا هپهنای بیم اشع  )ج 
ز پرتودهی غیر عمدی جلوگیری ا هیکس باید به یک سیستم ایمنی مجهز باشد به نحوی کا هدستگا  )د 

عمل در حین  ستمی وجودداشته باشدکه درصورت وجود اشتباه و یا سوءهمچنین بایدسی. نماید
 . پرتونگاری بتوان عملیات پرتودهی را قطع نمود

موجب ، کس باید مجهز به سیستم ایمنی باشد به نحوی که در صورت خرابی دستگاهای هکرالر اشع  )ه 
  . قطع برق کرالرگردد

  
  الزامات سایت های رادیوگرافی صنعتی    5-6

وضعیت سایت از نظر دسترسی افراد مجاز به منابع پرتو به  ر این مدرک شرایط محل رادیوگرافی با توجه بهد
  :شوند میسه گروه  زیر تقسیم 

 ) اتاق رادیوگرافی(سایت پرتودهی کامال بسته  
 ) اتاقک موقت رادیوگرافی(سایت پرتودهی نیم بسته 
 )اماکن بازرادیوگرافی(سایت پرتودهی باز  

 
  اتاق رادیوگرافی   5-6-1 

یک اتاق رادیوگرافی به نحوی باید طراحی شود که کلیه پرتوهای مستقیم و پراکنده ناشی از عملیات 
رادیوگرافی را در محوطه کامال بسته  نگهداشته و کلیه عملیات از خارج از اتاق توسط کنترل از راه دور قابل 

  . اتاق رادیوگرافی حضور داشته باشدهنگام پرتودهی هیچ فردی نباید داخل . اجراباشد
، در شرایط بسته بودن در یا مبادی ورودی، اتاق رادیوگرافی باید به نحوی ساخته شود که  5-6-1-1

  . یک محوطه کامال حفاظ بندی شده را ایجاد نماید، کف و سقف، ها همجموعه دیوار
هیچ شرایطی هنگام پرتـودهی آهنـگ       حفاظ سازی اتاق رادیوگرافی باید به نحوی باشد که تحت             5-6-1-2

 میکـرو سـیورت در سـاعت بیـشتر          25 سانتیمتری از هر دیواره قابـل دسـترس از           5دز در فاصله    
همچنین حفاظ و محل استقرار اتاق رادیوگرافی باید به نحوی باشـد کـه پرتـوگیری افـراد                  . نباشد

  .  میلی سیورت در سال نباشد1عادی بیش از 
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نین یک چراغ چ هم. رافی باید با بکارگیری عالئم هشدار دهنده به وضوح مشخص باشداتاق رادیوگ   5-6-1-3

 متری به وضوح قابـل  5ایمنی باید فراهم شود به نحوی که هنگام پرتودهی روشن شده و ازفاصله       
  . رویت باشد

هنگـام  قفل های داخلی باید در تمام مبادی ورودی اتاق رادیوگرافی به نحـوی نـصب شـوند کـه                       5-6-1-4
ی صوتی و تـصویری  فعـال شـده و تـا             ها  ههشدار دهند ،  پرتودهی در صورت باز شدن قفل داخلی      

امکـان شـروع بـه کـار مجـدد دسـتگاه       ، از محل میز کنتـرل پرتودهی شروع مجدد اجرای دستور  
  . وپرتودهی وجود نداشته باشد

تـصویری باشـد بـه نحـوی کـه در           اتاق رادیوگرافی باید مجهز به تجهیزات هشدار دهنده صوتی و            5-6-1-5
همچنین باید مجهز به کلید قطـع اضـطراری باشـد تـا همزمـان بـا           . شرایط پرتودهی فعال گردند   

بـا قطـع پرتـودهی      ،  نـد ا  هافرادیکه در مواقع پرتودهی در اتاق مانـد       ،  سازی یک هشدار دهنده    فعال
هشدار دهنده یا شروع بـه      امکان خروج از اتاق را داشته باشند بستن خروجی نباید منجر به قطع              

  . کس گرددای هکار مجدد تیوب اشع
 باید به نحو مناسبی پوشـانده شـده         ها  پانلبرروی درها و    ،  کلیه درزهای موجود دراتاق رادیوگرافی      5-6-1-6

ز ا  هدر شـرایطی کـ    . ز اتاق وجود نداشته باشد    ا  هوهم پوشی داشته باشند تا امکان نشت پرتو پراکند        
در یا حصار فیزیکی قابل قفل شدن همراه بـا           ،  شود میی دسترسی افراداستفاده    طراحی مارپیچ برا  

  . باید بکارگرفته شود4-1-6-5قفل داخلی مناسب مطابق بند 
در صورت نیاز به عبور کابل یا کانال از میان دیوار یک اتاق رادیوگرافی جهت مـصارف مختلـف از                      5-6-1-7

هت جلوگیری از عبور مستقیم پرتو از منفـذ         جدابیر الزم   باید ت ،  جمله برق رسانی یا خدمات دیگر     
  . سیب نبیند آهبه نحوی که حفاظ دیوار، ایجاد شده توسط کانال اتخاذ گردد

 و جزئیات ساخت و اجرا باید جهت تایید بـه           ها  هنقش،  قبل از شروع به ساخت یک اتاق رادیوگرافی         5-6-1-8
  . واحد قانونی ارسال گردد

  
  ت رادیوگرافیاتاقک موق  5-6-2

اتاقک موقت رادیوگرافی باید به نحوی طراحی شود که کلیه پرتوهای مستقیم  ناشی از عملیات رادیوگرافی را 
اتاقک . در اتاقک رادیوگرافی نگهداشته وپرتوهای پراکنده خارج از اتاقک رابه مقدار قابل توجهی محدود نماید

دون سقف در یک ساختمان یا محوطه بزرگ طراحی موقت رادیوگرافی معموال به صورت چهار دیواری ب
شود ولی در هر  میالبته در برخی شرایط یک دیواره برای انتقال قطعه مورد آزمایش باز گذاشته . گردد می

کلیه عملیات باید از خارج از اتاقک . صورت این اتاقک از نواحی اشغال شده بایدبه نحو مناسبی مجزا گردد
هنگام پرتودهی هیچ فردی نباید داخل اتاقک موقت رادیوگرافی . باشد می قابل اجرا توسط کنترل از راه دور

  . حضور داشته باشد
یک اتاقک موقت رادیوگرافی باید به نحوی ساخته شود کـه دارای دیوارهـایی از جـنس حفـاظ و                      5-6-2-1

 سـانتیمتری   5 آهنگ دزدرفاصله ،  به طوری که در شرایط پرتودهی     ،   متربوده 2/2رتفاع حد اقل    ا  هب
همچنین حفاظ و محل    .  میکروسیورت در ساعت باشد    25از هرنقطه قابل دسترس دیوار  کمتر از         

 میلـی   1استقرار اتاقک موقت رادیوگرافی باید به نحوی باشد که پرتوگیری افـراد عـادی بـیش از                  
  . سیورت در سال نباشد
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 هشدار دهنده در مبادی ورودی و اطراف سایت به اتاقک موقت رادیوگرافی باید با بکارگیری عالئم      5-6-2-2

باید فراهم شود بـه نحـوی       ) ییها  چراغیا  (همچنین یک چراغ هشداردهنده     . وضوح مشخص باشد  
  .  متری اتاق به وضوح قابل رویت باشد5که هنگام پرتودهی روشن شده و ازفاصله 

دی اتاقک موقت رادیوگرافی بـه نحـوی        در صورت امکان قفل های داخلی باید در تمام مبادی ورو             5-6-2-3
ی صـوتی و  هـا  ههـشدار دهنـد  ، نصب شوند که هنگام پرتودهی در صورت باز شـدن قفـل داخلـی    

امکان شـروع بـه کـار       ،  کس از محل میز کنترل    ای  هشعا  هتصویری فعال شده و تاشروع مجدد دستگا      
  . مجدد دستگاه  وپرتودهی وجود نداشته باشد

یوگرافی باید مجهز به تجهیزات هشدار دهنده صوتی وتصویری باشد به نحوی که             اتاقک موقت راد     5-6-2-4
در شرایط پرتودهی فعال گردند و از هر دو طرف داخل و خـارج محوطـه قابـل دیـدن و شـنیدن                       

  . باشند
یک اتاقک موقت رادیوگرافی باید مجهز به تجهیزات هـشدار دهنـده صـوتی وتـصویری باشـد بـه                       5-6-2-5

همچنین باید مجهز به کلید قطع اضـطراری باشـد تـا            . شرایط پرتودهی فعال گردند   نحوی که در    
افرادیکه در مواقع پرتـودهی در      ،  )3-2-6-5مطابق بند   (همزمان با فعال سازی یک هشدار دهنده        

خروجـی  درب بـستن  . بتوانند با قطع پرتودهی امکان خروج از اتاق را داشته باشـند           ،  ندا  هاتاق ماند 
  . کس گرددای هبه قطع هشدار دهنده یا شروع به کار مجدد تیوب اشعنباید منجر 

 بایـد بـه نحـو       هـا   پانـل بـرروی درهـا و      ،  در صورت امکان کلیه درزهای موجود دراتاق رادیوگرافی         5-6-2-6 
ز اتـاق وجـود نداشـته       ا  همناسبی پوشانده شده وهم پوشی داشته باشند تا امکان نشت پرتو پراکند           

در یا حـصار فیزیکـی      ،  شود میز طراحی مارپیچ برای دسترسی افراداستفاده       ا  هکدر شرایطی   . باشد
  .  باید بکارگرفته شود3-2-6-5قابل قفل شدن همراه با  قفل داخلی مناسب مطابق بند 

ز ا  ههنگام طراحی اتاقک موقـت رادیـوگرافی بایـد جهـت محـدود نمـودن پرتوهـای پراکنـده  کـ                       5-6-2-7
بـه عنـوان    . رسد توجه خاص مبذول داشت     میه و به نواحی اشغال شده       ی باز عبور نمود   ها  قسمت
ز سمت باال باز اسـت نبایـد بـه نحـوی اسـتقرار یابـد کـه                  ا  هیک اتاقک موقت رادیوگرافی ک    ،  مثال

سـت بتوانـد خطرپرتـوی  در        ا  هن سـاخته شـد    آز سقف ساختمان یا اتاقی که در        ا  هپرتوهای پراکند 
  . جاد نمایدای هنواحی اشغال شده خارج از محوط

 و جزئیات ساخت و اجرا باید جهـت         ها  هنقش،  قبل از شروع به ساخت یک اتاقک موقت رادیوگرافی           5-6-2-8
  . اطالع  به واحد قانونی ارسال گردد

در صورت نیاز به عبور کابل یا کانال از میان دیوار اتاقک موقت رادیوگرافی جهت مصارف مختلـف        5-6-2-9
باید تدابیر الزم حهـت جلـوگیری از عبـور مـستقیم پرتـو از             ،   یا خدمات دیگر   از جمله برق رسانی   

  . سیب نبیندا هبه نحوی که حفاظ دیوار، منفذ ایجاد شده نوسط کانال اتخاذ گردد
  

  سایت باز  5-6-3
سادگی کار یا مشکالت عملی عمدتا عملیات رادیوگرافی بدون هرگونه محوطه دارای ، به دالیل اقتصادی

ی غیر قابل حرکت آزمون رادیوگرافی به ها هبه خصوص در شرایطی که الزم است از ساز. شود میجام حفاظ ان
در یک سایت بازباید  به منظور جلوگیری از پرتوگیری غیر ضروری افراد و هر چه کمتر موجه . عمل آید

ود نمودن بیم در صورت امکان ازکالیماتور برای محد. ی دقیقی نمودریز برنامهشدنی پرتوگیری آنها
  . پرتواستفاده گردد
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  . عملیات رادیوگرافی در سایت باز باید توسط یک تیم شامل حداقل دو نفر پرتونگار انجام شود  5-6-3-1
  . اعضاء تیم رادیوگرافی در تمام مدت باید در محل حضور داشته باشند   5-6-3-2
، اطراف(مرزهای ناحیه کنترل شده     ،  دیوگرافیاعضاء تیم رادیوگرافی باید پیش از شروع عملیات را           5-6-3-3

را با موانع فیزیکی یا هر روش ممکن دیگرمشخص ومسدود نموده و بـر روی مـرز بـه                   ) پایین،  باال
ورود افـراد متفرقـه     ،  تعداد کافی عالمت استاندارد خطر اشعه که روی آن عبارت خطر پرتـوگیری            

ـ   . نصب نماینـد  ،  ممنوع نوشته شده باشد    عالئـم هـشدار مـورد اسـتفاده در عملیـات           ز  ا  هیـک نمون
کـه  فواصل این مرزبندی بایـد بـه نحـوی محاسـبه گـردد              . ستا  ه ارائه شد  2رادیوگرافی درپیوست 

آهنگ دز واقعی بر روی مرزها  .  میکروسیورت در ساعت بیشتر نباشد25 دز برروی مرزها از   آهنگ
ی شده ودر صورت لزوم قبل از پرتـودهی         گیر  اندازهز سروی میترباید    ا  هدر زمان پرتودهی وبااستفاد   

  . باید مرزها تصحیح گردند، بعدی
امکانات وتدابیر الزم باید به نحوی پیش بینی گردد که پرتونگاران به سهولت بتوانند از ورود افراد                   5-6-3-4 

اعضاء تـیم رادیـوگرافی همـواره قبـل از          . غیر مجاز به ناحیه کنترل شده جلوگیری به عمل آورند         
شروع به عملیات رادیوگرافی باید داخل ناحیه کنترل شده را کامال بازرسی نموده تا از عدم حضور                 

  . افراد عادی در این ناحیه مطمئن گردند
چند ی  ها  هو ساز  میمعابر عمو ،  نظیر کارخانه ،  حتمال حضورافراد عادی زیاد است    ا  هیی ک ها  سایتدر     5-6-3-5

دارنده پروانه باید به تعداد کافی نیروهای کمکی جهت کنترل ورود افراد به ناحیـه کنتـرل                 ،  طبقه
  . شده در اختیار اعضای تیم رادیوگرافی قرار دهد

هنگـام  . هنگ دز تا حد امکان پایین باشـد       آ هکنترل از راه دورچشمه باید در محلی استقرار یابد ک            5-6-3-6
 میکروسـیورت در    25هنـگ دز از      آ هیوگرافی با ید به سرعت به مکـانی کـ         پرتودهی اعضاء تیم راد   

درشرایطی که کنترل   . ساعت کمتر است رفته و تا انتهای زمان پرتودهی در این محل باقی بمانند             
شغال شده قرار گرفته یا اعـضاء تـیم در زمـان پرتـودهی درکنـارکنترل از راه                  ا  هاز راه دور در ناحی    

  .  دز باید مرتبا توسط دزیمتر محیطی مناسب مونیتور و کنترل گرددآهنگ، دورقرار دارند
 زا  هبه نحوی کنتـرل نماینـد کـ    دد افراد راتر  اعضاء تیم رادیوگرافی باید در تمام مدت رادیوگرافی   5-6-3-7

مورد و ورود ناگهانی آنها به ناحیه کنترل شده جلوگیری نموده وقبـل از ورود افـراد غیـر         توقف بی 
  .پرتودهی قطع گردد،  به  ناحیه کنترل شدهمجاز

 این کد تنظیم شده و در صورت نیاز با توجـه بـه شـرایط کـار                  9-5قواعد کار باید با توجه به بند          5-6-3-8 
عضاء تیم رادیوگرافی پیش از انجام عملیات رادیوگرافی باید بااین قواعد آشنا            ا  هکلی. بازنگری گردند 

  . ندشوندواین قواعد را بکار گیر
اعضاء تیم رادیوگرافی باید حـدود ناحیـه ممنوعـه را بـا روش محاسـباتی تخمـین زده و قبـل از                          5-6-3-9

عملیات رادیوگرافی مرزهای آن را مشخص ودر صورت امکان روی آن به تعداد الزم عالمت خطـر                 
نـصب   ،ورود افراد مطلقا ممنوع نوشـته شـده باشـد         ،  اشعه که روی آن عبارت خطر پرتوگیری باال       

با توجه به باال بودن آهنگ دز نباید مرزهای ناحیه ممنوعه را در طول عملیـات پرتـودهی                  . نمایند
  . کنترل ویااصالح کرد
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  ها مسئولیتوظایف و    5-7

 ی تأمین کننده تجهیزات رادیوگرافی صنعتیها شرکتضوابط    5-7-1
و X ی اشعه ها دستگاهید قبل از اقدام به فروش ی رادیوگرافی باها دستگاهی تولید کننده و فروشنده ها شرکت
  . خذ مجوزهای الزم از واحد قانونی نمایندا هی پرتوزا اقدام بها چشمهی رادیوگرافی و یا ها دوربین

 ی تأمین کننده تجهیزات رادیوگرافی صنعتیها شرکتی ها مسئولیت    5-7-2
ی رادیوگرافی ها شرکتخریداران و رافی صنعتی بهی رادیوگها دستگاه ی تأمین کننده قبل از واگذاریها شرکت

  . نجام موارد زیر نمایندا هصنعتی باید اقدام ب
  :رسال اطالعات زیر به واحد قانونی نمایندا هاقدام ب   5-7-2-1

  . تجهیزات مزبور خواهند نمود  اقدام به خرید"حتماالا هنام و آدرس خریداران قطعی یا کسانی ک )الف
قفل ایمنی استفاده ، عملکرد، ل بفروش رفته شامل اطالعات کاملی در مورد حفاظجزئیات وسائ   )ب

  . شده و مکانیزم سیستم  مسدود کننده مسیر پرتو
بانضمام کروکی محل نصب یا نگاهداری منابع پرتو با ، طالعات مورد درخواست واحد قانونیا هکلی   )ج

  . ذکر جزئیات حفاظ
مقدار اکتیویته و اطالعا ت کاملی در مورد نحوه کپسول ،  اکتیوی رادیوها چشمهمشخصات کامل    )د

  . ها چشمهی مورد استفاده در رادیوگرافی و گواهی استاندارد ها چشمهگذاری 
شدت    ماکزیمم(kVp)باذکرماکزیمم ولتاژ  دررادیوگرافی  مورداستفادهX اشعه های تیوب مشخصات  )ه 

  . )آهنگ دز(وماکزیمم خروجی دستگاه X (keV)گاه دست انرژی  یاماکزیمم (mA)دستگاه جریان
 

ارائه مدارک مستدل  به واحد قانونی مبنی بر آنکه تجهیزات بفروش رفته کلیه ضوابط  ایمنی ذکر    5-7-2-2
وبا استفاده  و انجام یکی از . باشد می  را به نحو مطلوب دارا 5-5 و3-5، 2-5شده در بندهای 

، 2-5با ضوابط ذکر شده دربندهای   قت تجهیزات بفروش رفته رای ذکر شده درذیل مطابها روش
  . ز گزارش تهیه شده را به واحد قانونی ارائه نمایندا ه  بررسی نموده و یک نسخ5-5  و5-3

  گواهی مطابقت با یکی از استانداردهای  مورد قبول واحد قانونی  )الف
  انجام محاسبات  )ب 
  . ت انجام شده بر روی تجهیزات مزبوراستناد به نتایج سایر آزمایشا  )ج 

  
  . الزم است اطالعات ذکر شده در ذیل به خریداران قطعی و یا خریداران احتمالی ارائه گردد  5-7-2-3

 ،ی رادیوگرافی حاوی چشمه پرتوزاها دوربینبا یا   Xی مولد ها دستگاهمدارکی مبنی برآنکه کلیه  )الف
 براساسباشند و از مجاری قانونی و  مید قانونی را دارا کلیه ضوابط ومدارک مورد درخواست واح

  . ندا هوارد کشور شد) 4-5(ضوابط و دستورالعمل حمل و نقل مندرج در بخش   
، اطالعات کاملی در مورد جزئیات تجهیزات بفروش رفته شامل حفاظ  مورد استفاده در تجهیزات  )ب 

  . سیستم های ایمنی تجهیزات و عملکرد قفل ایمنی
ی رادیوگرافی و نیز گواهی ها چشمهاطالعات کپسول سازی ، مشخصات چشمه با ذکر اکتیویته  )ج 

  . ها چشمهاستاندارد 
  یا (mA)  ماکزیمم شدت جریان (kVp)  با ذکر ماکزیمم ولتاژ  Xمشخصات تیوب های اشعه   )د 

   .)آهنگ دز(   و ماکزیمم خروجی دستگاه X (keV)ماکزیمم انرژی پرتو ساطعه 
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باید آزمایشات کنترل کیفی بر روی ، ی رادیوگرافیها دوربیندر هنگام بارگذاری و تعویض چشمه    5-7-2-4

اتصاالت و تجهیزات جانبی انجام پذیرد وکلیه قطعات صدمه دیده و یا ، ی رادیوگرافیها دوربین
  . دنغیر قابل قبول تعویض گرد

 هلدر خالی بامشخصات هلدر مورد استفاده در فراهم نمودن یک کپسول خالی چشمه و یک   5-7-2-5
برای آشنایی و آگاهی پرتونگاران با اندازه و شکل چشمه مورد . دوربین رادیوگرافی مورد نظر

  . استفاده و تشخیص آن در حوادث احتمالی
  

 ی رادیوگرافیها دوربین و   Xی مولد پرتو   ها دستگاهی دارنده پروانه ها مسئولیت   5-7-3
  . نجام موارد زیر اقدام نمایدا هپروانه تجهیزات رادیوگرافی باید نسبت بدارنده 

در  2-7-5باید در هنگام خرید تچهیزات رادیوگرافی اطمینان حاصل نماید که کلیه مقررات بند    5-7-3-1
ز مراجع ا هی استاندارد صادرها گواهیست و یک کپی از ا همورد تجهیزات مزبور رعایت شد

ی رادیواکتیو و یا ها چشمهمانند گواهی استاندارد .  به واحد قانونی ارائه نمایددار را صالحیت
   B(u.(  یا Bگواهی استاندارد صادره برای کانتینر های نوع  

قبل از تأسیس و ایجاد اتاق رادیوگرافی ثابت یا اتاقک موقت  رادیوگرافی  باید کروکی محل دقیق    5-7-3-2
، اط  همجوار بانضمام طراحی حفاظ اتاق مزبور با ذکر جزئیات و ابعاداتاق رادیوگرافی با ذکر نق

مراجعه به فصل ( سقف و نوع عملیات رادیوگرافی به واحد قانونی اعالم گردد ، کف، جنس دیوارها
  . )9-2-6-5  و  5-6-1-8

نقشه ، ادیوگرافیقبل از نصب تجهیزات رادیوگرافی در یک اتاق رادیوگرافی ثابت یا اتاقک موقت  ر   5-7-3-3
تحت نظارت و مقدار ، محل نصب تجهیزات رادیوگرافی با مشخص کردن مناطق تحت کنترل

  . طالع واحد قانونی برسدا هآهنگ  دز تخمین زده شده در بیرون اتاق رادیوگرافی باید ب
قک موقت  در یک اتاق رادیوگرافی ثابت یا اتا، قبل از شروع و اقدام به عملیات رادیوگرافی   5-7-3-4

که در طول عملیات رادیوگرافی از )  9-5بند ( ز روندهای کاری ا هباید یک نسخ، رادیوگرافی  ثابت
گرددو نیز جزئیات دستورالعمل حفاظت و ایمنی تهیه شده برای حفاظت پرتوکاران  میآن پیروی 

  . رددو تقلیل پرتوگیری آنان به حداقل ممکن شدنی جهت تائید به واحد قانونی ارسال گ
سایت رادیوگرافی خارج از محدوده تحت (نجام عملیات رادیوگرافی در سایت باز ا هقبل از اقدام ب   5-7-3-5

قدامات و هماهنگی های الزم در رابطه با ا هباید اطمینان حاصل نماید ک) اختیار دارنده پروانه
  . ستا هانجام شد )وگرافیفرددارای اختیارات اجرائی درمحل انجام رادی(مواردذیل با مسئول سایت 

  . قدامات الزم درمورد محدود کردن پرتوگیری افرادی که در مجاورت سایت رادیوگرافی قرار دارندا )الف
  . مشخص کردن پرتونگاران سایت رادیوگرافی   )ب
مکان ا ه رابط مابین پرتوکاران و دیگر کارکنان سایت بنحوی ک،معرفی یکنفر نماینده سایت   )ج

  . ایمنی را فراهم نمایدو حفظ  رتباط ابرقراری 
  

و انجام وظایف ذکر شده در )  4-3-7-5(اجرای روندهای کاری مندرج در بند  اطمینان از   5-7-3-6
  . )5-9-5(بندهای 
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  . اطمینان از انجام اقدامات زیر در مورد تجهیزات رادیوگرافی   5-7-3-7

 اولین استفاده و بررسی و کنترل کیفی آنها در بررسی و کنترل کیفی تجهیزات رادیوگرافی قبل از
فواصل زمانی مناسب براساس مصوبات واحد قانونی و حصول اطمینان از کارائی و سالمت 

  . های ایمنی و قفل و مکانیزم کنترل تجهیزات مزبور سیستم
 ندهایب( ن به واحد قانونی  آهثبت و نگاهداری نتایج آزمایشات مزبور و در صورت درخواست ارائ

5-10-1( .  
ی واردشده  به تجهیزات و یا تغییرات قابل مالحظه بوجود آمده در ها سیب آهاطمینان از اینک   5-7-3-8

ست و اقدامات ذکر شده در ذیل ا هن توجه شد آ هدر نظر گرفته شده و ب، مقدار نشتی منابع پرتو
  . شود مینجام ا هی آسیب دیدها دستگاهدر مورد 

  . یک فردمجرب مورد بررسی قرار گیرد  دوراستفاده خارج گرددوتوسطزیب دیده بایداتجهیزات آس )الف
ست باید آزمایشات کنترل ا هقبل ازا استفاده مجدد از تجهیزاتی که بر روی آنها تعمیرات انجام شد  )ب 

  . کیفی بر روی آنها انجام گیرد و از درستی و صحت عملکرد آنها اطمینان حاصل گردد
  .  ارائه شده در این دستورالعمل جهت انجام تعمیرات باید رعایت گرددمقررات  )ج 
جزئیات تعمیرات انجام پذیرفته باید ثبت و نگاهداری شده و در صورت درخواست در اختیار واحد   )د 

  . )1-10-5(قانونی قرار گیرد 
  

جد صالحیت و مورد تأیید رادیوگرافی باید حداقل توسط  دو نفر پرتونگار وا، در سایت های باز   5-7-3-9
  . )2-3-9-5(واحد قانونی انجام پذیرد 

ی ها روشحتماالت و حوادث محتمل در هنگام کار و ا هدستورالعمل اورژانس با در نظر گرفتن کلی 5-7-3-10
. بازیابی سانحه تهیه گردد بنحوی که مقدار پرتوگیری پرتوکاران درگیردر مهار سوانح حداقل باشد

  . رالعمل مزبور جهت تأیید و تصویب به واحد قانونی ارسال گرددالزم است دستو
.  باید تهیه شده و در دسترس باشد8-5تجهیزات حفاظتی و ایمنی ذکر شده در بندهای 5-7-3-11

  "ضمنا. مکان پیروی از قواعد کاری و دستورالعمل اورژانس توسط  پرتوکاران فراهم گرددا هبنحویک
. رهای مناسب جهت محصور کردن مناطق  با پرتودهی باال مهیا گرددباید موانع فیزیکی و حصا

کنترل وتحت نظارت عالئم موادپرتوزا  نصب  ی مولدپرتوونیزمرزمناطق تحتها دستگاهباید روی 
 . گردد

ی پرتوکاران تا حداقل موجه شدنی و نیز عدم تجاوز پرتوگیری آنان ها پرتوگیریاطمینان از تقلیل  5-7-3-12
  . )6-1-5(ی دز ارائه شده در بخش  از حدها

  :گردند باید دارای شرایط  زیر باشند میافرادی که برای کار با تجهیزات رادیوگرافی انتخاب  5-7-3-13
  . ز طرف واحد قانونی صادر شده باشدا هدارا بودن برگه صالحیت کار با پرتو ک )الف
  . اشی از کار با  تجهیزات رادیوگرافیی پرتوی و صدمات نها آسیباطالعات و دانش کافی از   )ب 
 . صالحیت کاری با تجهیزات رادیوگرافی و نداشتن سوء پیشینه   )ج
 . دارا بودن گواهی پزشکی مبنی بر بالمانع بودن کار با پرتو   )د
  .  سال تمام18حداقل سن    )ه
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گیری از منابع رادیوگرافی حتمال پرتوا هبه پرتونگاران و کارکنان عادی شاغل در محیطهایی ک 5-7-3-14

  . ی زیر ارائه گرددها آموزشصنعتی را دارند باید 
  . ی ناشی از کار با پرتوها آسیب )الف
  . اقدامات مؤثر در کاهش پرتوگیری   )ب
  . انجام عملیات رادیوگرافی برحسب قواعد کاری   )ج
  . وگرافیرعایت دستورالعمل حفاظت و ایمنی برای اجتناب از بروز سوانح رادی   )د
  

رود درمعرض پرتوگیری های  میحتمال ا هباید نظارت و تمهیدات الزم جهت حفاظت کارکنانی ک 5-7-3-15
  .  مفاد این دستورالعمل فراهم گرددبراساس. ناشی از تجهیزات رادیوگرافی قرار گیرند

نی با سابقه کار مؤثر و ف میی علها هباید یکنفر دارای حداقل تحصیالت کارشناسی در یکی از رشت 5-7-3-16
یا متخصص در زمینه رادیوگرافی صنعتی و دارا بودن گواهینامه دوره حفاظت در برابر اشعه ویژه 
مسئولین به عنوان شخص مسئول عملیات رادیوگرافی صنعتی برای انجام وظایف ذکر شده در 

  .   معرفی نمایند5-7-5بندهای 
تخصص و تجربه مورد نیاز برای انجام وظایف و ، ییباید یکنفر واجد صالحیت که توانا 5-7-3-17

  را دارا باشد به عنوان مسئول فیزیک بهداشت کل تعیین 7-5ی ذکر شده در بخش ها مسئولیت
گردد مسئول فیزیک بهداشت کل از یک یا دو نفر واجد شرایط و مجرب جهت  می توصیه . گردد

 و ها مسئولیت استفاده نماید و برخی از نجام وظایف محوله در سایت های رادیوگرافیا هکمک ب
توان از رادیوگرافهای مجرب و با سابقه برای  میبعنوان مثال . نان تفویض نمایدا هوظایف خود را ب

  . این منظور استفاده نمود
 مفاد مندرج در بندهای براساسثبت و نگاهداری شده و ، باید مقادیر پرتوگیری روزانه پرتوکاران 5-7-3-18

  . نها مورد بررسی و ارزیابی واقع شود آهماهانه و ساالن، هفتگی، پرتوگیری روزانه ،5-10
کس تحت اختیار دارنده پروانه ای هی اشعها دستگاهی رادیوگرافی و ها چشمهکلیه نقل و انتقاالت  5-7-3-19

  . باید ثبت و نگاهداری گردد و در هر زمان قابل دسترس باشد
ی ها چشمهوجود ، آتش نشانی وسرویس اورژانس محلی واقع درسایت رادیوگرافیمسئولین  باید به 5-7-3-20

در غیر اینصورت باید . نان متذکر گردید آهرادیواکتیو را اطالع داد و اخطارها و احتیاطات الزم را ب
ی رادیواکتیو تحت اختیار خود اطمینان ها چشمهانس در محل  ژاز وجود حداقل تجهیزات اور

  . حاصل نماید
  

  وظایف پرتونگاران   5-7-4
  :پرتونگاران از موارد ذکر شده در ذیل کامال آگاه باشند  5-7-4-1

  . ز آنا هستفادا هوسائل رادیوگرافی و نحو )الف
  . قواعد کاری مصوب   )ب
  . ی بازیابی و مهار چشمهها روشدستورالعمل اورژانس و    )ج
 . دستورالعمل حفاظت و ایمنی   )د
  . ی مونیتورینگ فردی و محیطیها دستورالعمل   )ه
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 مورد استفاده در Xی اشعه ها دستگاهی پرتوزا و یا ها چشمهباید در هنگام نقل و انتقال    5-7-4-2

  . رادیوگرافی صنعتی موارد ذکر شده در ذیل ثبت و نگاهداری گردد
  . ی رادیوگرافیها دوربینکس و ای هشعا هشماره سریال دستگا )الف
  . ن در زمان انتقال آهی  رادیوگرافی نوع چشمه و اکیتویتها بیندوردر مورد    )ب
  . ندا ه منتقل شدآنجا همحل پروژه و سایت رادیوگرافی که تجهیزات ب   )ج
  . تاریخ و زمان انتقال تجهیزات   )د
  . زمان و تاریخ واقعی برگشت تجهیزات   )ه
  . پرتونگاران میاسا   )و
  

فی از لحظه تحویل دوربین از انبار محل نگاهداری منابع پرتو به عهده مسئولیت دوربین رادیوگرا   5-7-4-3
ی و گیر اندازهست و باید مقدار نشتی در سطح دوربین توسط  دزیمتر محیطی ا هفرد تحویل گیرند

  . در دفترثبت نقل و انتقاالت منابع پرتو ثبت و امضاء گردد
، کلیماتورها، سیستم های ایمنی، تجهیزات رادیوگرافیقبل از شروع عملیات رادیوگرافی باید کلیه    5-7-4-4

بررسی و کنترل گردد و از استقرار موانع فیزیکی و عالئم هشداردهنده در محل های پیش بینی 
یک . من اطمینان حاصل نمودا هو از  حضور افراد غیر پرتوکار در منطق، طمینان حاصل گرددا هشد

  .باشد  دردسترس5-1-8-5 و 3-1-8-5دربندهای دزیمترمحیطی مناسب بامشخصات توصیه شده
انجام عملیات رادیوگرافی بدون تجهیزپرتونگاران به وسائل مونیتورینگ فردی و محیطی ممنوع    5-7-4-5

یک عدد دزیمتر ، TLDهر یک از پرتونگاران باید دارای حداقل یک عدد دزیمتر فردی  . باشد می
هر تیم رادیوگرافی نیز باید دارای . اردهنده باشندفردی قرائت مستقیم و یک عدد دزیمتر هشد

  . ی مناسب باشدگیر اندازه هحداقل یک دزیمتر محیطی با دامن
ه در اتاقک موقت رادیوگرافی و سایت باز  باید بر طبق قواعد ژز تجهیزات رادیوگرافی بویا هاستفاد   5-7-4-6

  . کاری تائید شده در شرایط کاری مورد نظر انجام پذیرد
، ز یک دزیمتر محیطیا هدر خاتمه هر پرتودهی و در پایان عملیات رادیوگرافی باید با استفاد   5-7-4-7

ی شود و از برگشت چشمه به داخل کانتینر دوربین اطمینان حاصلگردد و گیر اندازهمیدان پرتو 
  . طمینان حاصل شودا هکس از عدم پرتودهی دستگاای هی اشعها دستگاهدر مورد 

نبار محل نگاهداری از قفل بودن دوربین و صحت عملکرد سیستم ا هدر هنگام برگرداندن دوربین ب   5-7-4-8
های ایمنی و قفل و نیز قرار گرفتن در پوش های ایمنی بر روی آن اطمینان حاصل نمود و با 

ین ی آهنگ دز از استقرار چشمه در داخل کانتینر دوربگیر اندازهز یک دزیمتر محیطی و ا هاستفاد
  . در وضعیت ایمن اطمینان حاصل نمود

ز هرگونه وسیله رادیوگرافی آسیب دیده و یا مشکوک خودداری شده و بالفاصله ا هباید از استفاد   5-7-4-9
  . باید موضوع جهت بررسی به مسئول فیزیک بهداشت کل و یا دارنده پروانه گزارش گردد

 ذیل باید بالفاصله عملیات رادیوگرافی متوقف و اقدام به         در صورت مشاهده و بروز هر یک از موارد         5-7-4-10
  . شود Xشعه  ا هبرگرداندن چشمه به داخل دوربین رادیوگرافی و یا خاموش کردن دستگا

  . بروز هر گونه نقض یا آسیب تجهیزات رادیوگرافی در خالل عملیات رادیوگرافی  -الف
  . µSv/h 25یش از  ورود افراد غیر پرتونگار به داخل میدان پرتو ب  -ب
  . ایجاد خرابی و اشکال در دزیمتر محیطی  -ج
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  .  آشنا باشد"پرتونگاران باید با شکل و مشخصات فیزیکی منابع پرتو تحت مسئولیت خود کامال 5-7-4-11
 5-9-5ی ذکر شده در قسمت ها گیری ندازها هباید بالفاصل، در هنگام مواجهه با سوانح رادیوگرافی 5-7-4-12

، نجام پذیرد و یا در صورت عدم امکان برقراری  وضعیت ایمنا ه کنترل و محدود کردن سانحبرای
پرتونگار باید بالفاصله موضوع بروز سانحه را . فراد از محیط  نمودا هقدام به تخلیا هباید بالفاصل

  . طالع مسئول فیزیک بهداشت کل و دارنده پروانه برساندا هب
  

  وظایف پرتونگاردوم
 1-4-7-5زطرف پرتونگار ارشد در رابطه با مقررات ذکر شده دربندهای ا هانجام کلیه وظایف محول 5-7-4-13

  . 11-4-7-5و 
  . انجام عملیات رادیوگرافی محول شده صرفا تحت نظارت مستقیم و مسئولیت پرتونگار ارشد 5-7-4-14
  12-4-7-5وظایف ذکرشده در بند  امنجا هپرتونگار ارشد قادرب در هنگام وقوع سوانح درصورتیکه 5-7-4-15

نجام وظایف مزبور ا هنکا همشروط ب. باید انجام این وظایف را به پرتونگار دوم محول نماید، نباشد
  . سبب ایجاد ریسک غیر قالبل توجیه به خود و دیگران نگردد

  
   و وظایف مسئول فیزیک بهداشت کلها مسئولیت  5-7-5

  :ل باید دارای شرایط  زیر باشدمسئول فیزیک بهداشت ک  5-7-5-1
  . و فنی میحداقل مدرک تحصیلی دیپلم عل 
  . گواهینامه دوره ویژه مسئولین آموزش حفاظت در برابر اشعه 
صول و نحوه عملیات رادیوگرافی و نیز ا هسابقه کار مؤثر و داشتن اطالعات و دانش کافی دربار 

 . پیگیری مداوم برای دستیابی به دانش و اطالعات روز
  . ی پرتوی ناشی از عملیات رادیوگرافیها آسیباطالع از  
ی ایمنی دررابطه با انجام ها ارزیابیوها بررسی، ها گیری اندازه انجام الزم برای داشتن وقت وتوانایی 

 . وظایف محوله
 

، رتوباید اطمینان حاصل نماید که پرتونگاران در طول عملیات رادیوگرافی یا نگاهداری منابع پ   5-7-5-2
نقل و انتقال منابع پرتو مجهز به وسائل مونیتورینگ فردی و محیطی مناسب و ، تعمیر تجهیزات

  . باشند می  TLDنیز دزیمتر فردی 
  . باید دانش کافی در رابطه با موارد زیر داشته باشد   5-7-5-3

  . ی واحد قانونی در رابطه با رادیوگرافی صنعتیها دستورالعملمقررات و  
  مل حفاظت و ایمنیدستورالع 
  .  دستورالعمل حفاظت و ایمنیبراساسوسائل مونیتورینگ و تجهیزات حفاظتی مورد استفاده  
  . مشخصات و نوع رادیوایزوتوپ مورد استفاده در رادیوگرافی 
 ی اورژانس مصوب واحد قانونیها دستورالعملجزئیات قواعد کاری و  

 
یوگرافی به پرتوکاران و نیز آموزش عملیات رادیوگرافی ایمن ز تجهیزات رادا هستفادا هآموزش نحو   5-7-5-4

  . نان آ ه دستورالعمل حفاظت و ایمنی ببراساس
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  . در رابطه با مونیتورینگ فردی و محیطی باید موارد زیر را انجام دهد   5-7-5-5

  . تهیه وسائل مونیتورینگ فردی و محیطی مورد نیاز پرتوکاران 
  .  عملکرد دزیمترهابررسی و اطمینان از صحت و 
و محیطی بر حسب ضوابط واحد قانونی و ارائه  میی جهت کالیبراسیون دزیمترهای قلریز برنامه 

  . گواهی کالیبراسیون به واحد قانونی
گیری دزیمترها ومناسب بودن آن باتوجه به نوع کار و ضوابط واحد  کنترل دامنه قابل اندازه 

 . قانونی
  

به پرتوکاران و نیز استفاده  TLD اشت کل باید از تخصیص دزیمترهایمسئول فیزیک بهد   5-7-5-6
صحیح آنها توسط  آنان اطمینان حاصل نماید و نیز اطمینان داشته باشد که نتایج پرتوگیری 

ز ا هستفادا همسئول فیزیک بهداشت کل  باید در مورد نحو. گردد میپرتوکاران ثبت و نگاهداری 
  . ی واحد قانونی پیروی نمایدها دستورالعملایج از وسائل مونیتورینگ و ثبت نت

بالفاصله پس از استفاده و ثبت و نگاهداری نتایج  میاطمینان از ارزیابی نتایج دزیمترهای قل   5-7-5-7
  . پرتوگیری

 میلی سیورت در خالل عملیات رادیوگرافی و 4 از تر باید اطمینان یابد که هرگونه پرتوگیری بیش   5-7-5-8
درصورت  و ارزیابی واقع شده  مورد"گونه پرتوگیری غیرعادی دزیمترهای پرتوکاران سریعاهر یا

باید از شرایط و وضیعت پرتوگیری مرکزسرویس ، عودت دزیمترها به یک مرکز سرویس دهنده
  . دهنده را مطلع نماید

یه شده توسط  واحد ی محیطی به دفعات توصیه شده و در مکانها و نقاط  توصگیر اندازهانجام    5-7-5-9
  . تا از ایمنی عملیات رادیوگرافی تحت مسئولیت خود اطمینان حاصل نماید. قانونی

  : تجهیزات ذیل ای هاطمینان از انجام بازرسی و کنترل دور 5-7-5-10
مکانیزم کنترل ، کانتینرهای حاوی چشمه، دزیمترهای محیطی، وسائل مونیتورینگ فردی

وسائل مونیتورینگ ، قفل های ایمنی، کسای هی اشعها دستگاه، چراغ های چشمک زن، چشمه
تعبیه شده در اتاق رادیوگرافی و اتاقک موقت رادیوگرافی  و کنترل سایر تجهیزات مورد استفاده 

  . برای انجام عملیات رادیوگرافی ایمن
  

  :حصول اطمینان از انجام موارد ذیل  5-7-5-11
- 5(کس براساس موارد مندرج در بند ای هی اشعها دستگاه و ی رادیوگرافیها دوربیننقل و انتقال  

  . گردد میگیرد و در دفترچه نقل و انتقال منابع پرتو ثبت و نگاهداری  میانجام )  7-4-2
ی رادیوگرافی صنعتی باید در هر لحظه در انبار محل ها چشمهز گزارش محل استقرار ا هیک نسخ 

توان جدولی در محل انبار نگاهداری منابع  می این منظور برای. نگاهداری منابع پرتو موجود باشد
تاریخ انتقال از انبار و فرد تحویل گیرنده در آن ، ها چشمهپرتو نصب گردد که در آن محل فعلی 

 . درج گردد
  1- 4-5نبار محل نگاهداری منابع پرتو دارای مشخصات ذکر شده در بند ا هاطمینان از آنک 5-7-5-12

  . باشد می
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 از انبارداری صحیح منابع پرتو اطمینان حاصل نماید و یقین ای هباید با انجام مونیتورینگ دور 5-7-5-13

گردد و هیچگاه مقدار آهنگ دز از  می حفاظت شده نگاهداری " در محل کامالها چشمه، پیدا کند
  . شود می  بیشتر ن2-4-5مقادیر ذکر شده در بند

  . 3-2-5 مقررات مندرج دربند براساسی رادیوگرافی ها دوربینانتقال اطمینان از انجام نقل و  5-7-5-14
ی ذکر ها گیری اندازهانتخاب دزیمتر محیطی مناسب براساس مصوبات واحد قانونی برای انجام  5-7-5-15

  . 1-8-5شده در بند 
   .3-4-5 و5-9-5قدامات دیگر جهت رعایت مقررات و ضوابط  بندهای  ا هانجام هرگون 5-7-5-16
موظف ، چنانچه مسئول فیزیک بهداشت کل به هر علتی بخواهد از سمت خود کناره گیری نماید 5-7-5-17

  . است مراتب را حداقل دو ماه قبل به دارنده پروانه و واحد قانونی اعالم نماید
  

   و وظایف شخص مسئول ها مسئولیت   5-7-6
یررا در ارتباط با امور رادیوگرافی صنعتی به ی زها مسئولیتدارنده پروانه موظف است اختیار   5-7-6-1

  . شخص مسئول محول نماید و مسئولیت اقدامات وی را بپذیرد
 مسئولیت کلیه منابع پرتو تحت اختیار دارنده پروانه 
 تصمیم گیری جهت اجرای عملیات رادیوگرافی  
 ی اجرائی عملیات رادیوگرافیها روشی و تائید ریز برنامه 
تجهیزات واعضاء تیم رادیوگرافی سیاستگزاری ، انتخاب منابع پرتو گیری جهت مریزی وتصمی برنامه 

تونگاران پر پرتونگاران صدور مجوز به ی عملی وتئوری رادیوگرافی بهها آموزشریزی جهت  و برنامه
 . تونگاری پرجهت انجام عملیات

  
، جابجائی، نکاریپیما، واگذاری، لکتم، اجاره، رهن، قدام در ارتباط با خریدیا فروشا هجهت هرگون   5-7-6-2

، توپرهای دارنده  در ارتباط با فعالیت، توپری هر نوع منبع بردار بهرهحمل و نقل و نگاهداری و 
باید با نظارت شخص مسئول و درخواست کتبی اعضاء دارای حق امضاء اوراق تعهد آور نسبت 

  . خذ مجوزهای الزم اقدام گرددا هب
 پرتوکاران واجد صالحیت و مورد تائید واحد قانونی برای انجام اقدامات مندرج در بندز ا هاستفاد   5-7-6-3

5-7-6-2 .  
شخص مسئول باید تمهیدات الزم رابمنظور جلوگیری از مفقود شدن و یا سرقت رفتن منابع پرتو    5-7-6-4

  . تحت اختیار دارنده پروانه یا بکارگیری غیر مجاز منابع مزبور بعمل آورد
موظف است مراتب ، چنانچه شخص مسئول بخواهد به هر علتی از سمت خود کناره گیری نماید   5-7-6-5

  . را حداقل دو ماه قبل به دارنده پروانه و واحد قانونی اعالم نماید
  

  مونیتورینگ پرتو و حدود پرتوگیری   5-8
باید مطمئن شود که ، ز واحد قانونیی الزم اها دستورالعملپس از کسب ، دارنده پروانه رادیوگرافی صنعتی  5-8-1

تجهیزات مونیتورینگ پرتو کافی ومناسب در دسترس دارد و این تجهیزات مطابق با نیازهای ذکر شده در 
  . گیرند میذیل مورد استفاده قرار 
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شخص مسئول (و مسئوالن ایمنی ، کمک پرتونگاران، بایست بین پرتونگاران میتجهیزات مونیتورینگ فردی 

که  و همه کسانیکه که دارنده پروانه در قبال آنها مسئول است و همچنین کسانی) ول فیزیک بهداشتومسئ
رادیوگرافی صنعتی مشغول ) ن کارباشندای هاگرمجاز ب(دهی  آوری و سرویس جمع، یبردار بهره، درعملیات نصب

 3-1-8-5 مندرج در بندهمچنین دزیمترهای دیجیتالی درصورت دارا بودن ضوابط . توزیع شود، به کارند
  . توانند به عنوان تجهیزات مونیتورینگ فردی مورد استفاده قرار گیرند می
 4پیوست (  که در ایران  از   طریق بخش دزیمتری امور حفاظت در برابر اشعه  TLDفیلم بج و    5-8-1-1

،  دیجیتالیاند و یا تجهیزات دزیمتری تأیید شده دیگر مانند دزیمتر در دسترس) را ببینید
( مسئولین ایمنی  ، کمک پرتونگاران، توانند برای تخمین و تعیین میزان پرتوگیری پرتونگاران می

و همه کسانی که دارنده پروانه در قبال آنها مسئولیت ) شخص مسئول و مسئول فیزیک بهداشت
غول به جمع آوری و سرویس دهی مش، یبردار بهره، دارد و همچنین کسانی که در عملیات نصب

این تجهیزات به عنوان دزیمترهای فردی نشاندهنده دز مجموع ، مورد استفاده قرار گیرد، کارند
  و TLDعالوه بر ، تلقی خواهند شد و اگر کسانی بخواهند  از تجهیزات مونیتورینگ  دیگری

  . خواست کنند و راهنمایی الزم را  از  واحد قانونی درها دستورالعملباید ، بج استفاده نمایندفیلم 
توانند در محدودۀ کاری رادیوگرافی  می، دزیمترهای قابل حمل با حساسیت مناسب در برابر انرژی   5-8-1-2

چه در مورد رادیوگرافی ، سطوح پرتو مورد استفاده قرار گیرند) بعنوان( صنعتی برای مونیتورینگ 
دزیمترهای قابل حمل باید ، ته  و چه در مورد رادیوگرافی صنعتی با چشمه باز و بسXبا اشعه  

  . کلید یا سوئیچ را داشته باشند میقابلیت کار مداوم بدون نیاز به فشار دادن دائ
  :تجهیزات مونیتورینگ فردی باید   5-8-1-3

ی مورد استفاده در رادیوگرافی ها چشمهز ا هقابلیت مونیتورینگ پرتوهای دارای انرژی مختلف را ک 
  . )حساسیت در برابر پرتوها با رنج انرژی مختلف( ته باشند داش، شوند میصنعتی ساطع 

حداکثر ، گیرند میقرار )   در هواmGy/hr 500بیش از  ( که در معرض آهنگ دز باال  میهنگا 
 . تولید نمایند، صدای قابل شنیدن را به طور پیوسته

  
باید ، ندا ه نظر گرفته شدی چشمه درها هدزیمترهای محیطی که برای مونیتورینگ محیط و محفظ  5-8-1-4

  :ویژگی های ذیل را دارا باشند
  یا معادل آن تا  µSv/hr 1ی میزان دز از حداقل  گیر اندازهی مناسب برای گیر اندازه همحدود 

mSv/hr 10یا معادل آن را دارا باشند  .  
لیت نشان دادن باید قاب، ی آنها فراتر رفتگیر اندازههنگ دز ازمیزان ماکزیمم محدودۀ آ هک میهنگا 

  . این واقعه  را داشته و همچنین یک صدای هشداردهنده قابل شنیدن را تولید نمایند
عدم قطعیت در نمایش آهنگ دز در سنجش پرتوهای گاما در هر میدان مشخص باید کمتر از  

دز برای انرژی های خارج از این موضوع شامل عدم تغییرات در نمایش آهنگ . باشد%  25
دزیمترهای محیطی ذکر شده در این قسمت باید برای . باشد میر دستگاه نیز  کامحدوده
در مجموع زمان کارکرد آنها در یک بار . ی کوتاه مدت چک شده و کالیبره گردندها هاستفاد

 . نباید بیشتر از دوازده ماه گردد، کالیبراسیون
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، گیرد میدزیمتر درمعرض پرتو آنها قرار  ی کهبایستی متناسب بانوع وانرژی پرتوهای می کالیبراسیون 5-8-1-5

برای واحد قانونی زمانی قابل قبول خواهد بود که توسط یک  ، عتبار کالیبراسیون هاا هانجام شد
  . انجام گردد، شود می در این زمینه به رسمیت شناخته، ز نظر واحد قانونیا هشخص  و یا سازمانی ک

  
   :هحدود عملی آهنگ دز توصیه شد   5-8-2

هنگام عملیات رادیوگرافی صنعتی حدود دز نباید از حدود دز ارائه شده در استانداردپایه حفاظت در برابر 
حدودآهنگ دز  ، جهت تشکیل نواحی کاردرنزدیک محل رادیوگرافی صنعتی، تجاوز نماید، )6-1-5بند (اشعه 

  . گردد میبه شرح زیر توصیه 
ناحیه کنترل ( ستا ه پرتونگاران یا پرتوکاران دیگر اشغال شددر محیط هایی که معموال توسط  5-8-2-1

الزم به ذکر است که باید سعی شود عملیات (،   و یا معادل آن باشدµSv/hr 25میزان دز ، )شده
  ). ین آهنگ دز ممکن انجام شودتر رادیوگرافی با  پایین

آهنگ دز باید بر ، ستا هر اشغال شدهایی که معموال توسط  افراد عادی یا غیر پرتوکا در محیط  5-8-2-2
  یعنی پرتوگیری هر چه کمتر موجه شدنی  باشد به نحوی که نباید (ALARA)طبق اصل  

  .  فراتر رودmSv1میزان دزدریافتی هر فرد در یک سال  ا زیک میلی سیورت  
  

  سوانح و پرتوگیری ناشی از سوانح   5-8-3
انین کاری و یا دالیلی دیگر خارج از کنترل پرتونگاران یا عدم نظارت بر قو، خرابی تجهیزات   5-8-3-1

پرتوگیری غیر . دارنده پروانه ممکن است منتج به پرتوگیری یک و یا تعداد بیشتری از افراد گردد
در این شرایط ، تفاق افتدا ه رخ دادای هممکن است قبل از آگاه شدن از اینکه حادث، ضروری افراد

برای کنترل چشمه وجلوگیری از پرتوگیری افرادصورت )  5-9-5(ند باید اقدام فوری مطابق ب
ست مطلع گردد همچنین باید در ا ه رخ دادای هواحد قانونی باید به سرعت از اینکه حادث. گیرد

ی مناسب به منظور ریز برنامهبا واحد قانونی مشورت شود و ، مورد اقدامات الزم پس از سانحه
  . نس و اقدامات اصالحی انجام گیردی اورژاها دستورالعملتعیین 

در حین انجام عملیات اورژانس به منظور تحت کنترل در آوردن سانحه و برقراری شرایط  عادی    5-8-3-2
، دز پرتوی بیشتری دریافت دارند، ممکن است الزم باشد که یک و یا تعداد بیشتری از افراد

 که حدود دز در حین ای هعتی را به گونتوان  یک سانحه در رادیوگرافی صن میدراغلب موارد 
  :تحت کنترل در آورد، عملیات از حدود دز ذکر شده در ذیل فراتر نرود

           میلی سیورت4 :دز دریافتی تمام بدن 
          میلی سیورت 50 :دست ها و ساعد دست  

  ندا ههاد شدپیشن، ی اورژانسها دستورالعملی ریز برنامهاین حدود پرتوگیری  به عنوان راهنما در 
  

 هه به منظور تحت کنترل در آوردن سانحاقدامات صورت گرفت ومراحل  میواحد قانونی باید از تما  5-8-3-3
اگر بر آورد دز . باید ارائه شود، جزئیات هر پرتوگیری شناسایی شده و یا مشکوک. گاه گرددآ

 دز مؤثری فراتر از  معادل، نشان دهد که یک فرد، ندا هافرادی که در یک سانحه حضور داشت
mSv 4باید آماده و به واحد مزبور ، یک گزارش مطابق با ضوابط واحد قانونی،   دریافت نموده

  . در این گزارش باید جزئیات پرتوگیری و میزان دز دریافتی افراد بر آورد شده باشد. ارائه گردد
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   قواعد کاری  5-9
 حت مجوز واحد قانونیز تجهیزات پرتونگاری صنعتی تا هاستفاد   1 -5-9

تحت هیچ . عملیات پرتونگاری صنعتی تنها توسط افراد دارای مجوز از واحد قانونی امکان پذیر می باشد
تعمیر و هرگونه عملیات مستقیم دیگر با ، نگهداری، ستفادها هشرایطی افراد آموزش ندیده و فاقد مجوز مجاز ب

  . تجهیزات پرتونگاری صنعتی نمی باشند
  کلیات-قواعد کاری   5-9-2

ی پرتونگاری مورد تائید واحد ها روشی کلیه ها دستورالعملقواعد کاری دربردارنده جزئیات و   5-9-2-1
دارنده تجهیزات . یمن از تجهیزات پرتونگاری را تضمین می نمایدا هستفادا هقانونی است ک

ط کلیه پرسنل وی رعایت ین قواعد کاری توسا هپرتونگاری باید به واحد قانونی اطمینان دهد ک
 . می گردد

ی زیر در نظر ها دستورالعملی کنترل و نظارت بر ها ه و برنامها روشدر تهیه قواعد کاری باید   5-9-2-2
 :گرفته شود

 ز دوربین پرتونگاری و  تجهیزات کنترل از راه دورا هاستفاد 
 دوربین پرتونگاری و پانل جزئیات کار با  شاتر، ز چشمه پرتوزا و دستگاه مولد ایکسا هاستفاد 

 یکسا هکنترل دستگا
 یکسا هی حصول اطمینان از حرکت و موقعیت چشمه پرتوزا یا جهت دسته پرتو اشعها روش 
 ز کالیماتور و حفاظا هاستفاد 
 یکسا هایمنی تجهیزات پرتونگاری شامل سیستم قفل دوربین پرتونگاری یا دستگا 
 ثبت اطالعات روزانه جابجائی منبع 
شکالی در دزیمتر ا هستفاده و کاربردهای گوناگون دزیمتر محیطی و روش کار در صورتی کا هنحو 

 . محیطی رخ دهد
ی انجام مونیتورینگ محیطی و شرایطی که باید در آنها اقدام به مونیتورینگ محیطی ها روش 

 . نمود
،  از راه دورتجهیزات کنترل، ی کلیه تجهیزات از قبیل دوربین پرتونگاریا هجدول بازرسی دور 

 عالئم هشدار و غیره، ی فردیها ههشداردهند، دزیمترهای محیطی، ابزارهای چشمه گیر
 و، ی نقل و انتقال ایمن تجهیزات پرتونگاریها روش 
 دستورالعمل مقابله با سوانح 

 
تیم پرتونگاری باید حداقل متشکل از دو پرتونگار واجد صالحیت باشد و یکی از این دو موظف   5-9-2-3

است در کلیه عملیات پرتونگاری در سایت های باز یا اتاقک موقت پرتونگاری  موارد زیر را بمورد 
  :اجرا بگذارد

 میکروسیورت بر 25هنگ دز در آن مساوی یا باالتر از  آهاز ورود افراد به ناحیه کنترل شده ک 
 .  وی نمی باشداین شامل حضور توجیه پذیر پرتونگاران یا خود. ساعت می باشد جلوگیری کند

ز تجهیزات کنترل از راه دور مانند کرنک برای دوربین های پرتونگاری یا پانل کنترل ا هبا استفاد 
 .ی مولد ایکس کنترل پرتودهی را در اختیار داشته باشدها دستگاهبرای 
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 ز یک دزیمتر محیطی وضعیت آهنگ پرتو در مرز ناحیه کنترل شده و سایر مناطق راا هبا استفاد 

 . تحت نظارت داشته باشد
با سوانح محتمل در پرتونگاری صنعتی از طریق آموزش های الزم آشنا بوده و قادر به تشخیص  

 . وضعیت های سانحه بویژه رها شدن هلدر پرتونگاری باشد
درنگ  و بدون درصورت بروزسانحه وضعیت رابراساس ضوابط این دستورالعمل تحت کنترل درآورده 

 . طالع دهدا هئول فیزیک بهداشت شرکت یا دارنده پروانمراتب را به مس
 

   چند مثال-قواعد کاری   5-9-3
گاری اتاقک های موقت پرتون، چند مثال گویا از دستورالعمل حفاظت و ایمنی برای کاردر اتاق های پرتونگاری

ز ا هنجام یک نمونهای مذکور تنها بعنوان راهنما در ا مثال. ستا ه آورده شد5های باز درپیوست  و سایت
  . عملیات پرتونگاری می توانند مورد استفاده قرار گیرند

  مونیتورینگ پرتوها   5-9-4
 سانتیمتری از سطح دوربین پرتونگاری توسط مسئول 5در مواقع ذیل باید آهنگ دز در فاصله    5-9-4-1

 :فیزیک بهداشت یا فرد مورد تائید وی اندازه گیری شود
 ز تامین کننده چشمه پرتونگاریا هین بارگزاری شددر زمان دریافت دورب 
 در زمان قراردادن دوربین پرتونگاری در محل نگهداری یا برداشتن مجدد آن 
 در زمان رسیدن به سایت پرتونگاری و بازگشتن از آن 
 قبل و بعد از نقل و انتقال در درون سایت پرتونگاری 
 شت کامل جشمه بدرون دوربین پرتونگاریبعد از هر پرتودهی بمنظور حصول اطمینان از بازگ 
 بعد از هر سانحه پرتونگاری 
 بعد از هر بار خارج کردن و قرار دادن مجدد هلدر در دوربین پرتونگاری 
 .  ماهه برای مواردی که دوربین پرتونگاری مدتی بال استفاده باشد3ی زمانی حداکثر ها هدر دور 
 سانتیمتری دوربین 5ر مقادیر قرائت شده در فاصله گیری و هرگونه تغییرات مهم د اولین اندازه 

 باید در دفتر مخصوص ثبت گردد
  

تعمیر و نگهداری و نگهداری دوربین ، کلیه مناطقی که ممکن است در طول عملیات پرتونگاری   5-9-4-2
پرتونگاری توسط افراد اشغال شده باشد باید بمنظور حصول اطمینان از عدم پرتوگیری آنها در 

  . ی زمانی مناسب دزیمتری شوندها هدور
 

 ی مقابله با سوانحها دستورالعمل   5-9-5
ر تیم پرتونگاری باید همواره مجهز به حداقل یک دزیمتر محیطی مناسب و سایر تجهیزات ه 5-9-4-1

بزار و عالئم هشدار بوده و ا هجعب، انبر چشمه گیر، ز قبیل کیسه ساچمه سربیا همقابله با سانح
انزیت کانتینر برای آن فراهم باشد تا بتواند بدون تاخیر اقدام تر سی بههمچنین امکان دستر

 . جرای عملیات مقابله با سانحه بشرحی که خواهد آمد نمایدا هب
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در صورت وقوع سانحه در حد امکان باید اولویت با محدود نمودن سانحه و آثار فیزیکی و روانی    5-9-4-2
برای . تر شدن شرایط گردد نجیده ممکن است منجر به وخیمیک اقدام عجوالنه و نس. آن باشد

  مثال در صورت وجود یک مصدوم در سانحه ممکن است اولویت در نجات وی همواره بهترین راه 
در چنین شرایطی ممکن ، حل ممکن نبوده و منجر به پرتوگیری قابل توجه جمعی از افراد گردد

هد بتوان ابتدا اقدام به کاهش خطر پرتوگیری از د است در شرایطی که وضعیت مصدوم اجازه می
 . منبع نموده و سپس مبادرت به نجات مصدوم نمود

در حد امکان باید بین اقدام بالفاصله در کاهش خطر پرتوگیری از یک سانحه و اقدامات الزم برای    5-9-4-3
 .  گرددتفاوت قائل) اقدامات رفع سانحه( بازگرداندن شرایط سانحه به شرایط عادی 

فراد را از ناحیه خطر دور کرده و ا هتوصیه می شود در صورت بروز یک سانحه بالفاصله کلی  
در صورتی که وجود برخی از افراد ایمنی سایت . مشخصات افراد مشکوک به پرتوگیری ثبت گردد

مورد نظر به جهت جلوگیری از بروز حوادث صنعتی در سایت ضروری است حضور آنها به حداقل 
در حالت اخیر توصیه می شود که پرتونگار با مسئول ایمنی سایت جهت . مکن محدود شودم

  . تعیین اولویت کاهش خطرات صنعتی یا پرتوئی وکاهش خطر پرتوگیری افراد مشاوره نماید
ندازه گیری یا محاسبه ساده تعیین ا هسپس توصیه می شود آهنگ دز در نواحی مختلف بوسیل  

ز قانون ا هی توان از مقادیر آهنگ معادل دز مندرج در جدول زیر و استفادجهت محاسبه م. گردد
  . ستفاده نمودا هعکس مجذور فاصل

  
  TBqازای هر ه آهنگ معادل دز در فاصله یک متری از چشمه ب

  
    )mSv/h(آهنگ معادل دز   نوع چشمه پرتوزا

             Co 60        350  
             Ir 192 130  
            Yb 169 30  
            Se 75 55  

  
هنگ معادل دز محاسبه شده می توان برنامه مناسب برای بازگرداندن شرایط سانحه  آهبا توجه ب

  . به شرایط طبیعی را بعمل آورد
  

 براساسدر هر صورت همواره باید بالفاصله مسئول فیزیک بهداشت را از وقوع سانحه مطلع نموده و وی باید  5-9-4-4
تورالعمل واحد قانونی وقوع و مشخصات سانحه و همچنین اقدامات انجام شده و نتایج حاصله را به واحد قانونی دس

  . گزارش نماید
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 :رادیوگرافی با گاما 5-9-4-5
بطور کلی در حد امکان باید در صورت پیچیده بودن شرایط سانحه قبل از انجام اقدامات رفع  5-9-5-5-1

ین نکته مهم است که درصورتی که بتوان منطقه ا هتوجه ب. ره گرددسانحه با واحد قانونی مشاو
 ،ن را تحت کنترل داشت آهسانحه را بدون محدودیت زمانی از افراد خالی نموده و ورود و خروج ب

 . انجام اقدامات رفع سانحه دارای فوریت نمی باشد
 شود و در صورت عدم ستفادها هتوصیه می شود از یک فرد مجرب در انجام اقدامات رفع سانح

  . دسترسی به چنین فردی با واحد قانونی مشاوره گردد
نجام هیچ یک ا هدر عملیات رفع سانحه باید وظایف هر پرتونگار بدقت تعیین شده باشد بنحوی ک 5-9-5-5-2

تیب اجرای تر همچنین در حد امکان باید دستورات و. از اقدامات حفاظتی بدون مسئول باقی نماند
 .  از طریق مسئول عملیات روشن و تاحد ممکن ساده به پرتونگاران اعالم شودعملیات

رتباط ا هحمل و نقل آن و هرگون، گرفتن آن با انبر، افرادی که بنحوی در پیدا کردن چشمه پرتوزا
 و ها آموزشمستقیم دیگر با چشمه پرتوزا در جریان عملیات رفع سانحه درگیر هستند باید 

 . زم را از مسئول فیزیک بهداشت دریافت دارندی الها دستورالعمل
کالیماتور یا گاید تیوب آسیب می ، در سوانحی که تنها برخی تجهیزات از قبیل دوربین پرتونگاری 5-9-5-5-3

بینند باید در صورت امکان چشمه را بدرون دوربین منتقل کرده و از وضعیت ایمن آن بوسیله 
نجام این امر میسر نباشد باید به روشی که ا هدر صورتی ک .دزیمتر محیطی اطمینان حاصل نمود

 گفته شد اقدام به محصور کردن منطقه و ممانعت از ورود افراد به ناحیه محصور 3-3-6-5در بند
 . شده کرد

 3-3-6-5سیب دیده باشد باید منطقه را به روشی که در قسمت  آهدرصورتی که کپسول چشم 5-9-5-5-4
در چنین . ده و از ورود افراد به منطقه محصور شده جلوگیری نمودگفته شده محصور نمو

 :شرایطی مسئول فیزیک بهداشت باید
لودگی با مواد پرتوزا هستند تا انجام آزمایشات  آهفرادی که مشکوک با هاز تحت کنترل بودن کلی 

 . الزم و رفع آلودگی اطمینان حاصل نماید
 داده و از انجام  اقدامات رفع سانحه بدون مشاوره با واحد بالفاصله واحد قانونی را در جریان قرار 

 . قانونی پرهیز نماید
لودگی در خارج از ا هطمینان حاصل نموده و در صورت مشاهدا هاز صحیح بودن منطقه محصور شد 

صالح مرزهای منطقه محصور شده ا ه از همین دستورالعمل اقدام ب3-3-6-5 بند براساسآن 
 . نماید

 . ندا هیا افراد پرتوگیری نمود آ هطمینان حاصل نماید کا هقیق سانحبا مرور د 
 

در صورتی که سانحه تنها جدا شدن هلدر از کابل کنترل از راه دور بوده و آسیب دیگری به  5-9-5-5-5
 ناحیه محصور شده در اطراف چشمه برپا 3-3-6-5کپسول چشمه وارد نشده باشد باید مطابق 

سپس باید نوع و .  خارج از ناحیه محصور شده نگاه داشته شوندفراد غیر مسئولا هگردیده و کلی
وضعیت سانحه  توسط مسئول فیزیک بهداشت یا فرد مورد تائید وی مورد ارزیابی قرار گرفته و 
در صورت لزوم جهت تعیین برنامه مناسب جهت عملیات رفع سانحه با واحد قانونی مشاوره 

 :قدامات زیر مفید باشددر طی این مدت ممکن است انجام ا. گردد
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ز هرگونه مواد مناسب که می توانند بعنوان حفاظ بکار روند اقدام به حفاظ گذاری در ا هبا استفاد 

 . اطراف چشمه و کاهش آهنگ پرتو در اطراف آن گردد
های خاصی ضروری است را از ناحیه کنترل  فراد باستثنای افرادی که حضور آنها در مکانا هکلی 

قسمت (.  میکروسیورت در ساعت است خارج نمائید25 معادل دز در آن بیش از هنگ آهشده ک
 ) را ببینید5-9-5-3
 . بر نواحی محصور شده و تحت نظارت از نظر دسترسی افراد نظارت کافی داشته باشید 
 . ستا ه آورده شد6یلی مقابله با سوانح در ضمیمه صدستورالعمل تف 

  
اقدامات انجام شده و نتایج ، ه دارنده پروانه را از وقوع و مشخصات سانحهپرتونگار باید بالفاصل 5-9-5-5-6

  . حاصله مطلع ساخته و گزارش کاملی در این زمینه به وی ارائه دارد
  4در صورت گم شدن یک چشمه یا احتمال وجود پرتوگیری فردی بر اثر سانحه بمیزان بیش از  5-9-5-5-7

 :میلی سیورت دارنده پروانه باید
 ) را ببینید3-3-8-5بند ( زارش کتبی سانحه را به واحد قانونی ارائه دهد گ 
دزیمتر فردی پرتوکاران درگیر در سانحه را همراه با نتایج آزمایشات پزشکی جهت بررسی به  

 . واحد قانونی ارائه دهد
  . ستا ه آورده شد6یلی مقابله با سوانح در ضمیمه صدستورالعمل تف

 
روانه یا مسئول فیزیک بهداشت وی باید بالفاصله واحد قانونی را از شرایط سانحه مطلع  دارنده پ5-9-5-5-8

نموده و در صورتی که عملیات رفع سانحه مستلزم پرتوگیری قابل توجه پرتونگاران باشد فرضیات 
 نجام آزمایشات پزشکی بر روی افرادا هبعالوه در صورت نیاز ب. خود را باطالع واحد قانونی برساند

 . ن بر عهده دارنده پروانده خواهد بود آههزین، پرتودیده توسط واحد قانونی
قدامات و پیش بینی های الزم جهت جلوگیری از تکرار حادثه مشابه را ا ه دارنده پروانه باید کلی5-9-5-5-9

 . بعمل آورد
در حد ، اتفاق بیفتدست ا هتش سوزی رخ داد آهدر صورتی که سانحه در مکانی که در آن حادث 5-9-5-5-10

 :ی زیر رعایت شوندها دستورالعملامکان باید 
تش سوزی در حین اجرای عملیات پرتونگاری رخ داده و دستگاه کنترل از راه دور  آهدر صورتی ک )الف

  :در دسترس باشد
از ایمن ، باید بالفاصله چشمه را بدرون دوربین پرتونگاری کشیده و آن را در وضعیت قفل قرار داد 

 . بودن وضعیت توسط دزیمتر محیطی مطمئن شوید
 . در صورت امکان دوربین پرتونگاری از منطقه خطر خارج گردد 
 .دوربین پرتونگاری تا رفع کامل سانحه در محلی ایمن نگهداری شود 

   
مکان بازگرداندن چشمه بدرون دوربین پرتونگاری وجود نداشته و احتمال آن باشد ا هدر صورتی ک  ) ب

های باال قرار بگیرد پرتونگار یا مسئول فیزیک بهداشت باید موارد زیر  ر معرض حرارتکه چشمه د
 :را رعایت نماید
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ی جهت جلوگیری از ورود افراد غیر مسئول به نزدیکی چشمه ا هاز ایجاد منطقه محصور شد 

 .  از همین مدرک در اولین فرصت ممکن اطمینان حاصل نمائید3-3-6-5 بند براساس
 . گاه سازد آه آتش نشانی را از خطرات نزدیک شدن و ورود به منطقه محصور شدماموران 
در صورتی که چشمه در درون دوربین پرتونگاری بوده و در معرض آتش باشد پرتونگار یا مسئول  

آتش نشانان را از ، فیزیک بهداشت باید پس از دزیمتری مناطق نزدیک به دوربین پرتونگاری
 . گاه سازد آهخطرات احتمالی مربوط

پرتونگار یا مسئول ، مکان نزدیک شدن به دوربین پرتونگاری وجود داشته باشدا هدر صورتی ک 
  :فیزیک بهداشت باید

 میکروسیورت بر 25 بودن آهنگ دز از تر مناطق نزدیک به دوربین را دزیمتری نماید تا از پایین 
 . ساعت اطمینان حاصل نماید

 . نظر عدم وجود نشتی غیر معمول دزیمتری نمایدسطح دوربین پرتونگاری را از  
آن را از نظر عدم وجود معایب یا ناخوانا ، قبل از بازگرداندن دوربین پرتونگاری به محل نگهداری 

 . بودن عالئم معاینه کند
 

  :پرتونگاری با ایکس  5-9-5-6
ایکس در صورتی که در حین  در صورت بروز هرگونه سانحه در هنگام کار با تجهیزات پرتونگاری 5-9-5-6-1

ر طریق  هقدام به خاموش کردن دستگاه بها هروشن بودن دستگاه رخ دهد پرتونگاران باید بالفاصل
ممکن از طریق کلید خاموش پانل کنترل یا قطع برق دستگاه با کشیدن دوشاخه یا اتصاالت 

  . مربوطه نمایند
اقدامات انجام شده و نتایج حاصله ، جزئیات مربوطه، سانحه پرتونگار باید دارنده پروانه را از وقوع 5-9-5-6-2

 . مطلع ساخته و گزارش کتبی الزم را در این ارتباط تهیه و ارئه نماید
دارنده ،  میلی سیورت4 در صورت احتمال وجود پرتوگیری فردی بر اثر سانحه بمیزان بیش از 5-9-5-6-3

 :پروانه باید
 ) را ببینید3-3-8-5بند ( ونی ارائه دهد گزارش کتبی سانحه را به واحد قان 
دزیمتر فردی پرتوکاران درگیر در سانحه را همراه با نتایج آزمایشات پزشکی جهت بررسی به  

 . واحد قانونی ارائه دهد
 

های الزم جهت جلوگیری ازتکرار حادثه مشابه را بعمل  بینی قدامات و پیشا ه دارنده پروانه باید کلی5-9-5-6-4
 . آورد

ز تجهیزات پرتونگاری ایکس ا هتش سوزی در مکانی که در حال استفاد آه در صورت بروز حادث5-9-5-6-5
یکس یا قطع اتصال برق آن ا هقدام به خاموش کردن دستگاا ههستند پرتونگاران باید بالفاصل

  . بنمایند
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  ی مورد استفاده در رادیوگرافیها چشمهحسابرسی وپسمانداری ، ثبت   5-10
  ی رادیوگرافی و حسابرسی آنها دستگاهثبت   5-10-1

  حسابرسی  5-10-1-1
دارنده پروانه رادیوگرافی صنعتی باید در هر زمان و با استناد به دفتر ثبت نقل و انتقادات 

از تعداد و موقعیت منابع پرتو )  2-1-10-5(و یا سایر اطالعات ثبت شده ) 2-4-7-5 (ها چشمه
  . شدتحت اختیار خود آگاه با

  ی رادیوگرافی صنعتیها دستگاهثبت   5-10-1-2
ی تحت اختیار خود ثبت و ها چشمهدارنده پروانه باید اطالعات ذکر شده در ذیل را در مورد 

  . نگاهداری نماید
  . تامین کنندهتاریخ خرید و نام  
  . ها چشمهمحل استقرار منابع پرتو و شماره سریال  
  . ها دستگاهنوع چشمه مورد استفاده در  
  . ی آنگیر اندازهاکتیویته و تاریخ  
  . مدل و سریال کانتینر حاوی چشمه، شماره ساخت 
میرات گزارش تعمیرات عی رادیوگرافی و در صورت انجام تها دوربین ای هگزارش کنترل کیفی دور 

  . انجام شده
  . ی پسمان شده تاریخ و نحوه پسمان آنهاها چشمهدر مورد  
 مورد Xی اشعه ها دستگاهید اطالعات ذکر شده درذیل را در مورد کلیه دارنده پروانه همچینن با 

  . استفاده در رادیوگرافی صنعتی ثبت و نگاهداری نماید
  . محل استقرار و شماره سریال آنها 
  و X (keV)  یا ماکزیمم انرژی اشعه  (mA)  ماکزیمم شدت جریان (kVp)یمم ولتاژ  کزما 

  . ) دزآهنگ( ماکزیمم خروجی دستگاه  
  . .. .سه زمانه، یک زمانه،   شتاب دهنده خطیXنوع مولد اشعه  
  .  و تعمیرات انجام شده روی دستگاهای هنتایج بازرسی های دور 
 . )تاریخ و نحوه نگاهداری( ی از رده خارج شده ها دستگاهدر مورد  

 
  ی مولد پرتوها دستگاهل و انتقال نق  5-10-1-3

ی رادیوگرافی باید قبل از اقدام به فروش یا انتقال و یا واگذاری ها دستگاه تامین کنندهمالک یا 
  . خذ مجوزهای الزم از واحد قانونی اقدام نمایدا هتجهیزات نسبت ب

  ی پرتوزاها چشمهحسابرسی   5-10-1-4
ی تحت اختیار خود و محل استقرار آنها ها چشمهدارنده پروانه باید حداقل هر سه ماه یکبار کلیه  

  . نماید و نسبت به ثبت آنها اقدام نمایدی و کنترل بازرسرا 
  . این اطالعات باید در هر زمان جهت ارائه به بازرسین واحد قانونی در دسترس باشد 
ز آنرا ا ه سه ماهه نموده  و یک نسخبازرسی های قدام به تهیه گزارش از ا هدارنده پروانه باید ساالن 

 . واحد قانونی ارسال نمایدبه 
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ه پروانه باید در هر زمان نقل و انتقال منابع پرتو تحت اختیار خود را به واحد قانونی اظهار دارند 
  . نماید

 را ساالنه  نضمام محل استقرار آنهاا هب، ود  تحت اختیار خ Xیها دستگاهدارنده پروانه باید جزئیات  
 . به واحد قانونی اعالم نماید

  
  کسای هی اشعها دستگاهافی صنعتی یا ی رادیوگرها چشمهمفقود شدن    5-10-1-5

باید . یا چشمه پرتوزا گردد X شعه ا هدارنده پروانه در هر زمان متوجه مفقود شدن یک دستگا
  . بالفاصله واحد قانونی را مطلع نماید

  
  ی پرتوزاها چشمهپسمانداری   5-10-2

چشمه ضعیف ، ها چشمهری و تعویض ی رادیوگرافی باید در هنگام بارگزاها دوربیندارنده پروانه    5-10-2-1
  . شده را به واحد قانونی تحویل دهد

  . ی پرتوزا باید با اخذ مجوزهای الزم از واحدقانونی انجام پذیردها چشمهدورریزی    5-10-2-2
  

  یگیر اندازهثبت نتایج   5-10-3
 TLD مراه با نتایج دزیمترهایپرتوکاران تحت اختیار خود را ثبت و ه پروانه بایدنتایج پرتوگیری روزانه دارنده

  . مورد استفاده پرتوکاران نگاهداری نماید
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