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 :مقدمه

امروزه کاربرد منابع و تجهيزات پرتوزا در فناوريهاي نووي  نوني ا از يايهواه ويويه اي براووردار بووده و       

 . باشد همهام با توسيه اي  فناوريها رو به گس رش نيز ما

. از يمله پرتوهائا که در ننيت مورد اس فاده قرار ما گيرند ما توان به پرتوهاي ايکس و گاما اشاره کرد

پرتونهاري نني ا از اواص نفوذ پذيري پرتوهاي ايکس و گاما که تنها تفاوت آنها در منشاء توليدشان  در

طول موج پرتوهاي گامواي موورد اسو فاده در پرتونهواري نوني ا بوه مراتو         . شود ما باشد اس فاده ما

ن يجوه قودرت   کوتاه ر از پرتوهاي ايکس توليدي توسط دس هاههاي ميمول ايکس ساز نني ا بووده  در  

 . نفوذ آنها بيش ر ما باشد

با تويه به اا الف قدرت نفوذپوذيري پرتوهواي ايکوس و گاموا کواربرد هريوي از ايو  دسو ه پرتوهوا در          

از پرتوهاي ايکس عمدتاٌ يهت پرتونهاري از مواد سبي و نازک و . پرتونهاري نني ا يايهاه وييه اي دارد 

 .الا باال اس فاده ما شوداز پرتو گاما براي قطيات ضخيم و با چه

 رعايت عدم ليک  باشد ما فرد به منحصر بيضاً و مفيد بسيار مخ لف امور در پرتوها کاربرد که اي  ويود با

 هموراه  بوه  آينوده  نسلهاي ح ا و زيست محيط مردم  کارکنان  براي يدي اطرات تواند ما ايمنا نکات

 سال ند يي از بيش در پرتوزا مواد شناات از پس و وريتف به پرتوها اينهونه بالقوه اطرات. باشد داش ه

 يونساز  پرتوهاي گيري اندازه در توانايا و اطرات شناسايا زمينة در پيشرفت با. است گرديده کشف پيش

 حفاظت هدف کلا طور به .نهاد توسيه و گس رش به رو حفاظ ا اقدامات اصوص در مربوطه رهنمودهاي

 اطورات  بيشو ر  چوه  هور  کواهش  و گوناگون هاي زمينه در پرتوها کاربرد مزاياي زا اس فاده اشيه  برابر در

 .باشد ما آينده  نسلهاي و زيست محيط   مردم کارکنان  توسط آن اثرات از ناشا

 

 

رؤساي محترم /ها باشد، لذا مديريت مجموعه تهيه شده در مرحله بازنگري صفر مي

HSE فت و در راستاي بهبود پس از اجراي اين دستورالعمل درصنعت نتوانند  مي

 HSEپيشنهادات اصالحي خود را از طريق مديران هاي بهداشتي،  ها و برنامه روش

اقدامات . وزارت نفت ارسال نمايند HSEهاي اصلي ذيربط به اداره كل  شركت

اصالحي مرتبط در بازنگري آتي مدنظر قرار خواهد گرفت و شرح بازنگري در اين 

 .قسمت درج خواهد شد

 صورت حداقل الزامات  هاست موارد مطروحه در اين مجموعه بالزم 

 .در نظر گرفته شود
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 هدف .1

 :تدوي  اي  مجموعه  ارائه يي راهنما براي تحقق موارد ذيل استهدف از 

 آشنائا با فرآيند پرتونهاري نني ا ( الف

 ازمنديها و انول حفاظت در  برابر اشيه ني ( ب

 

 دامنه کاربرد .2

هاي وزارت نفت شامل چهار شرکت انلا  شرک هاي  کليه زيرمجموعهبراي اس فاده در اي  دس وراليمل 

 .فرعا و تابيه و نيز عمليات پيمانکاري تدوي  گرديده است

 

 مراجع .3

 .1731هرمان سمبر مقدمه اي بر فيزيي بهداشت . 1

 .1732نا حسي  دوزيم ري بيولوژيکا مزدارا. 2

 .1732سازمان انرژي اتما فيزيي بهداشت . 7

 سازمان انرژي اتما  مجموعه قواني  و مقررات  حفاظت در برابر اشيه. 4

 
5. IAEA, Safety Series No:13. 

6. IAEA, Tec Doc 1162. 

7. IAEA, Tec Doc 1092. 

 

 ها مسئولیت .4

 کارفرمايان و اشتغال بت،ث پروانه وظايف دارندگان. 4-1

 بوالقوه  يوا  عوادي  پرتووگيري  باعث که فيالي هايا با رابطه در کارفرمايان و اش غال ثبت  پروانه دارندگان -

 حفاظت در برابور پرتوو   مقررات ساير رعايت و شغلا پرتوگيري برابر در کارکنان حفاظت مسئول شوند  ما

 . باشند ما

 بوا  رابطوه  در حفاظت در برابر پرتو مقررات رعايت به موظف کارفرمايان  و اش غال ثبت  پروانه دارندگان -

 . باشند ما حفاظت در برابر پرتو مشمول مصنوعا و طبييا منابع از شغلا پرتوگيري

 اح موال  يا کنند ما شغلا پرتوگيري که کارکنانا مورد در   کارفرمايان و اش غال ثبت  پروانه دارندگان -

 :  که دهند اطمينان بايد ددارن شغلا پرتوگيري

 . کند نما تجاوز 1 يدول در شده تييي  حدهاي از کارکنان شغلا پرتوگيري( الف  

 . است بهينه حفاظت در برابر پرتو کليات براساس کارکنان شغلا ايمنا و حفاظت( ب  
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 واحد هاي ملدس ورالي طبق و شده ثبت شغلا ايمنا و حفاظت مييارهاي با ارتباط در گيري تصميم( ج  

 . گيرد ما قرار آنها نمايندگان يا ذيربط افراد دس رس در قانونا

حفاظت در برابر  مقررات ايراي يهت ايمنا و حفاظت سازمانا تشکيالت و ها دس وراليمل سياس ها ( د  

 . دارند قرار اولويت در شغلا پرتوگيري کن رل منظور به فنا مييارهاي و طراحا و شده وضع پرتو

 آنهوا  کميت و کيفيت و شده تهيه ايمنا و حفاظت براي کافا و مناس  ادمات و تجهيزات امکانات ( ه  

 . است شغلا پرتوگيري اح مال و مقدار با م ناس 

 . است شده فراهم اي دوره پزشکا آزمايشهاي انجام امکان( و  

 . است شده ادهد آنها از نحيح اس فاده ترتي  و تهيه مناس  شيپا و حفاظ ا وسايل( ز  

 ايمنا و حفاظت زمينه در بازآموزي هاي دوره برگزاري و مناس  انسانا نيروي آموزش و تأمي  يهت( ح 

 . است گرف ه نورت الزم اقدام آنها  فنا و علما نالحيت از اطمينان حصول براي

 . شوندا م نههداري و ثبت حفاظت در برابر پرتو مقررات براساس اطالعات( ط  

 همکاري که است شده اتخاذ ترتيبا دس وراليمل حفاظت در برابر پرتو مؤثر ايراي به دس يابا رايب( ي  

 . باشد ما پذير امکان ايمنا و حفاظت زمينه در آنها نمايندگان يا کارکنان با مشاوره و

 .است شده فراهم ايمنا فرهنگ ترويج براي الزم شرايط( ک  

  

 افرادي پرتوگير مجازي ها حد -1 يدول

 

 سوال  0 در  دز  يانهيو م نکوه يا بور  مشروط ابدي شيافزا سال در ورتيس 05 تا تواندا م ساالنه موثر دز -

 . نکند تجاوز ورتيسا ليم 25 ازا م وال

 0 در  دز انهي يو م نکهيا بر مشروط ابدي شيافزا سال در ورتيسا ليم  0 تا تواند ما ساالنه موثر دز  - -

 . نکند تجاوز ورتيسا ليم 1 ازا م وال سال

 راي ريپرتووگ   يشو ر يب کوه  است پوست از مربع م ريسان  1 در دز  يانهيم برابر پوست ميادل دز  - - -

 .دارد



 

4 

 

 طوور  بوه  کوه  کارکنوانا  پرتووگيري  کوه  دهند اطمينان بايد کارفرمايان و اش غال ثبت  پروانه دارندگان -

 حود  از( طبييوا  هواي  چشمه بجز) شود نما اس فاده منبع از آنها کار در يا ندارند سروکار منبع با مس قيم

 . کند نما تجاوز مردم پرتوگيري

 سواير  و قبلوا  پرتووگيري  سوابقه  بايود  يديود   افوراد  اس خدام منظور به اش غال يا ثبت پروانه دارندگان -

 ايو   بوا  دادن مطابقوت  براي  اش غال  اود فرد از يا و کارفرما از را ايمنا و حفاظت در نياز مورد اطالعات

 . نمايند دريافت اس اندارد

  وظايف کارکنان .4-2

 يوا  اشو غال  ثبت  پروانه دارندگان توسط که ايرا قابل ايمنا و حفاظت هاي دس وراليمل و مقررات( الف  

 . نمايند ايرا را اند شده مشخص کارفرمايان

 . کنند ادهاس ف نحيح طور به حفاظ ا لباسهاي و تجهيزات   شيپا وسايل از( ب  

 و دز تييوي   هواي  برناموه  ايمنوا   و حفاظت زمينه در کارفرمايان يا اش غال  ثبت  پروانه دارندگان با( ج  

 . نمايند همکاري حفاظت در برابر پرتو مقررات براساس پزشکا  اي دوره آزمايشهاي

 دارنوده  بوه  گذشو ه  يوا  و ياري امور در را ديهران و اود ايمنا و حفاظت مسائل به مربوط اطالعات( د  

 . دهند ارائه کارفرمايان يا اش غال ثبت  پروانه

 مقوررات  بوا  مغواير  کوه  گيرنود  قورار  وضويي ا  در سايري  يا اود شود موي  که اودسرانه اعمال از( ه  

 . نمايند اي ناب باشد   حفاظت در برابر پرتو اس اندارد

 قوادر  را آنهوا  و شوود  موا  داده ايمنا و حفاظت با طهراب در که آموزشهايا و ها دس وراليمل اطالعات ( و  

 . بپذيرند نمايند  فياليت اس اندارد اي  مقررات براساس تا سازد ما

 کوه  عمليواتا  در کارکنوان  بکوارگيري  بوراي  شورط  پويش  يوي  عنوان به اش غال و ثبت پروانه دارندگان -

 اطالعات بايد باشد  داش ه ويود پروانه ندهدار کن رل از اارج منبع از آنها پرتوگيري اح مال يا پرتوگيري

 توا  دهند ارائه کارفرما به اس اندارد حفاظت در برابر پرتو براساس کارکنان حفاظت با رابطه در را نياز مورد

 . دهد مطابقت کار محل اطرات با ارتباط در ايرايا مقررات و قواني  ساير با را آنها ب واند کارفرما

  کار شرايط .4-3

 اواص  مزايواي  نبايود  هرگوز  باشد  کارکنان شغلا پرتوگيري اح مال يا وقوع از مس قل بايد کار ايطشر -

 مدت کار  ساعت کاهش ااص  هاي بيمه پوشش حقوقا  ضري  ام ياز افزايش وييه  پاداش پرداات نظير

 اس اندارد اي  ايمنا و حفاظت مييارهاي رعايت ياي به بازنشس ها مزاياي يا تيطيالت افزايش مراصا 

 . گردد اس فاده يا اعطاء

 : زن كاركنان -
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 نسبت لزوم نورت در تا دهند اطالع کارفرما به را مرات  بارداري  از آگاها از پس بايد زن کارکنان( الف  

 . شود اقدام آنها کاري وضييت تغيير به

 ان خاب طوري را وي کاري شرايط بايد کارفرما اما. باشد کار از برکناري بر دليل نبايد بارداري اظهار( ب  

 . نکند تجاوز عادي افراد پرتوگيري حد از يني   پرتوگيري که کند

 :  جوانان -

 . گيرند قرار شغلا پرتوگيري ميرض در نبايد سال 11 از کم ر افراد( الف  

 با توأم وزشاآم اهداف براي مهر باشند نما شده کن رل ناحيه در کار به مجاز سال 13 از کم ر افراد( ب  

 . نظارت

 

 شرح .5

 آشنايي با فرايند پرتونگاري صنعتي. 5-1

 ايزاء و تجهيزات مورد نياز يهت پرتو نهاري-0-1-1

مجموعه ابزار  وسايل و تجهيزاتا است کوه هموراه منبوع پرتوو و پرتونهوار        منظوز از تجهيزات پرتونهاري 

شوناات ايو  تجهيوزات و    . گوردد  ي اس فاده موا يهت انجام عمليات پرتونهاري و يا در موارد سوانح پرتو

ذيالً دراصوص بخش . شود اس فاده نحيح از آنها موي  کاهش پرتوگيري پرتوکاران به حداقل ممک  ما

 .مهما از اي  تجهيزات بحث اواهد شد

 

 باريکه ساز  -5-1-1-1

گوردد بوه کم وري     محدود کردن دس ه پرتوي که يهت انجام پرتو نهاري و الق يي تصوير اس فاده ما 

بدي  منظوور اتوز   . مقدار قابل قبول به گونه اي که به کيفيت تصوير ندمه اي وارد ننمايد   ضروري است

يهت مشخص نمودن ابياد و شکل ميودان توابش   ( کوليماتور ) محدود کننده هاي پرتو به نام باريکه ساز 

ه و نمونه قرار گرف ه و زاويه ارويا پرتو در دس هاه پرتو ايکس   باريکه ساز بي  چشم. اس فاده ما شود 

قابل تنظيم ما باشد و در دوربي  پرتونهاري گاما   باريکه ساز در ان هاي لوله هدايت نصو  موا گوردد و    

تصاويري از يي نوع باريکه  1در شکل  1. قابل تيويض با باريکه سازهاي ديهر يهت تغيير زاويه ما باشد 

 . اري نشان داده شده استساز مورد اس فاده در پرتو نه

 

 

 

                                                 
1
  .ميموالٌ براي ساات اي  ابزار از عنانر سنهي  به وييه تنهس   و سرب اس فاده ما شود  
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 :از مزاياي مهم باريکه ساز ها به وييه در پرتونهاري با دوربي  گاما ما توان به موارد زير اشاره کرد 

 کاهش قابل مالحظه پرتوگيري پرتو نهار  -

 کاهش پرتو هاي پس پراکنده و در ن يجه افزايش کيفيت تصوير  -

 . برد اي  وسيله در دس هاه پرتو ايکس ما باشدايجاد نيم سايه از مياي  کار

 

 محفظه جابجائي چشمه  -5-1-1-2

ويوود  . از اي  محفظه يهت مقابله با سوانح اح مالا به هنهام اروج چشمه از دوربي  اس فاده ما گردد 

زاموا  اي  وسيله به همراه تيم پرتو نهاري يهت اس فاده در موارد ضروري و مقابله بوا سووانح اح موالا ال   

 .يي نمونه از محفظه يابجائا چشمه را نشان ما دهد( 2)شکل .است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كيسه ساچمه سربي -5-1-1-3

هنهام بيرون اف ادن چشمه از دوربي  و يا گير کردن آن در لوله هدايت از کيسه ساچمه سربا يهت مهار 

ه سربا يهت حفاظ پرتوهواي  چهونها اس فاده از کيسه ساچم( 7)در  شکل .موقت آن اس فاده ما شود 

 .ناشا از منبع پرتوزا که در لوله هدايت گير کرده است   نشان داده شده است 

 

 محفظه جابجائي چشمه  -2شکل 
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 اس فاده از کيسه ساچمه سربا يهت حفاظ پرتوهاي ناشا -7شکل 

 از منبع پرتوزا که در لوله هدايت گير کرده است 

 

 

 جعبه حمل و نقل   -5-1-1-4

بر روي ييبه حمل و نقول مشخصوات دوربوي  و    . وربي  اس فاده ما شود از اي  وسيله يهت يابجائا د

ييبوع حمول و نقول از گوم شودن چشومه و ارابوا        . چشمه و عالمت ويود ماده پرتوزا مويود ما باشد

 .يي نمونه از اي  وسيله نشان داده شده است ( 4)در  شکل .دوربي  در اثر ضربه يلوگيري ما کند 

 

 
 يبه حمل و نقل دوربي  پرتو نهارينمونه اي از ي -4شکل 
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 چاهک نگهداري چشمه  -5-1-1-5

يهت نههداري مناس  دوربي  و چشمه از يي چاهي مناس  کوه دور از آسوي  هواي محيطوا باشود        

همچنوي  ضروريسوت   . باشود  0.5µSv/hاس فاده ما شود   ميزان دز روي سطح چاهي نبايود بويش از   

. نباشود  2.5µSv/hميزان دز در مرز محيط محصوور شوده بويش از    چاهي به گونه اي محصور گردد که 

تجهيز چاهي و محصور کننده آن به در و قفل مناس  و عالمت ويود مواد پرتوزا و اطالعات الزم ضروري 

 (. 0شکل )است 

 

 

 

 

 

 

 

 

چاهي نههداري چشمه پرتوزا -0شکل   

 

 

 هاي پرتونگاري و صفحات تشديد كننده  فيلم -5-1-1-6

باشد که هر دو طرف پايه آن با اليه حسواس پوشوانده شوده     فيلم پرتونهاري يي فيلم عکاسا ما         

هواي مويوود در سواا مان     نااالصوا . باشد ماده حساس به نور از اليه کريس ال آيدوبرمايد نقره ما. است

  ايجواد تصووير   دهد تابش نور يوا پرتووايکس مويو    هاليد نقره حساسيت فيلم را نسبت به نور افزايش ما

مخفا در ماده حساس گش ه  فرآيند ظهور و ثبوت  تصوير فوق را به يي تصوير قابول رويوت از م اليوي    

تووان بوه دو دسو ه     هاي پرتونهواري را از نظور کواربرد موا     بطور کلا فيلم. کند نقره سياه رنگ تبديل ما

 : بندي نمود تقسيم

 هاي با نفحات تشديد کننده  فيلم -

 بدون نفحات تشديد کننده هاي فيلم -

. نفحات تشديد کننده عمل تقويت پرتو ورودي و تسريع در ايجاد تصوير بر روي فيلم را به عهوده دارنود  

اي که اليه بوااليا فويلم مويو  تبوديل پرتوو       گيرند به گونه اي  نفحات در دو يا يي طرف فيلم قرار ما

انند الک رونها شده و لذا اثور فوتونهواي اوليوه را تشوديد     تابيده شده به فوتونهاي نور مرئا يا ذرات باردار م
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هاي پرتونهاري نسبت به نور مرئوا و ذرات بواردار حساسويت بيشو ر دارنود        از آن يايا که فيلم. کند ما

از ديدگاه حفاظت در . تر موي  ايجاد تصوير شده و باعث کاهش زمان پرتودها اواهند شد بنابراي  سريع

هواي بودون    اي با نفحات تشديد کننده به دليل کاهش پرتووگيري پرتونهوار  بور فويلم    ه برابر اشيه  فيلم

 . شوند نفحات تشديد کننده ترييح داده ما

از . باشوند  روند از نوع سوربا موا   اي که در پرتونهاري نني ا بکار ما بطور ميمول نفحات تشديد کننده

چنانچوه از نوفحات   . باشود  ت الک ورون موا  اواص اي  نوع نفحات  تبديل پرتوهاي ايکس و گاما بوه ذرا 

تشديد کننده در دو طرف فيلم اس فاده شود  اليه سربا پايي  فيلم اثر تضييف پرتوهواي پراکنوده را بوه    

تر از اليه  اليه پايي  فيلم ميموالً ضخيم. شود همراه اواهد داشت و لذا موي  باال رف   کيفيت تصوير ما

 . گردد بااليا ان خاب ما

 كاست فيلم  - 5-1-1-5

هاي فيلم پرتونهاري محافظ فيلم در برابر ضربه  فشار و رطوبت و يلوگيري از رسيدن نور بوه   کاست       

پذير که  هاي انيطاف کاست. شوند پذير و يا از مواد سخت ساا ه ما ها از مواد انيطاف کاست. باشند فيلم ما

گيرنود و بوه    هوا قورار موا    ي داراي انحناء نظير لولهها شوند به راح ا روي قطيه ساا ه ما PVCاز مواد 

 . گيرند همي  دليل در پرتونهاري نني ا بيش ر مورد اس فاده قرار ما

 گيره نگهدارنده نوك پرتودهي  -5-1-1-8

هرگونه لرزشا که در ابزار نوک پرتودها حانل شود باعث پايي  آمدن کيفيت تصوير بوه واسوطه           

گردد  لذا به منظور اي ناب از لرزش يشمه و ارابا تصوير و م ياقو  آن   حرکت ماعدم وضوح ناشا از 

در هنهوام عمليوات   ... انبورکش و   اي  هاي مغناطيسوا  تسومه   پرتونهاري مجدد  از لوازم کمکا مانند گيره

 . شود پرتونهاري اس فاده ما

 عالمت گذارهاي سربي  -0-1-1-9

ها و يهت بس   فيلم بوراي تيميورات اح موالا ناشوا از      سريوش به منظور تييي  موقييت دقيق        

عيوب  بيد از تفسير فيلم  مشخص نمودن پرتونهار  نام شرکت  نام پروژه  عالئم مربوط به پرتودها مجدد 

(RS) عالمت مربوط به شدت پرتوهاي پراکنده  (B) عالمت  (F)    مربوط به قرار گرفIQI    بوه سومت

در اي  ميان اسو فاده از م ور سوربا يهوت     . شود هاي سربا اس فاده ما مشخص کننده از... فيلم  تاريخ و

گذارهاي سوربا  توا    ضروريست عالمت. باشد تييي  محل دقيق عي  و برطرف نمودن آن حائز اهميت ما

 .حد ممک  به سمت فيلم قرار گيرد
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 شاخص كيفيت تصوير  - 0-1-1-11 

بوه  . شوود  براي تييي  حساسيت يا کيفيت تصوير اس فاده ما (IQI)از ابزار شااص کيفيت تصوير         

عبارت ديهر اي  وسيله  شااصا است که به طور غير مس قيم توانايا آشکار شدن عيوب داال نمونه بور  

 . دهد اي نشان ما روي تصوير را بصورت مقايسه

 : شود   رعايت موارد زير تونيه ما IQIهنهام اس فاده از 

- IQI مونه مورد آزمايش باشداز ينس ن . 

 . به سمت اارج دس ه پرتو باشد IQIهاي نازک  سيم -

 . در نورت امکان در سمت چشمه قرار گيرد -

 گيرند عبارتند از  تصوير که در پرتونهاري مورد اس فاده قرار ما  هاي کيفيت تري  شااص ميمول

 . ان داده شده استشااص نوع سيما نش 1در شکل . اي اي و پله نوع سيما  حفره  شااص

 

 

                                

 

 

تصاويري از شااص کيفيت تصوير نوع سيما در پرتونهاري نني ا -1شکل   

 

 خط كش محاسبه  - 0-1-1-11

تووان   براي محاسبه زمان پرتودها در پرتونهاري گاما عالوه بر فرمولهاي مورد اس فاده و نمودار  ما        

با در دست داش   اطالعات فنا شامل دانسوي ه نمونوه  پرتووزايا    . اسبه نيز اس فاده نمودمح  کش از اط 

توان زمان پرتونهاري را به سوادگا بوا اسو فاده از     يشمه  نوع فيلم  فانله تا چشمه و ضخامت نمونه  ما

از  ايکوس  الزم به ذکر است که براي محاسوبه زموان پرتوودها در دسو هاه پرتوو     . اط کش محاسبه نمود

 (.3شکل )توان بهره گرفت  نمودار پرتودها نيز ما
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 تصويري از يک نمونه خط كش، جهت محاسبه زمان پرتودهي  -7شکل 

 

 دستگاه كنترل از راه دور   -5-1-1-12

به توان چشمه را از فانله نسب اً دوري  اي است که به کمي آن ما دس هاه کن رل از راه دور وسيله        

و لوله کن رل از راه ( چرخ دنده و دس ه)اي  دس هاه شامل قسمت بدنه . سمت نوک پرتودها هدايت نمود

بايست داراي مقوداري االنوا باشود توا ب ووان از اتصوال دقيوق         کليه دس هاههاي فوق ما. باشد دور ما

اي در طولهاي مخ لف  نهاي و شا دس هاههاي کن رل از راه دور در دو نوع پايه. سيس م به مدار مطمئ  شد

اي قاب نههدارنده به کمي  در سيس م شانه. گيرد اي روي زمي  قرار ما سيس م پايه. باشد در دس رس ما

يکدست روي شانه  سينه  کمر و يا ران مس قر شده و با دست ديهر عمليات اارج کردن چشومه نوورت   

بيضا از دس هاههاي . باشد شوار مناس  ماهاي د سيس م ااير در مناطق ناهموار و در موقييت. پذيرد ما

توان فانله چشمه از  باشد که با کمي آنها ما کن رل از راه دور مجهز به م رشمار يا شماره دور گردان ما

بايست تيوداد   در غير اينصورت پرتونهار ما. گيري نمود دوربي  و يا تيداد دورهاي رفت و برگشت را اندازه

تيوداد  .  ت اطمينان از قرار گرف   چشمه در موقييت ايم  شومارش نمايود  دورهاي رفت و برگشت را يه

 (.3شکل )دورهاي رفت و برگشت به طول لوله هدايت بس ها دارد 
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تعداد دورهاي رفت و برگشت به طول لوله هدايت بستگي دارد  -8شکل   

 

 

 لوله هدايت  -0-1-1-13

شوود و در ان هواي آن    اي است که اب داي آن به دوربي  ونل موا  ساا ار وييهلوله هدايت  لوله تواالا با 

طول لوله هدايت م نوع بوده و تيداد رفت و برگشوت دسو هاه کن ورل از راه دور    . نوک پرتودها قرار دارد

اي که با تيويض لوله هدايت ممک  است تيداد دورهواي   شود  به گونه م ناس  با طول اي  لوله تييي  ما

 1در شوکل  . در ان هاي لوله هدايت نوک پرتوودها قورار دارد  . ت و برگشت کن رل از راه دور تغيير کندرف

يي نمونه لوله هدايت که همراه دس هاه کن رل از راه دور يهت هدايت چشمه به سومت نووک پرتوودها    

 :  باشند هاي لوله هدايت به شرح زير ما براا از وييگا. شود  نشان داده شده است اس فاده ما

 . داراي اانيت کشسانا مناس  بوده و فاقد ترک  شکس ها و پارگا باشد -

 . يهت سهولت در حرکت نههدارنده چشمه  درون آن عاري از مواد زائد باشد -

اي که اس قرار نههدارنده چشمه در آن و برگشت به داال دوربوي  بوه راح وا     کامالً سالم باشد به گونه -

 . انجام پذيرد

 .س نوک پرتودها از فلزات سبي ان خاب گرددين -
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 تصويري از يي نمونه لوله هدايت -1شکل

 

 انبرها -0-1-1-14

انبرها از يمله ابزاري هس ند که با اس فاده از آنها يهت مهار سوانح بوه اصووص هنهوام بيورون اف وادن       

ويوود حوداقل يوي عودد انبور      . ي کاهش دادا توان پرتوگيري را تاحد قابل مالحظه تچشمه از دوربي  ما

 (. 15شکل )گير هنهام انجام عمليات پرتونهاري با چشمه گاما ضروري است  چشمه

 

 

 

 

 

 

گيري يهت اارج نمودن نههدارنده چشمه از لوله هدايت تصويري از يي نمونه انبر چشمه. 15شکل   

 

 فيلترها  -5-1-1-15

مودن روشا است که در آن به علوت حوذف پرتوهواي کوم انورژي       همان گونه که اشاره شد  فيل ر ن      

به عوالوه فيل رهوا   . يابد انرژي م وسط يي دس ه پرتو ايکس ناهمه  با عبور از يي ماده ياذب افزايش ما

براي ساات فيل رها از عنانري ماننود قلوع  موس  آلومينيووم و     . گردند باعث کاهش شدت دس ه پرتو ما

 . شود سرب اس فاده ما

 : باشد مزيت فيل رها به شرح ذيل ما
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 . گردند فيل رها در مجاورت دس هاه پرتو ايکس باعث کاهش دز يذبا ما -

 . دهند هاي کم انرژي شده  در ن يجه انرژي م وسط دس ه پرتو را افزايش ما فيل رها موي  حذف ف ون -

 . دهند فيل رها پرتوهاي پراکنده را کاهش ما -

 

 گاما دوربين   -5-1-1-16

قدرت نفوذ پرتوهاي گاما در مواقيا که قطيات مورد آزمايش ضخيم و با چهالا باال بووده و اوارج از        

. اي براووردار هسو ند   باشند از اهميوت ويويه   محدوده توانايا دس هاههاي ميمول و مويود پرتوايکس ما

تونهاري از فلزات سبي محودود  هاي گاما را يهت پر هاي پرتونهاري  کاربرد چشمه ميموالً حساسيت فيلم

 .شود گرداند و لذا پرتونهاري با پرتوگاما براي عنانر سنهي  تونيه ما ما

 ها كپسول كردن چشمه -5-1-1-15

هاي فلزي که  هاي پرتوزاي مورد اس فاده در پرتونهاري نني ا بسيار کوچي بوده و درکپسول ابياد چشمه

شووند   اي طراحا موا  اي ميموالً به گونه هاي اس وانه کپسول. شوند اباشند توليد م اي نيز ما عمدتاً اس وانه

بدي  ترتي  کليه سطوح از پرتودها تقريبواً يکسوانا براووردار    . که قطر و ارتفاع آنها تقريباً يکسان باشد

 3توا   0/5م ر و ارتفاع آنهوا زا   ميلا 25تا  0/5اي بي   هاي مخ لف اس وانه ميموالً قطر چشمه. اواهند بود

 .م ر م غير است ميلا

 دستگاههاي مولد پرتو ايکس -5-1-1-18

امروزه در ننيت از دس هاههاي مولد پرتو ايکس براي پرتونهاري از قطيت حساس  آزمايش کيفيت يوش 

هوا    دس هاههاي ايکوس کيفيوت يووش لولوه    . گردد ها و غيره اس فاده ما ها  مخازن تحت فشار  قال  لوله

دس هاههاي ايکس پرتونهاري نني ا در انوواع ثابوت   . گردد ها و غيره اس فاده ما  مخازن تحت فشار  قال

ول اژ ميمول مورد اس فاده در اي  . شوند ساا ه ما( Pنوع )و قابل حمل ( Mنوع )  قابل يابجايا (Fنوع )

د پرتوو  نوع ديهر تقسيم بندي دس هاههاي مول. باشد کيلو ولت م غير ما 455تا  155چني  دس هاهها  از 

بر اي  مبنا دس هاههاي مولد پرتو ايکس بوه دو دسو ه کلوا    . باشد ايکس بر مبناي زاويه پرتودها آنها ما

دس هاههاي تي يهت دس ه پرتو را در زاويوه و يه وا اواص    . گردند تي يهت و تمام يهت تقسيم ما

ول محور انولا دسو هاه   دريه ح 715توانند در زاويه  تابانند  در حالا که دس هاههاي تمام يهت ما ما

 .پرتودها نمايند

 محفظه دوربين  -5-1-1-19

بنابراي  آنها . شود هاي مورد اشاره به لحاظ ايمنا تونيه نما هاي پرتوزا در قال  کپسول اس فاده از چشمه

 . نمايند باشند تيبيه ما هايا با طراحا وييه که به دوربي  گاما مشهور ما را در محفظه
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 از فلزاتا با قابليت يذب مناس  پرتو نظر سرب و تنهس   و يا اورانيوم    تهوا شوده   اي  محفظه ميموالً

گوذاري   تا زمانا که چشمه در داال محفظه قرار دارد  با تويه به اانيت باالي حفواظ  . شوند ساا ه ما

ربرد آنهوا در  ها با تويه به نوع کوا  دوربي . اطر چندانا م ويه کاربران نخواهد بود( دوربي )بدنه محفظه 

شوود   تري  مواردي که در طراحا يي دوربي  در نظر گرف وه موا   عمده . شوند طرحهاي م نوعا توليد ما

 : عبارتند از

 .تسهيل و تسريع در بازگذاري و تيويض چشمه -

 . اي اس حکام مناس  محفظه چشمه در مقابل ضربه  تصادف و هر گونه حادثه -

 . محيط در سازوکار محفظهعدم تأثير گردوغبار و آلودگا  -

 . تسهيل در بازگرداندن چشمه به داال محفظه در موارد اضطراري -

 . بينا نشانهر دقيق موقييت چشمه پيش -

 (. شود به وييه در مواقيا که دوربي  به نورت م حرک اس فاده ما)حداقل وزن ممک   -

 (. يه و فيلم قابل تنظيم باشدعرض باريکه پرتو نسبت به ابياد قط)حداقل پرتوهاي پراکنده  -

 

 فرآيند پرتونهاري نني ا -0-1-2

پرتونهاري عبارتست از روش بدست آوردن تصوير يوي شواء بور روي يوي فويلم عکاسوا بوا اسو فاده از         

تووان ااو الف چهوالا و سواا اري و      در اي  روش ما. پرتوهاي نافذ نظير پرتوهاي گاما  ايکس و نوترون

زيربنواي ايو  روش براسواس    . يود روي قطيه مورد آزمايش را قابل رؤيت نمودهاي مو همچني  نااالصا

 . باشد هاي سياه بر روي يي فيلم عکاسا ما ايجاد لکه

هاي سواا اري   چنانچه قطيه داراي نقاطا ناهمهون باشد  شدت پرتوهاي عبوري از آن  م ناس  با تفاوت

هر چه چهالا يا ضخامت مواد مويوود در سور   . اشتتغيير کرده و اثرات م فاوتا بر روي فيلم اواهند گذ

نسبت بوه  )تر  هاي تيره  ميزان پرتو عبوري بيش ر و ن يج اً اثر روي فيلم به نورت لکه راه پرتو کم ر باشد 

تووان در   شدگا موا  با تويه به اي  تفاوت سياه . شود ظاهر ما( مناطقا که ميزان پرتو عبوري کم ر است

بوديها اسوت   . االا نمونه مورد آزمايش و عيوب مويود در آن اظهار نظر نموداصوص اا الف ساا ار د

بنوابراي  بوه   . شدگا دو نقطه مجاور بيش ر باشد تشخيص عيوب آسان ر اواهود شود   هر چه اا الف سياه 

کوه در  . شوود  کليه تدابيري که در ايجاد يي تصوير با کيفيت مطلوب بيانجامد  روش پرتونهاري گف ه ما

 .هاي پرتونهاري نني ا پرداا ه ما شود  انول پايه روشذيل به 

 

 اصول پايه پرتونگاري  -5-1-2-1
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آشنايا با دانش پايه روش پرتونهاري  در آشکارسازي عيوب و بويود آوردن تصوي  با کيفيت مطلوب      

اات و پرتووزا  فويلم و نوفحات تشوديد کننوده  شورايط هندسوا  شون          عوامل منبع. باشد بسيار موثر ما

در ارتقاء کيفيت يا حساسويت تصووير حوائز    ... مورد آزمايش و   هاي کاهش پرتوهاي پراکنده و نمونه روش

 . باشند اهميت ما

 منبع پرتوزا -5-1-2-1-1

هاي پرتونهاري يهت بدست آوردن تصويري بوا   منبع پرتوزا  از يمله عوامل مهما است که در روش      

 .   انرژي پرتو و نوع آن با تويه به شرايط آزمايش ان خاب اواهد شد . شدبا وضوح باال حائز اهميت ما

ان خاب منبع پرتودها در پرتونهاري نني ا به ينس و ضخامت نمونه و همچني  ميزان سوطح بازرسوا   

در . توان کاهش انرژي را موي  افزايش وضووح تصووير دانسوت    به عنوان يي قاعده کلا ما. بس ها دارد

هواي اسو اندارد    تووان از منحنوا   از دس هاه پرتوايکس  يهت ان خاب بيشينه کيلوول اژ ما نورت اس فاده

ها حوداکرر ااو الف پ انسويل بوراي دسو هاه پرتوو ايکوس نسوبت بوه           در اي  گونه منحنا. اس فاده نمود

 2در يودول  . مس وآلومينيوم ارائوه شوده اسوت    هاي سرب  فوالد  آه   نيکل  هاي مخ لف نمونه ضخامت

ها مخ لف براي بازرسا ميمولا و بحرانا ارائه شده است  نرژي و نوع منبع پرتو بر حس  ضخامت نمونها

(Ug  در اي  اصوص بحث شده است 7-1-2-1-0عبارتست از عدم وضوح هندسا که در قسمت .) 

 

 فيلم و صفحات تشديد كننده  -0-1-2-1-2

ر مهم بووده و بوه عوامول انورژي پرتوو  يونس و       ان خاب نحيح فيلم در يي عمليات پرتونهاري بسيا     

 . ضخامت نمونه و ميزان سطح بازرسا بس ها دارد

بندي  هاي کريس ال برومورنقره تقسيم بندي آنها يينا ابياد دانه هاي پرتونهاري نني ا بر حس  دانه فيلم

در پرتونهواري  . باشوند  موا ( پاسخ فيلم به پرتوو )بندي ريز داراي سرعت کم ري  هاي با دانه فيلم. شوند ما

. شوود  هاي فلزي به نام نفحات تشديد کننده اس فاده ما نني ا به منظور کاهش زمان پرتودها  از ورقه

ضخامت نفحات به انورژي و نووع   . شوند اي  نفحات موي  تشديد و تقويت پرتو تابيده شده بر فيلم ما

س فاده از نفحات تشديد کننوده رعايوت   هنهام ا. منبع پرتو و همچني  ميزان سطح بازرسا بس ها دارد

  :شد موارد زير موي  افزايش کيفيت تصوير فيلم اواهد

 . نفحات تشديد کننده کامالً تميز و يکنواات و عاري از عيوب مکانيکا باشند -

 . تري  فانله و چسبيده به سطح فيلم قرار گيرند نفحات تشديد کننده در نزديي -
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رتوزا در پرتونگاري صنعتي بر جسب ضخامت و نوع نمونه مورد انتخاب منبع پ. 2جدول 

 آزمايش

 (Ug=  5/1) پرتونگاري معمولي 

 منبع پرتوزا
فوووالد، آهوون، نيکوول و   

 (mm)آلياژهاي آنها 

مس و آلياژهاي آن 

(mm) 

سووووووورب و 

آلياژهووواي آن 

(mm) 

 5-41 15-91 21-111 192-ايريديم 

 15-125 21-151 41-211 61-كبالت 

 MeVايکس از پرتو

2-1 
211-51 ___ ___ 

پرتو ايکس بيشتر از 

MeV 2 
211-51 ___ ___ 

 (Ug=  25/1)پرتونگاري دقيق 

 منبع پرتوزا
فوووالد، آهوون، نيکوول و   

 (mm)آلياژهاي آنها 

مس و آلياژهاي آن 

(mm) 

سووووووورب و 

آلياژهووواي آن 

(mm) 

 15-35 35-81 41-91 192-ايريديم 

 41-111 51-135 61-151 61-كبالت 

 MeVپرتوايکس از 

2-1 
151-61 ___ ___ 

پرتو ايکس بيشتر از 

MeV 2 
 ___ ___ و باالتر از آن 61
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 شرايط هندسي  -5-1-2-1-3

ان خاب نحيح شرايط هندسا و ان خاب مناس  ايزاء هندسا در روش پرتونهاري  يهت اي ناب از       

به عواملا نظير  (Ug)عدم وضوح هندسا . باشد يي عدم وضوح هندسا نامطلوب بسيار حائز اهميت ما

و فانله فيلم تا سطح بااليا نمونوه بوه سومت     (d)  فانله شاء تا منبع پرتو (F)قطر نقطه کانونا  اندازه

 (: 11شکل)  براساس رابطه زير  بس ها دارد  (t)منبع پرتو 

t
d

f
Ug 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها تشکيل نيم سايه ناشا از بزرگا نقطه کانوناچهون -11شکل   

 

Ugشود بندي ما   برحس  سطح بازرسا به لحاظ حساسيت به دو دس ه زير تقسيم : 

5/1  =Ug، هاي ميمولا  براي بازرسا 

25/1  =Ug، هاي دقيق  براي بازرسا 
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 : کاهش عدم وضوح هندسا با درک نحيح و کاربرد مناس  عوامل زير ميسر اواهد شد

زياد شود  عدم وضووح هندسوا افوزايش     (f)هر چه اندازة موثر نقطه کانونا :اندازه نقطه كانوني  -الف

هوايا بوا    هاي دقيق و حساس اس فاده از چشمه بنابراي  براي بازرسا. يابد ياف ه  کيفيت تصوير کاهش ما

 زنده آن و يوا مرکوز ارائوه   اندازه موثر نقطه کانونا توسط کاراانه سوا . شود نقطه کانونا کوچي تونيه ما

 . شود دهنده منبع پرتو در گواهينامه مربوطه مشخص ما

  موي  افزايش عدم وضوح هندسا  همچني  (t)افزايش فانله فيلم تا قطيه  :فاصله فيلم تا نمونه -ب

ت بنابراي  اي ناب از ايجاد فانله بي  نمونه و فيلم يهوت افوزايش کيفيو   . گردد نمايا در تصوير ما بزرگ

 . گردد تصوير تونيه ما

هاي پرتونهاري  ان خاب نحيح فانله منبوع پرتوو توا نمونوه      در آزمايش: فاصله منبع پرتو تا نمونه -ج

 0/5)عامل بسيار مهما يهت کاهش عدم وضوح هندسا با در نظر گرف   نوع بازرسا  (d)مورد آزمايش 

 =Ug  20/5و  =Ug)در نوورت  . باشود  قطيه موورد آزموايش موا      حداقل فانله قابل قبول منبع پرتو تا

هر چه ضخامت يسم . يابد کاهش اي  مقدار عدم وضوح هندسا افزايش ياف ه و کيفيت تصوير کاهش ما

ار عملا است  مويو  بهبوود کيفيوت تصووير     راهک زيادتر باشد افزايش فانله منبع پرتو تا نمونه  که يي

 . شود ما

 هروش مهار پرتوهاي پراكند -0-1-2-1-4

اي  مسئله به . پرتوهاي پراکنده موي  حذف يزئيات تصوير گش ه و کيفيت آن را کاهش ما دهند       

در رابطوه  . باشد کيلو الک رون ولت  بسيار حائز اهميت ما 455تا  105وييه براي پرتوهاي گاما و ايکس از 

از . پرتونهاري ضوروري اسوت  هاي  هاي عملا يهت به کمينه رساندن اي  پرتوها در روش اس فاده از روش

 : شوند عبارتند از  يمله تجهيزاتا که موي  کاهش پرتوهاي پراکنده ما

هاي سربا که يهت حوذف پرتوهواي پراکنوده در پرتونهواري اسو فاده       ضخامت ورقه :هاي سربي ورقه -

شووند کوه    داده موا  قورار   اي اطراف نمونوه  ها به گونه اي  ورقه. باشد ميليم ر م غير ما 4تا  1شوند  از  ما

 . شوند موي  حذف و يا کاهش پرتوهاي پراکنده ما

رونود  بوه طوور     فيل رهاي که عمدتاً يهت حذف قسمت کم انرژي دس ه پرتوايکس به کار ما :فيلترها -

در واقع يکا از منابع توليد پرتوهاي )دهند  موثري پرتوهاي پراکنده شده در داال قطيه را نيز کاهش ما

 (. سمت کم انرژي دس ه پرتو باشدپراکنده  ق

 

نفحات تشديد کننده سربا در پشت فيلم  به طوور مووثري پرتوهواي پوس      :صفحات تشديد كننده -

 . دهند پراکنده را کاهش ما



 

20 

هواي   هاي منظم در مقابل پرتوهاي پراکنوده  از تکوه ورقوه    هايا با شکل يهت حفاظت نمونه :ها ماسک -

هاي غيرمنظم  از موادي مانند امير و ااک با چهالا زيواد و يوا    ا با شکلهاي سربا و براي حفاظت نمونه

هواي   در روش... هاي سربا و همچني  ماييات مخصووص ماننود نموي سورب  ت راکلرايودکرب  و       ساچمه

 . گردد پرتونهاري اس فاده ما

هاي مجاور يوا   ديواره ساز براي حذف و يا کاهش پرتوهاي پراکنده شده از اس فاده از باريکه :باريکه ساز -

ساز مناس  بوه لحواظ يونس      در اي  اصوص ان خاب باريکه. باشد بسيار مفيد ما  ايسام نزديي به نمونه

تووان   موا  12در شوکل  . زاويه پرتودها و شکل که با شرايط آزمايش سوازگار باشود حوائز اهميوت اسوت     

 . نمود هاي فوق را يهت کاهش پرتوهاي پراکنده مشاهده چهونها اعمال روش

 

 

 

 

                                

پيشهير يهاي الزم براي کاهش پرتوهاي پراکنده -12شکل   

 

 

 نمونه مورد آزمايش  -0-1-2-1-5

شکل  ابياد ينس  چهالا و همچني  وضييت ظاهري نمونه در حساسيت بوه دسوت آموده از تصووير           

اي قوادر بوه    ي مورد اس فاده در محودوده ضوخامت گسو رده   چنانچه منبع پرتوزا. باشد پرتونهاري موثر ما

همچني  . هاي با ضخامت ايلا کم  پايي  اواهد بود پرتونهاري باشد  در اي  نورت کيفيت تصاوير نمونه

افزايش اا الف ضخامت و يا ناهنجاري ظاهري نمونه باعوث افوزايش اثور پراکنودگا و در ن يجوه کواهش       

 . کيفيت تصوير اواهند شد

 مقايسه منابع ايکس و گاما  -5-1-2-2

 : باشند هاي گاما به شرح زير ما براا از مياي  و مزاياي مولدهاي ايکس و دوربي 

 . هاي پرتوزا در مقايسه با مولدهاي ايکس کم ر است هزينه چشمه -

 . هاي پرتونهاري از قابليت حمل و يابجايا مناسب ري براوردارند دوربي  -

 . باشند به علت کوچي بودن ابياد  قادر به عبور از منافذ کوچي ماهاي پرتوزا  چشمه -

 . ها به منبع تأمي  انرژي نياز ندارند دوربي  -

 . ها داراي قابليت نفوذ بااليا هس ند پرتوهاي ناشا از دوربي  -
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 . پرتوگيري از مولدهاي ايکس قابل کن رل است -

 . باشد هاي گاما ما به ر از دوربي کيفيت تصوير در پرتونهاري با مولدهاي ايکس  -

 . هاي پرتوزا قابل تغيير نيست قدرت نفوذ پرتوهاي گاماي ناشا از چشمه -

 . شود هاي با نيمه عمر کم موي  افزايش هزينه ما به کارگيري چشمه -

 . شود هاي کم اس فاده ما هاي زياد و مولدهاي ايکس يهت ضخامت هاي گاما يهت ضخامت دوربي  -

 

 هاي پرتوزاي گاما  چشمه -5-1-2-3

Raاس فاده از پرتوهاي گاماي حانل از هس ه پرتوزاي 
شود  قبل از ميرفوا و   که در طبييت يافت ما 221

Raبزرگ ري  مزيت . هاي پرتوزاي مصنوعا بسيار رايج بوده است توليد هس ه
   نيمه عمر بسيار طوالنا 221

Ci.h/)پرتوودها آن  و همچني  باال بودن بازدها ( سال 1015)آن 
2

R.m37/5 ) اهوم انورژي   . باشود  موا

Raپرتوهاي گاماي حانل از 
باشد که به لحاظ پرتونهاري  مها الک رون ولت ما 01/1و  12/1  1/5برابر  221

محدوده . باشند قابل مقايسه ما kV2555تا  Kv 1555نني ا با پرتوهاي ايکس توليد شده در محدوده 

Raکاربرد 
 . سان يم ر فوالد است 10الا  0بي   221

امروزه کاربرد اي  هس ه پرتوزا در پرتونهاري نني ا به دليل هزينه باالي توليد آن تقريبواً منسووخ شوده    

هاي پرتوزاي  مشخصات انواع هس ه. شود هاي پرتوزاي مصنوعا براي اي  منظور اس فاده ما است و ازهس ه

 .ارائه شده است 7ل مصنوعا مورد اس فاده در پرتونهاري نني ا در يدو
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 هاي پرتوزاي مصنوعي مورد استفاده در پرتونگاري صنعتي مشخصات انواع هسته. 3جدول 

نوع 
 هسته

 پرتوزا

شکل 
شيمياي

 ي

چگالي چشمه 

توليد شده 
(g/cm

3
) 

انرژي 

پرتوگاما 
(MeV) 

نيمه 
 عمر

بازدهي 
پرتودهي 










hCi

mR

.

. 2

 

 نوع كاربرد

محدوده 

ربرد كا
(mmفوالد

) 

پرتوزايي 

ويژه 
كاربردي 
(Ci.g) 

Cs
سولفات  170

 يا کلرايد
 77/5 سال 75 112/5 0/7

پرتونهاري غير 

مس مر 

 (موردي)

155-25 20 

Tm
 اکسيد 105

 (پودر) 4

 (پولي) 0
 5520/5 روز 120 534/5

قابل مقايسه 

با پرتوهاي 

ايکس 

kV125 

12-0/2 1055 

Co
 1/3 فلزي 15

10/1 

77/1 
 72/1 الس 7/0

قابل مقايسه 

با پرتوهاي 

ايکس در حد 

 مها ولت

105/05 755 

Ir
 4/22 فلزي 112

17/5 

21/5 

03/5 

15/5 

11/5 

 43/5 روز 4/04

قابل مقايسه 

با پرتوهاي 

ايکس 

kV455 

05-15 405 

Yb
111 

فلز غنا 

شده از 

ايزوتوپ 

Y
111 

به دريه غناي 

Yايزوتوپ 
111 

 بس ها دارد

517/5 

113/5 

100/5 

151/5 

 120/5 روز 71

قابل مقايسه 

با پرتوهاي 

ايکس فيل ر 

شده از 

kV705-

205 

12-7 

0/7-0/2 

در ابياد 

mm1- 1 

Se
  فلزي 00

14/5 

20/5 

53/5 

4 

 2/5 روز 121

قابل مقايسه 

با پرتوهاي 

ايکس 

فيل رشده 

kV755 

75-0  
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 انواع دستگاههاي مولد پرتو ايکس  -5-1-2-4

 4مولد پرتوايکس مورد اسو فاده در پرتونهواري نوني ا بوه شورح يودول       مشخصات انواع دس هاههاي   

 . باشند ما

 مشخصات انواع دس هاههاي مولد پرتوايکس. 4يدول 

 نام مولد

حداكثر 

ولتاژ 

(kV) 

وزن سر 

 (kg)دستگاه

حداكثر 

 (mA)جريان

ابعاد نقطه 

 (mm)كانوني

R/min 

در يک 

 متري

حداكثر 

ضخامت 

قابل 

 بازرسي

Fe Al 

HT  0/5-  15 0/1 -0/1 75 1 05 كابل 

 7 7/5-  1 -1 2 1 35 نوع تانکي سبک وزن 

 0/7 4/5 72 7 -1 0 40 155 فيليپس ميکروتانک 

 4 0/5 25 1 -0/1 3 40 155 (نوع تانکي)آندركس 

 0/15 0/7 4/2 7 -1 0 40 255 فيليپس ميکروتانک

 10 1 25 0 -0 15 404 205 (نوع تانکي)بايمکس 

 22 0/0 45 4 -4 0 11 755 (كابل HT)يفرت زا

-  0/0-  2 -7 1 205 755 كرالر 

آزمايشووووووووگاهي 

(HTكابل) 
455 705 15 4- 4 05 15 20 

 G.E  1555 1714 7 0- 0 05 12 05مبدل تشديد 

-  75 705 0/2 -0/2 70/5 7155 7555 واندوگراف

-  75 055 (قطر) 2-  155 4555 411-ليناترون 

-  73 2555 (قطر) A2111  7555 115  -2 –ليناترون 

-  41 1555 (قطر) 7-  7155 10555 6111 –ليناترون 

-  05 155 2/5 -2/5-  2555 13555 بتا ترون 
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 برنامه ريزي جهت عمليات پرتو نگاري -5-2

 شناسائي خطرات -5-2-1

 اطاهاي انسانا  -

 ارابا تجهيزات  -

 سقوط دوربي   -

 مهمفقود شدن چش   -

 آناليز خطرات -5-2-2

 خطاهاي انساني -5-2-1-1

 .در اثر سهل انهاري پرتونهار بداليل زير اطر پرتوگيري و آلودگا فردي و ميحطا افزايش پيدا ما کند

 فردي که آموزش حفاظت دربرابراشيه را نديده است اس فاده از -

 عدم اس فاده از تجهيزات دزيم ري وحفاظ ا توسط افراد -

 ي ناشا از اس هااطاها -

 خرابي تجهيزات -5-2-1-2

مواردي که در نورت ارابا تجهيزات پرتونهار تحوت پرتووگيري حواد و دريافوت دز بويش از حود مجواز        

 :ماکزيمم ما شود عبارتند از 

 محل اتصال هلدر يداشدن هلدر فنراز -

 شکس ه شدن هلدر يا کپسول چشمه -

 پارگا فنر -

 يداشدن سرفنر -

 يد لوله هدايت يا ويود يسم ااريا داال لوله هدايتاميدگا شد -

 له شدن لوله هدايت -

 ارابا کرني -

 يداشدن لوله هدايت از دوربي  -

 يداشدن کرني از دوربي  -

 ارابا قفلها وسيس م ايمنا دوربي  -

 ارابا تجهيزات موني ورينگ -
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   سقوط دوربين -5-2-1-3

 :ت زيرگرددما تواند منجر به مشکال  سقوط دوربي 

 عملکرد دوربي  دچار اشکال گردد -

 حفاظ دوربي  آسي  ببيند -

 هلدر چشمه آزاد شود -

 هلدر آسي  ببيند وچشمه از کپسول اارج شود -

 لوله هدايت آسي  ببيند وچشمه به دوربي  باز نهردد  -

 مفقود شدن چشمه -5-2-1-4

 سرقت چشمه يا دوربي  -

 ايا وحمل دوربي گم شدن چشمه طا عمليات يابج -

 کم شدن چشمه در ن يجه بيرون اف ادن از لوله هدايت يا دوربي  -

 

 دزيمتري پرتوكاران -5-2-3

گوردد  هور لحظوه امکوان      با تويه به اي  که در پرتونهاري نني ا از منابع پرتو نسب اً قوي اسو فاده موا  

انح م يوددي در مراکوز پرتونهواري    تاکنون سوو . پرتوگيري قابل مالحظه براي کارکنان و مردم ويود دارد

 . نني ا رخ داده است که منجر به پرتوگيري حاد افراد شده است

م أسفانه در اغل  مراکز پرتونهاري نني ا در شرايط عادي کار  پرتوگيري کارکنان بيش ر از ساير مراکوز  

هاي کلا  الوه بر تونيههاي پرتونهاري نني ا  براي حفاظت کارکنان و مردم ع در ارتباط با فياليت. است

ها و مييارهواي حفاظوت در برابور پرتوو در پرتونهواري       اي ويود دارد که به نورت دس وراليمل نکات وييه

اند که بوا رعايوت آنهوا ضوم  اسو فاده       اي تنظيم شده ها به گونه اي  دس وراليمل. شوند نني ا مطرح ما

همواره کم ر از حد دز بوده و موارد زيور بوه حوداقل     بهينه از منابع پرتو  پرتوگيري کارکنان در اي  مراکز

 : يابد ممک  کاهش ما

 پرتوگيري در شرايط عادي کار  -

 اح مال بروز سانحه  -

 . گيرند تيداد افرادي که درنورت بروز سانحه در ميرض پرتو قرار ما -

 دز درياف ا افراد در نورت بروز سانحه  -

برابر پرتو وييه عمليات پرتونهاري نوني ا شوامل ايمنوا منوابع      در اي  مبحث براا از نکات حفاظت در

 .شود هاي فنا و اداري و کن رل موني ورينگ مراکز پرتونهاري نني ا شرح داده ما پرتو و دس وراليمل
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 فرديدزيمتري  -5-2-3-1

 عمليات منظما را که براي مشخص نمودن ميزان پرتوگيري افراد انجوام ميهيورد دزيم وري فوردي موا     

به هموي  دليول دزيم وري    .و به ابزار و وسايل مورد اس فاده در اي  عمليات موني وراطالق ما شود. گويند

 .فردي همان موني ورينگ فردي ميباشد

 از دزيمتري پرتوكاران هدف

 ن رل پرتوگيري افراد به منظور رعايت انل حد دزک -

 ن رل شرايط ايمنا محيط کار با پرتوک -

 اف ا پرسنل پرتوکارآگاها از دز دري -

عمليات مربوط به موني ورينوگ فوردي   .براي دس يابا به اهداف فوق از دزيم رهاي مويود اس فاده ميشود

اگر عمليات دزيم ري .بايد به نحوي انجام پذيرد که تقري  قابل قبولا از دز موثر يا دز ميادل را ارائه بدهد

هدف فوق امکان حصول به اهداف يانبا زير نيز ويوود  بصورت منظم انجام پذيرد   عالوه بر دس يابا به 

 :دارد

 کن رل مراکز کار با اشيه از نظر ايراي ضوابط حفاظت در برابر اشيه -

 تشخيص سوانوح پورتووگيري  -

 آگاها از دز درياف ا در هنهام بروز  حادثوه -

 دس يابا به اطالعات الزم يهت بررسا هاي اپيدميولوژي کار باپرتو -

 وم اجراي عمليات مونيتورينگ فردي به شرائط كار بستگي داردلز -

 :ط كاريشرا -

 براي ايراي برنامه هاي دزيم ري فردي بر اساس اس انداردهاي حفاظت در بر ابر  اشويه  محويط کوار بوا    

 :اشيه به دو ناحيه تقسيم بندي شده است

 :ناحيه كنترل شده -

در شورائط عوادي اح وومال     س قيم با منابع پرتو کارکنند وکه کارکنان بطوور م به محيطا اطالق ميهردد

کوه  موني ورينوگ فوردي    .پرتوگيري مس قيم از دس هاههاي پرتوساز يا از مواد پرتوزا   ويود داش ه باشود 

 .ضروري ما باشود اينهونه افراد
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 :ناحيه تحت نظارت -

درناحيه تحت . حيه تحت نظارت گويندبه هر محيطا که اارج از ناحيوه کن رل شده قرار داش ه باشد   نا

نظارت ميموالً کارکنان با منابع پرتوکار نميکنند ولا پرتوگيري آنها درايوراي نکات حفاظت دربرابر  اشيه 

اطوراف نوواحا کن ورل شوده از نظور      براي کن رل پرتوگيري درناحيه تحت نظارت  بايد.امکان پذير است 

بنابر اي  ايرا ي برنامه هاي دزيم ري فوردي بوراي ا فوراد    . ن رل شودشدت پرتو و يا ان شار مواد پرتوزا ک

تحت نظارت ضروري نبوده ولا ميبايست محل کار ويا محويط توردد اينهونوه افوراد تحوت موني ورينووگ       

 (.با تشخيص م خصص فيوزيي بهداشت .)يا محيطا باشد ايس هاها و

 

 :فردي  (دزيمتري ) روشهاي مونيتورينگ -

ونا يهت اندازه گيري دز دريافت شده ويود دارد که توسط م خصوص فيزيوي بهداشوت    روشهاي مخص

  :با تويه به تقسيمات زير انجام داد که روشهاي فوق را ما توان.تنظيم و ايرا ما گردد

 :مونيتورينگ پرتوگيري خارجي(الف

ورينوگ پرتووگيري اواريا    اگر منبع پرتو دراارج از بدن قرار داش ه باشد  پرتوگيري با اسو فاده از موني  

 در اي  روش از    تييي  ما شود که ميموال

  “ ”THERMOLUMINESCENTبرانهيخ ه شدن مووواد ترمولومينسانسا -1

 دزيم رهاي محيطااس فاده از  -2

بهوره  . مويود در يي موسسه يوا سوازمان  ( ديجي الا)اود اوان اس فاده از سيس مهاي دزيم ر فردي  -7

غير ممک  است که هر پرتوکاري يي سيس م پوايش پرتوو در محويط اطوراف اوود      "عمال. مند ما شوند

 : براي اينکه . داش ه باشد تا مقدار دز درياف ا و مقدار پرتوگيري را مشخص نمايد

مشابه و قابل مالحطه نرخ دز به انجام فياليت و درگيري افراد با مواد راديو اک يوو بسو ها    "بطور کامال -

 .دارد

يهت غلبه ( الب ه اس رناء نيز ويود دارد.)ران ثابت نبوده و در اطراف محيط اود حرکت ما نمايدپرتوکا -

بر اي  مشکالت سازمان کن رل پرتو وايمنا پرتو يهت يلو گيري از پرتوگير ي توابش اواريا کوارگران    

 .را مهيا نموده است  TLDکارت 

شود تا همواره هنهام کار با پرتو  پرتو گيري  يي يا چند دزيم ر روي لباس افراد نص  ما فوق در روش-

 ميادل دز درياف ا با کمي ضورائ  تصوحيح مناسو     ( يا دزيم رها)براساس ن ايج دزيم ور .آنها ثبت شود

 (TLD)مانند اس فاده از  محاسبه ميشود
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 :مونيتورينگ پرتو داخلوي( ب

 ه باشود پرتووگيري بوا اسو فاده از روش     اگر منبع پرتو در اثر اس نشاق ويا بلع در داال بودن قورار داشو    

اينهونه پرتوها از سيس مهاي دزيم وري فوردي   و ارزيابا که براي کن رل . دزيم ري داالا تييي  ميهردد

 .اس فاده ما شود

 

 محيطي دزيمتري -5-2-3-2

ر کن رل و اندازه گيري پرتوها در محيط هاي آلوده   يمع آوري اطالعات دررا بطه با مدت و محول حضوو  

افوراد بر اي کن رل پرتوگيري افراد درگير در محيط هاي آلوده و يلوگيري از اطرات ناشا از مواد پرتوزا 

 .وآالينده را موني ورينگ محيطا ما نامنوود 

 :هدف از برنامه هاي مونيتورينگ 

 .ارزيابا شرايط پرتوگيري افراد و محيط   -

 .فراد و محيط شناسائا چشمه هاي پرتوزا بدليل ايم  کردن ا -

 .اندازه گيري پيوس ه و منظم تجهيزات حاوي مواد وييه يهت يلوگيري از آلودگا فردي و محيطا -

 .ي افراد وآلودگا محيطرکن رل آلودگا سطحا ناشا از مواد راديو اک يو يهت يلوگيري از پرتوگي -

 .ALARAيلو گيري از افزايش دز بيش از حد مجاز در ايراي برنامه هاي  -

 

 تدابير كنترلي  -0-2-4

اموا موا    نيسوت   بطور کامل عملا پرتوزا چشمه بردن از بي  و سازي مطاليات نشان داده است که انرا

ي ريپرتووگ  برابور  در را افوراد  پرتووگيري   زيور  گانة سه فنون از روش دو يکا همزمان بردن کار به توان با

 : درآورد کن رل تحت ااريا

  پرتوگيري زمان رساندن حداقل به -1

  پرتوزا چشمة از فانله رساندن حداکرر به -2

  پرتوزا چشمه پيرامون گذاري حفاظ -7

 

 الزامات وضعيت سالمتي اپراتورها در عمليات پرتونگاري -0-7

  نواحي بندي طبقه -5-3-1

  شده كنترل ناحيه -5-3-1-1
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 نيواز  ايمنوا  مقوررات  يوا  وييه حفاظ ا يمييارها به که را اي ناحيه بايد اش غال  و ثبت پروانه دارندگان -

 :نمايند مشخص شده کن رل ناحيه عنوان به زير اهداف به دس يابا منظور به دارد 

  کار عادي شرايط در آلودگا پخش از يلوگيري يا پرتوگيري کن رل( الف  

 بالقوه پرتوگيري گس ره کردن محدود يا يلوگيري( ب  

 : وظفندم اشتغال و ثبت پروانه دارندگان -

 مشوخص  ديهور  مناسو   روشوهاي  با امکان عدم نورت در و فيزيکا موانع با را شده کن رل نواحا( الف  

 . نمايند

 براسواس  را شوده  کن ورل  ناحيوه  شوود   يابجوا  آن محول  يا گيرد قرار اس فاده مورد گاها منبع اگر( ب  

 . کنند تييي  بکارگيري مدت و محل مح مل ري 

 نمونوه  ماننود ) دهنوده  هشودار  عالئوم  شوده   کن ورل  ناحيوه  در مناسو   محلهاي يرسا و وروديها در( ج  

 .  نمايند نص  مناس  هاي دس وراليمل و (ISO) اس اندارد المللا بي  سازمان پيشنهادي

 بوراي  را مناسو   داالا مقررات و ها دس وراليمل شامل شغلا  حفاظت و ايمنا و حفاظت مييارهاي( د  

 . کنند هتهي شده کن رل ناحيه

 را الزم محدوديت شده  کن رل ناحية به ورود براي  ان ظار  قابل پرتوگيري اح مال و مقدار به تويه با( ه  

 اودکار قفلهاي و قفل شامل فيزيکا موانع ايجاد يا ورود ايازه: نظير نمايند  برقرار

 : آورند اهمفر شده کن رل ناحيه ورودي محلهاي در را زير امکانات نياز  نورت در( و  

  حفاظ ا لباسهاي و تجهيزات -1   

  شيپا تجهيزات -2   

  کارکنان لباس دادن قرار براي مناس  محل -7   

 : کنند فراهم شده کن رل ناحيه ارويا محلهاي در را زير امکانات نياز  نورت در( ز  

 لباس و پوست آلودگا شيپا تجهيزات -1   

 . گردند ما اارج ناحيه از که موادي و ءاشيا آلودگا شيپا تجهيزات -2   

  اس حمام يا شس شو امکانات -7   

  آلوده تجهيزات و لباسها قراردادن براي مناس  محل -4   

 بوه  را شورايط  شوده   کن ورل  ناحيه مرزهاي يا و ايمنا مقررات حفاظ ا  مييارهاي انالح منظور به( ح  

 . دهند قرار بررسا مورد اي دوره نورت

  نظارت تحت ناحيه -5-3-1-2

 پرتووگيري  بررسوا  کوه  را شوده  کن ورل  ناحيه از اارج اي ناحيه هر بايد اش غال و ثبت پروانه دارندگان -

  ميموالً ناحيه اي  در اگرچه نمايند  مشخص نظارت تحت ناحيه عنوان به است  ضروري آن در شغلا
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 . دباش نما ضروري وييه حفاظ ا اقدامات و ايمنا مقررات ايراي

 تحوت  ناحيوه  در پرتو خطرات گستردگي و ماهيت به توجه با اشتغال و ثبت پروانه دارندگان -

  :موظفند نظارت

 .نمايند مشخص مناس  نحوي به را نظارت تحت ناحيه مرزهاي( الف  

 . کنند نص  را الزم عالئم نظارت تحت ناحيه به ورود درمحلهاي( ب  

 و حفاظ ا مييارهاي نياز  نورت در تا نمايند کن رل اي دوره طور به را نظارت تحت ناحيه در شرايط( ج  

 . گردد انالح آن مرزهاي يا و اعمال ايمنا مقررات

 

  نظارت و داخلي مقررات -5-3-2

 : موظفند کارفرمايان و اش غال ثبت  پروانه دارندگان -

 سواير  و کارکنوان  ايمنوا  و ظتحفا از اطمينان حصول يهت را داالا هاي دس وراليمل و مقررات( الف  

 . نمايند تهيه مک وب نورت به افراد 

 را مقوادير  ايو   از افزايش نورت در ايرايا روشهاي همچني  و مجاز سطح يا بررسا آس انة مقادير( ب  

 . دارند اعالم داالا هاي دس وراليمل و مقررات در

 آشونا  ايمنا و حفاظت مييارهاي و ها وراليملدس  داالا  مقررات با را مربوطه افراد ساير و کارکنان( ج  

 . سازند

 حانول  اطمينوان  و داش ه کافا نظارت همواره گردد ما شغلا پرتوگيري به منجر که اموري کليه بر( د  

 . گردند ما رعايت ايمنا و حفاظت مييارهاي و ها دس وراليمل مقررات  که نمايند

 . نمايند ميرفا بهداشت فيزيي مسئول( ه  

 : است موظف اش غال و ثبت پروانه دارنده همکاري با ارفرماک -

 الزم آگاها کارکنان به بالقوه  پرتوگيري يا عادي پرتوگيري از اعم شغلا پرتوگيري ريسي مورد در( الف  

 و حفاظوت  اهميوت  نمووده   ارائوه  را الزم هواي  دس وراليمل و آموزش ايمنا  و حفاظت مورد در و بدهد را

 . نمايد گوشزد را کار در ايمنا

 :بدهد نظارت تحت ناحيه يا شده کن رل ناحيه در زن کارکنان به را زير اطالعات( ب  

  يني  پرتوگيري ريسي -1   

  بارداري اح مال از کارفرما موقع به کردن آگاه اهميت -2   

  مادر شير با تغذيه هنهام به نوزاد توسط پرتوزا مواد يذب ريسي -7   

 همکواري  اورژانوس  هواي  برنامه در اح ماالً که کارکنانا به را مناس  آموزش و دس وراليمل  اطالعات( ج  

 .دهد ارائه داشت  اواهند
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 . نمايد ثبت را کارکنان آموزشا هاي دوره( د  

 

 كاركنان حفاظتي وسايل -5-3-3

 :  که دهند اطمينان بايد کارفرمايان و اش غال ثبت   پروانه دارندگان -

 : نظير هس ند  مجهز مورد برحس  اس اندارد و کافا مناس   حفاظ ا وسايل به ارکنانک( الف  

  حفاظ ا لباسهاي -1   

 . باشد مشخص کننده اس فاده براي آنها حفاظ ا وييگيهاي که تنفسا ماسکهاي -2   

 بدن اعضاء براي مناس  حفاظ و حفاظ ا دس کش و بند پيش -7   

 لباسهاي و ماسي و گردد ما ارائه کارکنان به تنفسا ماسي از اس فاده ليملدس ورا لزوم  نورت در( ب  

 . دارد قرار آنها اا يار در مناس 

 کوه  شود ما داده اا صاص کارکنانا به وسايل اي  دارد  وييه حفاظ ا وسايل به نياز که عملياتا در( ج  

 . باشند داش ه پزشي نظر با را آنها کاربرد توانايا

 . گردند ما کن رل الزم زمانا فوانل در و نههداري مناس  شرايط در حفاظ ا وسايل کليه( د  

 . باشند ما مويود مدااله در اس فاده براي مناس  حفاظ ا وسايل( ه  

 فرد ناراح ا يا کار مدت شدن طوالنا از ناشا اضافا پرتوگيري حفاظ ا  وسايل از اس فاده هنهام به( و  

 . شود ما گرف ه نظر در راديولوژيکا غير ايريسکه و کننده اس فاده

 

  فردي شيپا -5-3-4

 شيپا برنامه براساس کارکنان شغلا پرتوگيري ارزيابا مسئول اش غال  و ثبت پروانه دارندگان کارفرما   -

 . باشند ما قانونا واحد پيشنهادي فردي

 پرتووگيري  اح موال  و کننود  موا  رکا شده کن رل منطقه در موقت يا و عادي طور به که کارکنانا براي -

 . است الزاما فردي دزيم ر از اس فاده دارند  مالحظه قابل شغلا

 ن وايج  براسواس  بايود  کننود   ما کار نظارت تحت منطقه در عادي طور به که کارکنانا شغلا پرتوگيري -

 . گردد تييي  ناقانو واحد هماهنها با پرتوگيري  زمان مدت و محل زمينة در اطالعات و کار محيط شيپا

 و مقودار  و پرتووگيري  اح موالا  تغييورات  و مقودار  به تويه با فردي شيپا دقت و دفيات تيداد ماهيت  -

 . گردد ما تييي  قانونا واحد توسط بالقوه  پرتوگيري اح مال

( دارنود  تنفسا ماسي که آنهايا ح ا) هس ند داالا پرتوگيري درميرض که کارکنانا بايد کارفرمايان -

 بودن  بوه  پرتوزا مواد ورود مقدار ارزيابا حفاظ ا  سيس مهاي کارآيا بررسا منظور به و کنند مشخص ار

 . نمايند ايرا شيپا مناس  برنامه  ايباري  دز يا
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 يوا  و کارکنوان  ساير شيپا ن ايج اساس بر ارزيابا نباشد  کافا يا پذير امکان فردي شيپا که مواردي در -

 . گيرد ام انجام کار محل بازرسا

 . گردد تييي  بايد بدن در آن توزيع و دز سانحه  در پرتوگيري درنورت -

 . گردد ايرا شرايط با م ناس  بايد فردي دز ارزيابا يا و شيپا برنامه اورژانس  پرتوگيري در -

 بوه   سوالم ا  بر آن اثر بررسا و تفسير يهت و گيرد قرار قانونا واحد اا يار در بايد فردي شيپا ن ايج -

 . گردد ارائه اي حرفه بهداشت تأييد مورد ارگانهاي يا پرتوپزشي

 

  كار محل شيپا -5-3-5

 نظوارت  بوا  و قانونا واحد مقررات اساس بر را کار محل شيپا برنامه بايد اش غال و ثبت پروانه دارندگان -

 . نمايند بازنهري و ايرا تهيه  بهداشت فيزيي ومسئول م خصص

 : بايد کار محل شيپا دفيات تيداد و ماهيت -

 :  که باشد اي گونه به( الف  

 . باشد پذير امکان کار محل نقاط تمام در راديولوژيکا ارزيابا -1   

 . باشد پذير امکان نظارت تحت و شده کن رل نواحا در پرتوگيري ارزيابا -2   

 . باشد داش ه ويود نظارت تحت و شده کن رل نواحا بندي طبقه در نظر تجديد و بررسا امکان -7   

 اح موال  و مقودار  مح مل  تغييرات به تويه با و پرتوزايا غلظت و محيطا دز ميادل سطح براساس( ب  

 . باشد بالقوه پرتوگيري

 : باشند مشخص زير موارد بايد کار محل شيپا برنامه در -

  گيري اندازه مورد کمي هاي( الف  

 گيري ازهاند دفيات تيداد و محل زمان ( ب  

  آنها دس وراليمل و گيري اندازه روشهاي تري  مناس  ( ج  

  آنها از افزايش نورت در الزم واقدامات مريع هاي آس انه( د  

 محول  شيپا هاي برنامه ن ايج بايد( کارفرمايان همکاري با نياز نورت در) اش غال و ثبت پروانه دارندگان -

 . دهند قرار آنها مايندگانن يا کارکنان اا يار در و ثبت را کار

 

  پزشکي معاينات -5-3-6

 بوراي  اشويه  برابور  در حفاظوت  قوانون  مقررات براساس بايد کارفرمايان و اش غال و ثبت پروانه دارندگان -

 . نمايند ريزي برنامه پزشکا مياينات
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 کارفرما کن رل از اارج منابع از آنها پرتوگيري که يابند اش غال کاري به کارکنان  از تيدادي يا يي اگر -

 براسواس  کوار   شوروع  شرط عنوان به بايد منبع مسئول اش غال و ثبت پروانه دارندگان باشد  داش ه ويود

 . نمايند ايرا و تهيه کارفرما همکاري با را پزشکا مياينات وييه برنامه اشيه  برابر در حفاظت قانون مقررات

 : بايد پزشکا مياينات برنامه -

 گردد تنظيم اي حرفه بهداشت کلا انول ساسبرا( الف  

 اطمينوان   اشو غال   طول در و بدو در نظر مورد کار با کارکنان تناس  از که گردد تنظيم اي گونه به( ب  

 . گردد حانل

  سابقه -5-3-5

 يفرد شيپا در شده ذکر کارکنان شغلا پرتوگيري سابقه بايد کارفرمايان و اش غال ثبت  پروانه دارندگان 

 . نمايند بايهانا و ثبت

 کارفرما ازکن رل اارج منابع از آنها پرتوگيري امکان يا پرتوگيري که يابند اش غال کاري به کارکنان  اگر -

 کارکنان اا يار در را پرتوگيري سابقة بايد منبع مسئول اش غال يا ثبت پروانه دارندگان باشد  داش ه ويود

 . دهند قرار کارفرما و

 : باشد زير موارد شامل بايد توگيريپر سابقه -

 . شود ما شغلا پرتوگيري به منجر که کار ماهيت با رابطه در اطالعات( الف  

 و هسو ند  بيشو ر  ثبوت  آسو انه  از کوه  بودن  به پرتوزا مواد ورود و پرتوگيري دز  مورد  در اطالعات( ب  

 .  است شده ارزيابا آنها براساس دز که هايا داده

 از يوي  هور  بوراي  بودن  بوه  پرتوزا مواد ورود و پرتوگيري دز  اش غال  زمان و تاريخ به رايع اطالعات( ج  

 . کنند ما کار کارفرما يي از بيش با که کارکنانا مورد در  مشاغل 

 دز  از بايود  کوه  اورژانوس  مداالوه  يا سوانح هنهام در بدن به پرتوزا مواد ورود يا پرتوگيري دز  سابقه( د  

 بايود  مربوطوه  بررسويهاي  گوزارش . باشد م مايز کار عادي شرايط در بدن به پرتوزا مواد ورود يا پرتوگيري

 . گردد ضميمه

 : موظفند کارفرمايان و اش غال ثبت  پروانه دارندگان -

 . نمايند فراهم را مربوطه پرتوگيري سوابق به کارکنان دس رسا امکان( الف  

 . سازند فراهم پرتوگيري سوابق به را مربوطه کارفرماي و ناقانو واحد پرتوپزشي  دس رسا امکان( ب  

 . کنند بينا پيش شغل تغيير هنهام به را يديد کارفرمايان به کارکنان پرتوگيري سوابق ارسال امکان( ج  

 همواهنها  قوانونا  واحود  با مربوطه پرتوگيري سوابق مورد در کند  ترک را کار ازکارکنان يکا وق ا( د  

 . نمايند

 . دهند قرار تويه مورد را پرتوگيري سابقه بودن محرمانه د  تا الف بندهاي با رابطه در( ه  
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 در بايود  نماينود   قطع را شغلا پرتوگيري با توأم فياليت کارفرمايان يا اش غال ثبت  پروانه دارندگان اگر -

 . نمايند هماهنها قانونا واحد با کارکنان  پرتوگيري سوابق مورد

 از پوس  سال سا و سالها  00 س  تا حداقل آن از بيد و کاري دوران در بايد کارکنان پرتوگيري پرونده -

 . شود نههداري پرتو با کار ااتمه

 

 پرتوزا ي موادهاپسماند  -5-3-8

 : موظفند اش غال ثبت پروانه دارندگان -

 باشد ممک  حداقل منابع  اي پرتوي فيالي هاي از حانل دپسمان حجم و پرتوزايا که دهند اطمينان( الف  

 و اسو اندارد  ايو   براسواس  آنهوا  دورريوزي  و انبار ونقل  حمل سازي  آماده آمايش  يابجايا  آوري  يمع و

 . باشد (IAEA- Safety Series No.111) المللا بي  اس انداردهاي

 نووع  براسواس  دورريوزي  شورايط  گورف    نظر در با امکان نورت در را پسماندها آمايش و يداسازي( ب  

 .دهند انجام شيميايا و فيزيکا اواص و حجم غلظت  عمر  نيمه   پرتوزاي ها هس ه

 

 ايمنا در عمليات پرتونهاري -0-4

 هاي بسته  پرتونگاري در محيط -5-4-1

 : شود هاي بس ه تونيه ما رعايت موارد زير هنهام عمليات پرتونهاري در محيط     

 . انول کار و عملکرد منبع پرتو  آگاها کامل ويود داش ه باشدقبل از انجام پرتونهاري از  -

 . عملکرد کليه تجهيزات پرتونهاري قبل از شروع عمليات پرتونهاري کن رل شوند -

 .عمليات پرتونهاري با مجوز شخص مسئول انجام پذيرد -

 . کليه مراحل وعمليات پرتونهاري در دفاتر ثبت گردد  -

 . در اطراف اتاق بخصوص در محل اتصال در و پنجره انجام پذيرد گيري شدت پرتو اندازه -

 . محوطه پرتونهاري از افراد غير مجاز تخليه گردد -

اگر يهت پرتو به طرف زمي  است  اطمينان حانل گردد که طبقه زير توسط افراد اشغال نشده باشد و  -

 . يا حفاظ کف اتاق کافا باشد

 . تودها قبل از بازکردن شاتر انجام گيردها براي شرايط پر کليه تنظيم -

 . هنهام پرتونهاري درها بس ه شود و مجدداً اطراف اتاق يهت حصول اطمينان دزيم ري شود -

 . پس از اتمام کار کليه تجهيزات به محل اوليه من قل گردد -

 . ري شودآو هاي اضافا يمع در مورد دس هاههاي پرتوساز  دس هاه ااموش و عالئم اطر و حفاظ -
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 . تجهيزات از نظر آسي  ديدگا کن رل و در هر مورد نواقص فوراً برطرف گردد -

  

 هاي باز  پرتونگاري در محيط -5-4-2

 : شود رعايت موارد زير هنهام پرتونهاري در محيط هاي باز تونيه ما     

 . مرزهاي ايمنا با موانع مناس  نظير طناب  محصور و عالمت گذاري شود -

 . ئم هشدار دهنده نوري در محل مناس  نص  گردندعال -

 . تندي پرتودها در مرزها تييي  و در نورت لزوم فانله ايمنا انالح گردد -

محوطه تحت نظارت در تمام مدت پرتونهاري مراقبت گردد توا از ورود افوراد بوه ناحيوه کن ورل شوده        -

 . يلوگيري شود

 . ظ و زمان يهت کاهش پرتوگيري افراد اس فاده شودهنهام پرتونهاري  از عوامل فانله  حفا -

 . آوري گردد ها و تجهيزات يمع طناب کشا هنهام ااتمه عمليات کليه عالئم  -

 .مسئول محل در يريان پايان عمليات قرار گيرد   -

 

 پرتونگاري ( دستگاهها و تجهيزات) ايمني منابع  -0-4-7

 دستگاه پرتو ايکس  -5-4-3-1

 : يه نکات زير و رفع هر گونه نقص قبل از به کارگيري دس هاه پرتو ايکس ضروريستبررسا کل   

 . ايزاء دس هاه بايد کامالً سالم باشند -

 . ايزاء تيويض شده دس هاه مطابق با نمونه اس اندارد کاراانه سازنده طراحا و ساا ه شده باشند -

 . عوامل مؤثر در پرتودها نظير ول اژ  شدت يريان و زمان  روي دس هاه مشخص باشند -

 . ساز باشد دس هاه مجهز به باريکه -

 . م ر باشد 25طول کابل م صل به سوئيچ پرتودها حداقل  -

 . سيس م کن رل دس هاه  داراي قفل و کليد باشد -

 . تودها را غيرممک  سااتدر وضييت قفل ب وان کليد را برداشت و عمل پر -

 . عالمت اطر پرتو روي المپ نص  باشد -

 . نباشد mSv1حداکرر نشت پرتو در فانله يي م ري المپ بيش ر از  -

اي که وضييت پرتودها با فيوال شودن ايو      سيس م کن رل مجهز به عالئم نوتا و نوري باشد به گونه -

 . عالئم مشخص گردد
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  دوربين پرتونگاري -5-4-3-2

بررسا کن رل کليه نکات زير و رفع هر گونه نقص و يا کمبود  قبل از به کارگيري دوربوي  پرتونهواري      

 : الزاما است

 . ايزاء دس هاه کامالً سالم باشند -

 . ايزاء تيويض شده مطابق با نمونه اس اندارد کاراانه سازنده طراحا و ساا ه شده باشند -

اي که روي پالک عالمت اطر پرتو  شماره سريال دوربوي     باشد  به گونهدوربي  داراي پالک شناسايا  -

 . دريه شده باشد( برحس  کوري يا بکرل)نام چشمه پرتوزا  حداکرر ظرفيت دوربي  

 . دوربي  مجهز به قفل و کليد باشد -

 .در وضييت قفل  شاتر بس ه باشد و ب وان کليد را برداشت -

( ل سيس م کن رل  فنر و کابل کن رل  کابل هدايت  اتصواالت و نظواير آن  شام)تجهيزات يانبا دوربي   -

 . کامالً سالم و بدون نقص باشند

 . نباشد Sv/h 25حداکرر نشت پرتو در فانله يي م ري از دوربي  بيش از  -

 . نباشد mSv/h2حداکرر نشت پرتو در سطح دوربي  بيش از  -

 . شود دوربي  در محلا دور از رطوبت نههداري -

 . هاي يلو و عق  دوربي  بس ه باشد درپوش -

 

 رعايت ايمني در حمل ونقل منابع پرتوزا -0-4-7-7

 : شود رعايت موارد زير يهت حمل ونقل منابع پرتوزا تونيه ما     

 . حمل مواد پرتوزا با هر وسيله نقليه طبق ضوابط اس اندارد حمل و نقل انجام گيرد -

 :زا با اودرو نکات زير رعايت گرددهاي پرتو کليه چشمه -

 اودرو مجهز به عالمت اطر پرتو باشد  -

ييبه حمل مجهز به عالمت اطر پرتو بوده و نووع و ميوزان پرتووزايا چشومه و همچنوي  مشخصوات و        -

 . آدرس شرکت پرتونهاري روي آن نوش ه شده باشد

ايو  محول  به ور    . ر نظر گرف ه شوود در داال اودرو محل مناسبا براي ثابت نههدارش   ييبه حمل د -

 . دار باشد است به نورت يي ييبه فلزي با در قفل

 . تجاوز نکند Sv/h 0/0سطح پرتو دراطراف اودرو از  -
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 .تجاوز نکند Sv/h 0/2سطح پرتو در محل سرنشي  يا راننده از  -

 . درو قرار داده شودهاي پرتوي و تجهيزات مربوطه در اا يار سرنشينان او فوريت  دس وراليمل -

هنهام ورود به محل پرتونهاري از مسئول مربوطه ايازه گرف ه و اطالعات اوليه شامل نوع و قدرت چشمه   -

مدل و شماره سريال دوربي   مشخصات اعضاي تيم پرتونهاري  مشخصات تجهيزات ايمنا  مدت کار  نقشه 

 .دو کروکا عمليات پرتونهاري در اا يار وي قرار داده شو

  فاصله -0-4-4

 بوه  کوه  هنهواما  نک وه   ايو  . يابد ما کاهش پرتوگيري ميزان   پرتوزا چشمة يي از فانله افزايش با

 چشومة  يوي  بوراي .شوود  ما مبدل تابش ايمنا ادمت در نيرومندي ابزار به شود  بيان کما نورت

 . شود ما مالاع   مجذور عکس قانون ساده نورت به فانله برحس  دز آهنگ تغييرات اي  نقطه

2

1

2

2

2

*

1

*

)(

)(

d

d

D

D


 

1 که

*

D  فانله در دز آهنگd1  2 و

*

D  فانله در دز آهنگd2  باشدا م. 

 

 تجهيزات حفاظت فردي -5-4-5

. تجهيز هر يي از پرتونهاران در ناحيه کن رل شده به دزيم رهاي فردي و هشدار دهنوده ضروريسوت        

  ويود حداقل يي آشکارساز محيطا مناس  با برچس  کاليبراسيون مي بر که اطاي آن کم راز همچني

25 گيوري مووارد    اس فاده از آشکارساز به منظور اندازه. باشد  در منطقه عمليات پرتونهاري  الزاما است

 : باشد زير و ثبت ن ايج آن در دفاتر مخصوص ما

 حل نههداري منابع پرتو گيري آهنگ دز در م کن رل و اندازه -

 گيري آهنگ دز در مرز نواحا کن رل شده و تحت نظارت هنهام پرتودها  اندازه -

هوا  محول اتصوال ديوارهوا بوا در و پنجوره در        گيري پرتو نش ا در سطح دوربي   در پشت حفواظ  اندازه -

در . هوا  فاضوالب ايو  اتواق   هاي هوواکش و   هاي پرتونهاري يا محل نههداري منابع پرتو و اطراف کانال اتاق

گيري نشت بايد منابع  نورتا که در يي اتاق بيش از يي دس هاه پرتوساز ويود داش ه باشد هنهام اندازه

 .پرتو براي حداکرر شرايط پرتودها کار نمايند

 گيري آهنگ دز هنهام پرتودها و در ااتمه پرتودها  اندازه -

 .و محل کار اعضاي تيم پرتونهاريها  گيري آهنگ دز در پشت پاراوان اندازه -
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گيري آهنگ پرتودها هنهام برداش   و يا برگرداندن چشمه از محول انبوار در اطوراف دوربوي  و      اندازه -

 . هاي هدايت چشمه کابل

 گيري از بروز سوانح  پيش -

ش است زيورا  گيري و کن رل ميزان پرتو هنهام ورود به اتاق پرتونهاري که دس هاه پرتوساز آن اامو اندازه

بنابراي  . باشد هاي اول مح مل ما ويود پرتو پس از ااموش نمودن براا ازدس هاههاي پرتوساز در ثانيه

شود از ورود به اتاق پرتونهاري در اي  لحظات اودداري نموده و هنهام ورود از دزيم ر مناس   تونيه ما

 . اس فاده شود

واد پرتوزا قبل از ورود بوه اتواق پرتونهواري کوه دسو هاه      اس فاده از دس هاه کن رل آلودگا سطحا به م -

هاي پرتوزايا براي دس هاههاي پرتوساز که بوا ول واژ    پرتوساز گان ااموش است زيرا اح مال انجام واکنش

 . همواره ويود دارد( ها نظير ش اب دهنده)کنند  بسيار باال کار ما

شدت اي  . اورد پرتوهاي اوليه با هوا به هنهام بازرساگيري و کن رل پرتوهاي پراکنده ناشا از بر اندازه -

 . پرتوها در ارتفاع هم سطح با ديواره حفاظ حداکرر است

 گيري پرتوگيري كاركنان اندازه  -

از اي  گونه ابزارها يهت کن رل محيط به لحاظ ويود يا عدم ويود پرتو  ويود مواد پرتوزا  تييي  ميوزان  

هر تيم پرتونهاري . شود اس فاده ما... از هر پرتونهاري يا يي دوره چند ماهه و دز درياف ا پرتوکاران بيد 

بايد حداقل مجهز به يي دس هاه دزيم ور   بدون تجهيز به اي  ابزارها  مجاز به انجام عمليات پرتونهاري ما

محيطا و هر پرتوکار حوداقل مجهوز بوه يوي دزيم ور قرائوت غيرمسو قيم ماننود دزيم ور فويلم بوج يوا             

ضم  آن که اسو فاده از ابزارهواي   . رمولومينسانس و يي دزيم ر قرائت مس قيم نظير دزيم ر قلما باشدت

 . هشدار دهنده پرتو نيز براي هر پرتونهار ضروري است

 

 آمادگي و واكنش در شرايط اضطراري -5-5

 .پرتونهاران بايد با عملکرد دوربي  وملحقات آن بخوبا آشنا باشند -1

 .ن بايد به وسايل موني ورينگ  وسايل حفاظ ا وابزارهاي اوليه مجهز باشندپرتونهارا -2

 .هنهام سانحه ش اب نکنند وقبل از هرگونه اقدام يهت رفع سانحه برنامه ريزي کنند -7

 .هنهام برنامه ريزي راههاي ممک  براي به حداقل رساندن پرتوگيري بررسا شود -4

 .ورد گرددپرتوگيري افراد قبل از اقدام برآ -0
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 (دستگاه اشعه ايکس ) وظايف افراد در پرتوگيري حاد  -5-5-1

 وظايف پرتونگار   -

 ااموش نمودن دس هاه -1

 عدم تغيير شرائط پرتودها -2

 اطالع به مسئول مرکز ومسئول فيزيي بهداشت -7

 

 : وظايف مسئول فيزيک بهداشت  -

 يلوگيري از ادامه کارافراد پرتو ديده -1

 ه ميزان پرتوگيري فرد ومقايسه با برآورد واحد قانونامحاسب -2

 رسال دزيم رهاي فردي به واحد قانونا -7

 کس  اطالع از مراحل سانحه و تهيه گزارش  -4

 اعزام افراد يهت انجام آزمايشها ومياينات پزشکا -0

 د قانونا ارسال گزارش کامل سانحه به همراه ن ايج آزمايشهاي پزشکا ودزيم ري فردي به واح-1

 اعزام افراد يهت انجام آزمايشها ومياينات پزشکا به واحد قانونا در نورت نياز واحد قانونا -0

 ارائه اطالعات به واحد قانونا -3

 

 (چشمه هاي پرتوزا ) وظايف افراد در پرتوگيري حاد  -5-5-2

 : وظايف پرتونگار  -

 المت گذاري ناحيه يديداندازه گيري آهنگ دز دراطراف ناحيه کن رل شده وع -1

 يلوگيري از ورود افراد به ناحيه يديد -2

 (نظير اطالعات فردي)يمع آوري اطالعات افراد پرتوديده  -7

 برنامه ريزي يهت بازيابا چشمه وآماده نمودن وسايل الزم -4

 دريريان قراردادن مسئول ايمنا  کارگاه يا مسئول سايت -0

 مخ لف نظير بلوکهاي ب وناکاهش سطح پرتودها توسط مواد  -1

 ان قال سريع چشمه با رعايت تونيه هاي ايمنا وحفاظ ا به داال حفاظ -0

تماس با مسئول فيزيي بهداشت کل و گروه هاي فوري هاي  اضطراري در نوورت اح موال گسو رش     -3 

 سانحه

 وظايف مسئول فيزيک بهداشت   -
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 :قبل ازانتقال چشمه  -

 ئم هشداردهنده و مرزهاکن رل وضييت طناب عال -1

 يلوگيري از ورود افراد به منطقه اطر -2

 بازگرداندن چشمه به داال حفاظ -7

 

 :بعد از انتقال چشمه  -

 کن رل قفلها ومحفظه چشمه -1

 يلوگيري ازادامه کار افراد پرتوديده -2

 ارسال دزيم رهاي فردي به واحد قانونا -7

 زارش کس  اطالع از مراحل سانحه و تهيه گ -4

 اعزام افراد يهت انجام آزمايشها ومياينات پزشکا -0

 ارسال گزارش کامل سانحه به همراه ن ايج آزمايشهاي پزشکا ودزيم ري فردي به واحد قانونا  -1

 اعزام افراد يهت انجام آزمايشها ومياينات پزشکا به واحد قانونا در نورت نياز واحد قانونا -0

 

 

 پايش چشمه  -5-5-3

گيري در مورد آغاز  منظور تصميم موقع به نرخ دز محيطا در اطراف چشمة پرتوزا  ارائه اطالعات به بررسا

 .اقدامات حفاظ ا و بازگرداندن چشمه به وضييت ايم  از اهداف پايش چشمه محسوب ما شود

 شرح

پوايش سووانح    .تر اسوت  اند  مشکل سرقت رف ه اي مفقود شده يا به  ها مواد هس ه پايش سوانحا که در آن

نرخ دز پيرامون چشمة گير اف اده ممک  .) باشد تر از موارد ديهر ما   ساده2هاي گيراف اده مرتبط با چشمه

در چني  شرايطا اسو فاده از پوايش گامواي هووابرد بسويار مفيود         .(بيش ر باشد Sv/h  1است از مرتبة 

هاي دز پوايينا   حفظه قرار دارد  داراي نرخاي که در داال م ويود در بيش ر حاالت چشمه با اي . باشد ما

 .اي  مسأله بايد در ان خاب وسايل مورد اس فاده  مد نظر قرار گيرد. است

 مراحل انجام پايش و برداشتن  چشمه مفقود شده   -

                                                 
2 Stuck 
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  .حوادث را بررسا نمائيدشرايط اوليه  -1

غيور از پنجورة   )سو يي بپيچيود   منظوور يلووگيري از آلوودگا در دااول پال     گيري را به دس هاه اندازه -2

 (.آشکارساز درنورت مويود بودن

 .را تنظيم کنيد( آس انه هاي عملياتا )زنگ اطر دزيم رها  -2

 . از وسايل حفاظت فردي مناس  اس فاده کنيد -7

يووا اح موال بوواال بووودن نوورخ دز ويووود دارد  روشوو    اي کووه در آن دسو هاه را قبوول از ورود بووه ناحيووه -4

 (ش چشمهپاي.)نماييد

 :نکته مهم

در نقاطا که نرخ دز باال بوده و يا امکوان  . گيري نرخ دز را در مقياس مناس  اس فاده کنيد دس هاه اندازه

 .دس رسا فيزيکا ويود ندارد  از وسايل تلسکوپا اس فاده نماييد

گيوري   و اگر اندازه به فانلة دس هاه از چشمه تويه داش ه. گيري نماييد نرخ دز ناشا از چشمه را اندازه  -0

 .شود؛ اي  نک ه را در گزارش ن ايج درج نماييد نرخ دز در فانلة نزديي يا چسبيده به چشمه انجام ما

  .گيوري نماييود   هاي حاويِ هر دو پرتو گاما و ب ا  در حالت پنجرة باز و بس ه اندازه نرخ دز را در ميدان  -1

 .نمايد را مشخص ماهاي دز گاما و ب ا  اي  امر مقادير نسبا نرخ

مراقو   . اگر به پرتوهاي ب ا يا آلفا مشکوک هس يد  عمل پايش را نزديي سطح چشومه انجوام دهيود    -0

 .گيري آلوده نهردد باشيد دس هاه اندازه

کوار   منظور تييي  موقييوت چشومه بوه     هاي زير را به درنورت قابل رؤيت نبودن چشمه  يکا از روش -3

 .بهيريد

براي اغل  )داش ه و آنقدر بچرايد تا کم ري  ميزان قرائت مشاهده شود   دور از بدن نههدس هاه را ( 3-1

گيري به طرف چشومه قورار داشو ه و     وسايل  کم ري  ميزان قرائت در حال ا است که پشت وسيلة اندازه

براي تييي  موقييوت چشومه در حوال ا کوه کم وري       (. عنوان حفاظ عمل نمايد بدن در مقابل چشمه به

اي که از مرکز بدن عبور کنود  بوه ايو      گونه شود  يي اط فرضا رسم کنيد؛ به ميزان قرائت مشاهده ما

 .شود نورت تقريبا مشخص ما ترتي  يهت چشمه به

فرض براي  است کوه  . باشند  مشخص نماييد حلقة مربوط به نقاطا را که داراي نرخ دز يکسان ما( 3-2

 .چشمه در مرکز اي  حلقه قرار دارد

هاي دز در دو فانله در اوط ديود و بوا اسو فاده از قوانون عکوس        گيري ميزان نرخ با اس فاده از اندازه -1

 .پذير اواهد بود مجذور  تييي  يي برآورد تقريبا از فانله امکان
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d
d  

 :در رابطة فوق 

d1:  دورتري  فانله از چشمه(m) 

d2: ي  فانله به چشمه تر نزديي(m) 

d :گيري  فانلة بي  دو نقطة اندازهM1  وM2 


1D  :گيري  نرخ دز در نقطة اندازهM1 


1D  :گيري  نرخ دز در نقطة اندازهM2 

در دااول   با اس فاده از يي انبر دس ه بلند چشمه را برداش ه و با نظارت مسئول فيزيوي بهداشوت   – 15

 .يي حفاظ قراردهيد

منظور اطمينان از عدم آلوودگا    به. ها نيز اح مال آلودگا ويود دارد درنورت سربس ه بودن چشمه -11

گيوري دقيوق انجوام     در حفاظ و بازگرداندن آن به ظرف مناس   الزم است اندازه  بيد از قرار دادن چشمه

 .شود 

 .را انجام دهيد( کن رل آلودگا)ل در پايان عمليات  پايش افراد و وساي -12
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 برنامه آموزشي پرتوكاران  0-1

 (ساعت )مدت آموزش  موضوع آموزش رديف

 1 اصونيات انلا مواد 1

 1 انواع پرتو 2

 2 مواد راديو اک يو 7

 2 واکنش پرتو با مواد 4

 2 چشمه هاي پرتو زا و سيس مهاي تابش 0

 2 اثرات بيو لوژيکا پرتو 1

 2 سيس مهاي اندازه گيري و آشکارسازي پرتو 0

 2 پايش پرتو 3

 2 تيويض چشمه و  سيس مهاي تابش –مانور هاي آزمايشهاها  1

 2 دس وراليملهاي اضطراري 15

 2 بازيافت چشمه –مانورهاي آزمايشهاها  11

 1 مروري بر سوانح پرتونهاري 12

 1 ذايره سازي چشمه ها  و سيس مهاي تابش 17

 1 بس ه بندي و  حمل و نقل چشمه ها و سيس مهاي تابش 14

 1 بس ه بندي و  برچس  گذاري محموله –مانورهاي آزمايشهاها  10

 1 بس ه بندي و برچس  گذاري محموله –مانورهاي آزمايشهاها  11

 4 (کشوري)اس انداردهاي پرتو نهاري  10

 7 تکنيکهاي پرتو نهاري 13

 ANSI 2اس انداردهاي  11

 2 مروري  بر آموزش 25

 2 آزمون 21

 1 نقد و بررسا 22

 

 ميرفا روشهاي تييي  دز پرتويا فردي -0-3

 

هدف انلا از کاربرد دزيم رهاي فردي اطالع از ميزان پرتوگيري پرتوکاران در يي فانله زمانا مشخص 

  وسووايل براسوواس اسوو فاده نووحيح از ايوو. باشوود و مقايسووه ن ووايج حانوول بووا حوودود تونوويه شووده مووا

تري  دزيم رهاي فردي مورد اس فاده در پرتونهاري نوني ا   مهم. شود هاي مويود تونيه ما دس وراليمل

 :عبارتند از
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اي  دزيم ور قوادر اسوت دز ميوادل ناشوا از پرتوهواي ايکوس و گاموا را در گسو ره           :دزيمتر فيلم بج -

Sv155  تاmSv 13 نرژي آن در محودود  گيري نمايد و پاسخ به ا را اندازهkeV15   تواMeV 7   قابول

 . باشد قبول ما

 

اي  دزيم ر قادر است دز ميادل ناشا از پرتوهاي ايکس و گاما را در گس ره :دزيمتر ترمولومينسانس -

Sv25  تاSv25 گيري نمايد و پاسخ به انرژي آن در محدوده  اندازهkeV155  تاMeV7/1  قابل قبول

 باشد ما

 

 

 

 

 دزيم ر ترمولومينسانستصويري از 

 

گيوري دز يميوا    دزيم ر قرائت مس قيم يا دزيم ر ييبا يهت انودازه : دزيمتر قرائت مستقيم -

به عنوان مرال دزيم ر قلما که غالبواً در پرتونهواري   . گيرد طا دوره زمانا مورد اس فاده قرار ما

-mSv2را در گس ره گيرد قادر است مجموع دز ميادل يذب شده  نني ا مورد اس فاده قرار ما

قابول   MeV 2/1توا   keV75گيري کند و پاسخ به انرژي آن در محودوده   اندازه mSv0-5يا  5

در شکل زير تصويري از دو نمونه دزيم ر قرائت مس قيم موورد اسو فاده در ايوران    . باشد قبول ما

 . نشان داده شده است
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 ميرفا روشهاي تييي  دز پرتويا محيطا -0-3

 تر محيطي دزيم

باشود يهوت مووارد زيور اسو فاده       مولر ما -از يي دزيم ر محيطا که آشکارساز آن ميموالً از نوع گايهر 

 : شود ما

 گيري آهنگ دز محيط  هنهام عمليات پرتونهاري  اندازه -

 گيري نش ا دوربي  مح وي چشمه  اندازه -

 کن رل ميزان نش ا انبار نههداري چشمه  -

  رل شده و تحت نظارتتييي  نواحا کن -

 اطمينان از قرار گرف   چشمه در داال دوربي  بيد از انجام پرتونهاري  -

 اي  هاي دزيم ري دوره بررسا -

 هاي پرتوي  اس فاده در فوريت -

 گيري ميزان آلودگا محيط و تجهيزات به مواد پرتوزا اندازه -

 : نظر گرفته شود در انتخاب دزيمتر محيطي مناسب الزم است موارد زير در -

 . پاسخ آن م ناس  با نوع و انرژي پرتو باشد -

 . سالم و کاليبره باشد -

hSvگيري آهنگ دز ميادل از  قابليت اندازه - /1 1تا Sv/h را داش ه باشد . 

 . به سادگا قابل حمل باشد -

 

 

 

 

 

 

 

 تصوير دو نمونه دزيم ر محيطا
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 ندي و حمل و نقل چشمه هامشخصات بسته ب -0-1

 مشخصات بسته هاي پرتوزا -5-9-1

هواي اطرنواک  اموري     زدن محموله برچس  ةهاي مربوط به چهونها حمل و نحو فهرست نيازمندي ةتهي

هاست که بايد اطالعات ضروري مربوط به نوع محموله  تجارت حمل و نقل کاال ةميمول و ضروري در زمين

بنودي ويويه و    هواي پرتووزا داراي بسو ه    هواي موواد و چشومه    اغلو  محمولوه  . همراه داش ه باشود  را نيز به

گونوه   ايو  . پرتووزا مشوخص شوده اسوت     ةهس ند که در آن مح وا  مقدار و ميزان فياليت ماد "اي بارنامه"

ها و مجوزهاي حمل  ارزش بااليا در ارزيابا و راهبرد مواد پرتووي اطرنواک و وقووع سووانح در      برچس 

 .قل دارندضم  حمل و ن

مواد پرتووزا درحوين    ةحمل و حفاظت از مقادير محدود ةمراقبت كامل از نحو, قابل توجه ةنکت

 .حمل و نقل عادي است

و  I  IIبنودي   پرتوزا بوده و داراي عاليم طبقوه . "Radioactive" هاي داراي برچس  و  هرکدام از بس ه

III (با عددهاي قرمز رنگ )ه يا نزديوي بوه سوطح بسو ه     دز در سطح بس  يها هس ند که م ناس  با نرخ

 .باشند ما

 

 هاي حمل و نقل جدول  برچسب بسته

 متر حداكثر پرتو در ارتفاع يک

(mSv/h) 

 حداكثر پرتو در سطح

(mSv/h) 
 بندي برچسب طبقه

--- 115/1 I  و سفيدwhite 

11/1 5/1 II  و زردYellow 

1/1 2 III  و زرد Yellow 

 

ميوزان   ها سالم بمانند يا دچار ندمه يزئوا شوده و دز بوه    تصادفا رخ داده ولا بس هاگر هنهام حمل   -

منظور دراواست کموي   نيازي به انجام هيچ اقدام حفاظ ا عموما به. شده بر روي برچس  باشد مشخص

 .از مراکز ادمات اضطراري ويود نخواهد داشت

 شووکل)و نيمووا زرد هسوو ند  نيمووا سووفيد IIIو  IIهوواي  بووه رنووگ سووفيد و برچسوو   Iبرچسوو    -

 (.«زير»
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 .بندي برچس  ندارد ها  ارتباطا با نوع طبقه و  اندازه برچس 

 

           
 

111mm 111 -  mm حداقل ابعاد   

  
            

 

 

 

 

 

 

 

راديواكتيوهاي  بندي براي محموله هاي طبقه برچسب  

 

 جعبه حمل و نقل  -5-9-2

  :ل و نقل دوربين به شرح زير است ويژگي جعبه حم

 اس حکام الزم يهت حمل دوربي   -

 امکانات الزم يهت ثابت نههداش   دوربي  در داال آن  -

 ويود قفل ايمنا  -

 ويود عالئم اطر پرتو در چهار طرف آن  -

 ويود آدرس و مشخصات مالي دوربي  و تلفنهاي ضروري  -

 بينا دس هيره مناس  يهت حمل  پيش -

 محتويات

فعاليت   

 محتويات

فعاليت   

 محتويات

 فعاليت

 شاخص

ايمني 

 بحراني

 شاخص

 حمل و نقل

 شاخص

 حمل و نقل

mm  5  

mm  5  
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 ثبت اطالعات مندرج بر روي پالک دوربي   بر روي ييبه بطور مشخص و قابل رويت  -

و در فانوله يوي م وري از آن بوه      Sv/h25رعايت بيشينه آهنگ پرتودها در سطح ييبه به ميزان  -

 Sv/h15مقدار 

 

 

 

 

 ها پیوست .6

 تعاريف. 1پيوست

 پرتونگاري   -

براورد تابش يونسواز پوس از بورهمکنش آن بوا شواء        فرايندي که توسط آن تصوير يي شاء از طريق 

گسيل آن از شاء   يا تراگسيل آن به درون شاء   بر روي يي نفحه   فويلم يوا کاغوذ عکاسوا   ايجواد      

 .ميشود

 پرتودهي   -

در ارتباط با تابش ايکس و گاما در هوا   مجموع بارهاي الک ريکا کليه يونهاي هم عالمت ايجاد شده ( الف

  هنهاما که همه الک رونهاي آزاد شده توسط فوتونها در يي عنصر حجما کوچوي مناسو  هووا     در هوا

بطور کامل م وقف شوند   تقسيم بر يرم هواي آن عنصر حجما   مقدار پرتودها ميموالٌ به رون ه  بيان 

ي رونو ه   ما شود   ليک    در سيس م بي  المللا واحد پرتودها کول  بر کيلو گرم است   که در آن يو 

 .کول  بر کيلوگرم ما باشد 03/2× 15-4دقيقاٌ برابر

 .فرود تابش بر ماده ياندار يا با يان   بطور اتفاقا يا بيمد ( ب)

 پرتو نگاري گاما -

 با اس فاده از پرتو هاي گاما ( راديو گراف ) دانش تهيه پرتو نهارها 

  پرتوگيري اضطراري -

هواي   شوامل پرتووگيري   پرتووگيري ايو  نووع   . اف ود  ي اتفواق موا  پرتوگيري که در حي  شرايط اضوطرار  

اي که کارکنان اضطراري در حي   ريزي شده هاي برنامه ريزي نشده در شرايط ااص و نيز پرتوگيري برنامه

 .شود ما. باشند عمليات مجاز به دريافت آن مقدار ما

 پرتوگيري بالقوه يا احتمالي

خ نداده ولا قابل ان ظار هس ند اما به علت براا اتفاقات اح موالا  هايا که هنوز ر آن دس ه از پرتوگيري

 . هاي فيال رخ اواهند داد مرل سوانح و يا اش باه در دفع پسماند
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  پرتوگيري حاد  -

 .دهد زمان کوتاه روي ما   تونيفا براي پرتوگيري که در يي ةواژ

  پرتوگيري شغلي  -

هاي  پرتوگيرياي  نوع پرتوگيري  الب ه . کنند حل کار دريافت ماهايا که افراد شاغل درم تمام پرتوگيري 

  .گيرد دربر نماهاي پرتوي را  ها و چشمه ااريا ناشا از ديهر فياليت

 چشمه  -

.   مواد پرتوزا يا مواد حاوي ذرات پرتوزا که ب واند باعوث پرتووگيري شوود   يزانعامل ان شار پرتوهاي يون هر

گواز رادون   ةبراي مرال  مواد گسيلند. شود ه پرتو توليد کند چشمه گف ه مابه هرچيزي ک ديهر عبارت به

غوذايا    ةدارنود  فيوال در نونايع نهوه    ةعنووان چشوم   با پرتو گاما بهکننده  اس ريلهاي  در محيط  دس هاه

عنووان   اي بوه  هواي هسو ه   هاي پزشکا  نيروگواه  فيال در تشخيص ةعنوان چشم هاي پرتو ايکس به دس هاه

چشومه     عنووان يوي   اي که  ممک  اسوت بوه   ز منابع توليد برق با اس فاده از واکنش شکافت هس هبخشا ا

در . محسوب شووند ( مرالً براي حفاظت پرتوي شغلا)ها  اي از چشمه يا مجموعه( پس از تخليه در محيط)

وارد پرتووي دارد کوه در مو     کوچوي ة بس ه اشاره به چشوم سر ةاصوص چشم چشمه و به ةموارد کلا  واژ

  .پزشکا و نني ا کاربرد دارند

  بستهسر ةچشم -

شکل "انطالح . بس ه قرار داش ه و کامالً محدود و يامد هس ندسر ةمواد پرتوزايا که هميشه در محفظ 

 "بس هسر ةچشم"عنوان عالم ا براي حمل مواد پرتوزا از لحاظ مفهوم بسيار شبيه به  به "وييه مواد پرتوزا

 .است

 ه به وضعيت اوليهبازگشت چشم  -

( سرقت رفو    مرل مفقود شدن يا به)در براا سوانح . منظور برگرداندن چشمه به وضييت اوليه آن است

شوود بايود    اوارج موا   (Shielded)و يا داراي حفاظ بوودن  (Sealed)چشمه از وضييت سربس ه بودن 

 .داد بررسا کاملا پيرامون ياف   چشمه و برگرداندن آن به وضييت اوليه انجام

  پايش چشمه -

 (يا پرتوزايا مواد پرتوزا)نشت ياف ه   ية پرتوزاهاي دز ااريا به علت ويود چشم گيري نرخ اندازه 

 دز -

هايا نظير دز يوذبا  دز ميوادل     ميياري براي بيان دريافت يا يذب پرتو که برحس  مورد  توسط کميت

واژه   ايو  . باشد گيري انرژي ان قالا از پرتو به هدف ما دز  واحد اندازه. رود کار ما و دز ايباري بهؤثر دز م
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نورت ترکيبوا اسو فاده    هاي ديهر به طور ااص همراه با واژه ها ولا به نورت عموما در کنار ساير واژه به

 . شود ما

  حد دز  -

 .داز آن تجاوز شو شده که نبايد ناشا از فياليت پرتوي کن رل  ؤثر يا دز ميادل افرادمقدار دز م

 دز حاد -

 .نامند را دز حاد ما( عنوان مرال چند روز به)دز درياف ا در يي مدت زمان کوتاه 

 سيورت -

[ ميادلدز واحد  نامسيورت  )Re1001(.11 1 mSvKgJSv    .باشد ما ]

 حدود كاركنان اضطراري  -

کوار   بوه راري اضوط افزايش آن در طا ايراي اودمات  يلوگيري از ها براي  که تمام تالشکارکنان دز کل 

 .شوند گرف ه ما

 حفاظت  -

  (radiological protection) حفاظت پرتووي  و (radiation protection) حفاظت در برابر پرتو

 ةواژ .در اکرر موارد  منظور حفاظت در برابر اطرات پرتوي است. از نظر مفهوم کما با هم م فاوت هس ند

کوار   اي بوه  رتوگيري شغلا در هنهام نص  تجهيوزات هسو ه  حفاظت در برابر پرتو اغل  در موارد کن رل پ

چهونها کن رل تخليه و مديريت پسمان  و گيري و تخفيف سوانح از سويا گونه موارد پيش در اي . رود ما

 . باشد از سوي ديهر مورد تويه ما

 حفاظت و ايمني -

ساز يوا موواد    وگيري از پرتو يونحفاظت افراد ياميه در برابر پرت"هايا با هدف  عبارت است از انجام روش

. "ها از اي  منابع اس فاده شده است هايا که در آن هاي پرتوي يا دس هاه ايمنا در برابر چشمه"و  "پرتوزا

 .هاست گيري از وقوع سوانح  تخفيف و کن رل عواق  ناشا از آن ها پيش هدف از انجام اي  روش

 سانحه -

نوورتا   نسانا  نقص فنا تجهيزات و يا رويدادهاي ديهر رخ دهد  بههراتفاق غيرعمدي که در اثر اش باه ا

 .پوشا نباشد نظر حفاظ ا و ايمنا قابل چشم ها از نقطه که پيامد يا اح مال پيامد آن

 فيلم بج -

 .باشد از انواع دزيم رهاي فردي که آشکارساز آن فيلم راديوگرافا ما 

 نرخ دز  -



 

51 

هاي  در ترکي  با واژهطور ااص  واژه به اي .  قالا از پرتو به هدف را گويندگيري نرخ و مقدار انرژي ان اندازه

 نوورخ دز ميووادل يووا (absorbed dose rate) نظيوور نوورخ دز يووذبا. گووردد موواديهوور اا صانووا 

(equivalent dose rate) در محيط. 
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 چي ليس هاي مربوط به پرتونهاري .2پيوست 

 

 نفحة
 :شده توسط تکميل 1ست لي چک

 پرتونگاري 

 

 وووووووووووووو: زمانوووووووووووووو   : ووووووووووووو  تاريخ: شده توسط تهيه

 

 عنوان تعداد بلي خير مالحظات

 هاي بررسا پرتو دس هاه    

 دس هاه بررسا پرتوهاي گاما در دامنة انرژي کم    

 ا آلفا يا ب اگر تييي  آلودگ سيس م پايش يا کاوش    

 چشمة آزمون براي وسايل پايش آلودگا    

 دس هاه بررسا پرتوي گاما در دامنة انرژي م وسط    

 دس هاه بررسا پرتوي گاما در دامنة انرژي باال    

 گر تلسکوپا آشکارساز گاما با کاوش    

 چشمه اس اندارد     

  چشمه گاما      

    
  mev --------تا  mev ----از)  منبع پرتو ايکس با انرژي

) 

 وسايل حفاظت فردي    

 دزيم رهاي اوداوان     

 دزيم رهاي دائما     

 لباس محافظ کامل بدن     

 رو کفشا    

 هاي وينيلا هاي ک انا محکم  و دس کش دس کش    

 هاي محافظت از غبار ماسي    

 هاي اوليه کيت کمي    

 (قوه براي وسايل و چراغ)باتري اضافا     

 هاي پالس يکا کيسه و ورق    

 هاي کاغذي ورق    

 نوار پالس يکا و عالئم هشدار    

 هاي اداري نيازمندي    

 کارگيري وسايل پرتونهاري راهنماي ب    

 ها دس وراليمل    

 زيردس ا براي نوش      

 هاي با يوهر ثابت قلم    
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 دف رچة يادداشت    

 ها و عالئم هشدار پرتوي برچس     

 (م ري 05)گيري   نوار اندازه    

 موارد مورد نياز اضافا    

 پالس يکا  پاکت    

 دس مال کاغذي    

 کننده نابون و پاک     

 برس    

 کيسة زباله    

 هاي هشدار عاليم و برچس     

 هاي ااص وسايل آلوده برچس     

 منبع تغذيه    

 هاي الزم براي ارائه به افراد آلوده دس وراليمل    

 وسايل رفع آلودگا    

 ها مربو ط به رفع آلودگا افراد و تجهيزات دس وراليمل    

 مخزن آب    

 

 چک ليست :توسط کامل شده

(2) 

 :ةشمار
 

 :توضيحات مربوط به چشمه
 :فياليت(/ ها)راديونوکلييد 
موودادي        فويوول         کپسووول      :    نوووع بسوو ه 

 ساير 
 يامد         گاز          مايع          :       نوع باز
 پودر

                  mA          kV :مشخصات مولد

 :نوع محل
 ( توليد: )کاراانه

 (نوع: )آزمايشهاه
 (شرح وظايف: )اداره

 : مکان عموما

 : نوع وسيله
   پرتوووو / تشخيصوووا
 س            ايک

   پرتو / تشخيص داما
 ايکس
                     درمان از دور 
                 درمان از نزديي 

   اي               پزشکا هس ه 
     سيسووو م بارزسوووا
 بس ه

                 پرتونهاري گاما 
                    پرتونهاري ايکس 
           سيس م پرتودها      
    سنج                  ضخامت 

 
  سرباز ةچشم 
  ةهوووواي بسوووو   چشوووومه 

 آزمايشهاها
  ها ردياب 
    (هاي وييه دس هاه)ساير  
   ناشناا ه 

 :ة اضطراريماهيت سانح
    پيدا شده ةچشم 
    شده  آلودگا مشاهده 
    بدون حفاظ ةچشم 
    ديده ندمه  ةچشم 
    مفقود شده ةچشم 
    پخش مواد در آزمايشهاه 
    حمل و نقل 
    شرح فياليت 
     (حمل و نقل غير قانونا)قاچاق 
     (وييه)ساير 
    ناشناا ه 
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    سنج                      سطح 
    چهوووالا / رطوبوووت
 سنج        

 : شرايط موجود :شرح كشف چشمه و سانحه
بلووا           آيووا دس رسووا کن وورل شووده اسووت     

  اير 
 :هرگونه اقدام الزم براي يلوگيري از پرتوگيري

 :تغيير مکان

آاري  زمانا کوه چشومه درمحول امو  قورار داشو ه       

 زمانا بوده است  چه

 

 مکان چشمه کجا بوده است 

 

 :مالي چشمه

  (:احتمالي)خطرهاي پرتوي 

   دز پرتوي قابل اع نا 

   اطرات ناشا از اس نشاق 

   مناطق محدود آلوده شده 

   نشت در محيط 

   ان شار آلودگا ةاطر بالقو 

 

 (:احتمالي)خطرات متعارف 
   سوزي                          آتش           دود و کف 
                               انفجارها   (         وييه)ساير 
            مواد شيميايا 

 (:عداد، احتماليت)اثرات پزشکي 
   مجروحي 
   فوت 
   افراد پرتوديده 
   شده افراد آلوده 

(: اح موووووالا)تيوووووداد
______  
(: اح موووووالا)تيوووووداد
______  
(: اح موووووالا)تيوووووداد
______ 
(: اح موووووالا)تيوووووداد
______ 

 (احتمالي)هاي پايش  چالش
                 اتمسفر قابل انفجار             حالت ساک 
                   ضري  کاهش        آب 
   (            وييه)ساير 

هاي حمول و نقول     برچس : مرل) ساير اطالعات

هوا و سوطوح آلوودگا      گيري نرخ دز  آسو انه  اندازه

 (شرايط يوي

 : امضاء 
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 :توسط کامل شده

 

 :ةشمار كاربرگ

 ثبت كنترل پرتوگيرية برگ

   :طتهيه شده توس

 

                                              ___________________: پرتوکار
 _____: شمارة کارمندي                                                                                       

 جدول مربوط به نتايج دزيمتري فردي
 ____________: شمارة سريال       ____________ :مدل    ____________: نوع دزيم ر  

 

 زمان قرائت تاريخ قرائت
مقادير قرائت شده 

(mSv) 

موقعيت در زمان  

 قرائت دز

    

    

    

 
 گر دز گاما جدول مربوط به نرخ سنجش

 
 ____________: شمارة سريال          ___________: مدل    ____________: نوع وسيله  

 

 (mSv/h)نرخ دز  محل
شده  زمان سپري

(min) 

 ةدز انباشت

  (mSv)تخميني

    

    

    

 __________: يا فيلم بج TLD ةشماريا فيلم بج                                   TLDثبت دز مربوط به 

مقادير  آوري شده  جمع رسيد

 امضاء ساعت/ تاريخ  امضاء ساعت/ تاريخ  شده قرائت

/  /   

/  /   

/  /   

 

منظور کس  اطمينان از  به. يا فيلم بج بايد بالفانله پس از ثبت در اي  برگه ارزيابا شود TLD: نکته   -

دزيم ري توسط افراد حمل شوده و موورد   . بايد در طا عمليات بازگشت. پاسخ سريع تجهيزات دزيم ري

 .اس فاده قرار گيرد

  ووووووووووووووووووووووو: امضاء                                                          :مالحظات

 
 ووووووووووووو: تاريخ

 ووووووووووووو: زمان 
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 اربرگ مربوط به اشياء آلودهك

 

 احتياط

 اشياء آلوده شده

 

 __________________: زمان                    __________________تاريخ         

 ______________________________________________:   نام

 (کارکنان اضطراري يا مالي چشمه)                                                 

             

 ___________________________________________________نشانا

       ____________________________________________________ 

 ___________________: تلف  ةشمار         

 

حداكثر ميزان پرتو بر روي سطح اء آلودهشرح اشي
 

 (CPS)نوع پرتو                      

1 .  

2 .  

7 .  

 ____________________________________: نام مسؤول          
 (کارشناس پرتوي)                                               

 

 _____________________ :امضاء                                                                 
 (کارشناس پرتوي)                                                                                                
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 :توسط شده تکميل

 

 :ةشمار 

 هاي پايش چشمه جدول داده

 وووووووووووووو: ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو            تاريخوووووووووووو: شده توسط تهيه
 

 :نرخ دز گاما   

 وووووووووووووووووووو :ووووووووووووووو شمارة سريال: ووووووووووووووووووووووووو  مدل : نوع وسيله   
 

 فاصله از چشمه
(m) 

 (mSv/h)نرخ دز 
 مالحظات

 + 
    

    

    

    

    

 :نرخ شمارش آلفا، بتا   

 ووووووووووووووووو :ووووووووووووووو شمارة سريال: ووووووووووووووووووووووووو  مدل : نوع وسيله   
 

 موقعيت
 (cps)نرخ دز 

 مالحظات
 + 

    

    

    

    

    

+  =هاي با پنجرة باز                                  قرائت  =هاي با پنجرة بس ه قرائت 

 R/h  1: نباشد  از ضري  تصحيح اس فاده کنيد SIکه وسيله داراي واحد  درنورتا: احتياط

10 mSv/h    
ضرب کرده و براي بيان ن يجه از يزء مرتبة سوم واحد  15ن ايج قرائت را در : راهنمايي عملي

 µSv/h 20ر است با براب mR/h 0/2:  عنوان مرال به. اس فاده کنيد "دز"

 ووووووووووووووووووووووو: امضاء مسؤول گروه
 

 

 



 

58 

 الزامات قانوني و كشوري . 3پيوست 

 

 قانون حفاظت در برابر اشعه

 كليات  -1

 اهداف  -1ماده 

در امور مخ لف و ضرورت حفاظت کارکنان   موردم   ( پرتوها )با تويه به گس رش روز افزون کاربرد اشيه 

 .محيط در برابر اثرات زيان آور اشيه   مقررات ذيل تدوي  گرديده است نسلهاي آينده و 

 تيريف  – 2ماده 

 .اشيه يا پرتو شامل يونساز و غير يونساز ما باشد -1

اعم از طبييا و يا مصنوعا و يا مواد اشياء حاوي آن و يا ( راديو اک يو )منابع مولد اشيه به مواد پرتوزا  -2

 .لد اشيه اطالق ما گردددس هاهها و تأسيسات مو

 .کار با اشيه هر گونهد کار يا فيالي ا است که در ارتباط با منابع مولد اشيه انجام شود -7

 .واحد قانونا به مفهوم سازمان انرژي اتما است -4

شخص مسئول شخص حقيقا است که برابر آئي  نامه مربوط وايد نالحيت علما و فنوا و شورايط    -0

 .نظارت بر کليه امور مربوط به کار با اشيه در محدوده پروانه مربوطه باشدالزم براي تصدي و 

مسئول فيزيي بهداشت شخص حقيقا است که برابر آئي  نامه مربوطه وايد نالحيت علما و فنا و  -1

 .شرايط الزم براي تصدي مسئوليت حفاظت در برابر اشيه در محدوده پروانه مربوطه باشد

 شمول مقررات  -7ماده 

مقررات اي  قانون شامل کليه امور مربوط به حفاظت در برابر اشيه در سطح کشور از يمله موارد زير موا  

 :باشد

 منابع مولد اشيه -1

 کار با اشيه -2

احداث   تأسيس   راه اندازي   بهره برداري   از کار اندازي و تصدي هر واحدي که در آن کار با اشويه   -7

 .انجام ما شود

فياليت در رابطه با منابع مولد اشيه شامل واردات و نادرات   ترايص   توزيع   تهيه   توليد   هر گونه -4

ساات   تمليي  تحصيل   اک شاف  اس خراج  حمل و نقل   ميامالت   پيمانکاري  نقل و ان قال   کاربرد و 

 .پسمانداري 

 رابر اثرات زيان آور اشيهحفاظت کارکنان   مردم و نسلهاي آينده بطور کلا و محيط در ب -0
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 پروانه و مسئوليتها – 2

  غيوراز مووارد    7از ماده  4و 7  2  1انجام هر گونه فياليت در ارتباط با موارد مندرج در بندهاي  -4ماده 

مس رنا به موي  آئي  نامه هاي مربوطه مس لزم ااذ پروانه کس  از واحود ذيوربط و پروانوه اشو غال از     

 .شدواحد قانونا ما با

مجوز کار با اشيه در موورد موسسوات پزشوکا نورفٌا بوراي م خصصوي  گوروه پزشوکا توسوط           –تبصره 

کميسيونا مرک  از دو نفر م خصص امور حفاظت در برابر اشيه از واحود قوانونا و دو نفور کارشوناس از     

نا داده اواهد وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکا ورد بررسا و تأئيد قرار گرف ه و از طرف واحد قانو

ندور پروانه نهايا تأسيس واحد کار با اشيه از سوي وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکا اواهد . شد

 .بود

دارنده پروانه کس  مکلف است حداقل يي فرد وايد شرايط به عنوان شخص مسئول و يي فورد   -0ماده 

 .فا تا پروانه اش غال بنام آنان ااذ گرددوايد شرايط بينوان مسئول فيزيي بهداشت را به واحد قانونا مير

و طبوق   آئوي  ناموه    ( مانند واحدهاي تشخيص با اشيه ايکس با فياليت محدود )در موارد ااص  -تبصره

هاي مربوط  مسئوليت شخص حقيقا دارنده پروانه کس   شخص مسئول و مسئول فيزيي بهداشت موا  

 .رايط باشدتواند تواماٌ بيهده يي يا دو شخص حقيقا وايد ش

دارنده پروانه اش غال مکلوف اسوت منحصورٌا در محول و در حودود و شورايط منودرج در پروانوه و          -1ماده

 .دس وراليملهاي مربوطه فياليت نمايد

هر گونه تغيير در وضييت حقوقا دارنده پروانه کس  در ار تباط با منابع مولد اشيه و نيز هر گونه  -0ماده

 .اط با منابع مزبور مس لزم ااذ مجوز از واحد قانونا استتغيير کما و کيفا در ارتب

در اصوص موسسات پزشکا پس از ااذ مجوز از واحد قانونا   نودور پروانوه يديود از سووي      –تبصره 

 .وزارت بهداشت  درمان و آموزش پزشکا اواهد بود

به لحاظ وظيفه شوغلا بوا منوابع    دارندگان پروانه و يا قائم مقام قانونا آنها و نيز کليه افرادي که  -3ماده 

 :مولد اشيه در ارتباط ما باشند مکلفند موارد زير را بالفانله به واحد قانونا اطالع دهند

 .تيليق و يا تيطيل بهره برداري از منابع مولد اشيه -1

 .مفقود شدن و يا سرقت منابع مولد اشيه -2

ه با منابع مولد اشيه که اح مال افزايش مخاطرات هر گونه حادثه   ااالل   عي  و يا تغييرات در رابط -7

 .بالقوه پرتوگيري افراد را در برداش ه باشد

 .سوانح پرتوگيري و نيز پرتوگيري مشکوک افراد -4
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کليه افرادي که با کار با اشيه گمارده ما شوند بايد تحت مياينات و آزمايشهاي پزشکا الزم قبل  -1ماده 

دوره اي طبق آئي  نامه مربوطه قرار گرف ه و مدارک الزم را در اا يوار واحود   و بيد از اس خدام و بصورت 

 .قانونا قرار دهند

 :گماردن افراد زير به کار با اشيه ممنوع است  -15ماده 

 .سال س  غير از موارد مس رنا به موي  آئي  نامه مربوطه 13افراد کم ر از  -1

تأئيد واحد قانونا کار با اشيه براي سالم ا آنان زيان آور  افرادي که در ن يجه آزمايشات پرشکا مورد -2

 .تشخيص داده شده باشند

دارنده پروانه کس    شخص مسئول  7در انجام هرگونه فياليت مربوط به موارد مندرج در ماده  -11ماده 

 : و مسئول فيزيي بهداشت مکلفند 

 .لهاي  حفاظت در برابر اشيه را رعايت نمايندکليه مقررات   اس اندارها  آئي  نامه ها و دس وراليم -1

 .کليه تدابير و تجهيزات حفاظ ا الزم را طبق مقررات مربوط پيش بينا   تأمي  و به ايراء در آورند -2

 .از پرتودها غير ضروري اي ناب نمايند -7

اشيه    پيش بينا  کليه افرادي که به کار با اشيه اش غال دارند مکلفند وسائل حفاظت در برابر -12ماده 

 .شده را شخصاٌ بکار گرف ه و مقررات و دس وراليملهاي مربوطه را به ايراء درآورند

 نظارت و بازرسي  - 3

 7واحد قانونا در يهت حس  ايراي مقررات اي  قانون   نظارت بر کليه امور منودرج در مواده    -17ماده 

 .رداي  قانون و بازرسا در زمينه هاي مزبور را بيهده دا

دارنده پروانه کس    شخص مسئول و فيزيي بهداشت مکلفند تونيه ها و دس وراليملهاي ابالغ  -14ماده 

 .شده توسط واحد قانونا و بازرسي  مربوطه را به ايراء در آورند

و يا حفاظوت افوراد و امووال در برابور اشويه       14در مواردي که ايراي امور مربوط به مفاد ماده  -10ماده 

ارائه ادمات از طرف واحد قانونا باشد   اشخاص ذينفع مکلفند بهاء ادمات ارائه شده را بر طبق  مس لزم

 .تيرفه در آئي  نامه مربوطه به  حساب ازانه داري کل واريز نمايند

در مورد موسسات پزشکا که منجر به نرف هزينه يا ارائه ادمات توسط وزارت بهداشت  درمان  –تبصره 

ما شود آئي  نامه مربوطه توسط وزارت بهداشت   درمان و آموزش پزشوکا تهيوه موا    و آموزش پزشکا 

 .گردد

دارنده پروانه و يا هر شخصا که به نحوي از انحاء منابع مولد اشيه را برابر مفاد اي  قوانون در   – 11ماده 

مايود مکلوف   اا يار و يا تحت نظر داش ه و يا شخص مسئول و يا مسئول فيزيي بهداشت انجوام وظيفوه ن  

است در حوزه فياليت شغلا اود تسهيالت الزم براي اعمال نظارت و بازرسا واحد قانونا را فراهم نموده 

 .و اطالعات و مدارک مورد نياز را در اا يار واحد قانونا قرار دهد
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 واحد قانونا مکلف است در ايراي مقررات اي  قانون   در نورت وقوف بور ويوود اشوکاالت يوا     -10ماده 

تخلفاتا در کار با اشيه يا بهره برداري از منابع مولد اشيه پوس از ابوالغ ک بوا مودت دار بوه وزارت و يوا       

موسسه مربوطه و در نورت عدم رعايت تونيه ها   دس ور توقف و يا تيطيل بهره برداري از منابع مربوطه 

مجوز الزم از مريع ذيصالح اقدام بوه   را نادر نموده و ياپروانه نادره را لغو نمايد و در نورت لزوم يا ااذ

 .الک و مهر آن بنمايد

 

 جرايم و مجازاتها – 4

موارد زير يرم محسوب و مرتک  حس  مورد با رعايت شورايط و امکانوات اواطا و دفيوات و      -13ماده 

 :مرات  تأدي  از وعظ و توبيخ و تهديد و دريات تيزير به مجازات مشروح ذيل محکوم اواهد شد

اس فاده از وسايل حفاظ ا پيش بينا شده و همچنوي  عودم رعايوت دسو وراليملهاي حفواظ ا      عدم  -1

توسط کارکنان با اشيه يرم محسوب و م خلف به يريمه نقدي از ده هزار ريال تا ند و پنجاه هزار ريوال  

 .محکوم اواهد شد 

بدون مراقب هوا  و آزمايشوهاي   گماردن افراد بدون انجام آ زمايشهاي پزشکا الزم قبل از اس خدام و يا  -2

دوره اي پزشکا در مدت اش غال بکار با اشيه يرم محسوب و م خلف به يريمه نقدي از ده هزار ريال توا  

 . پانصد هزار ريال محکوم اواهد شد

اي  قانون کار با اشيه براي آنان ممنوع اعالم شده  15گماردن افرادي بکار با اشيه که به موي  ماده  – 7

 . م محسوب و م خلف به يريمه نقدي از  سا هزار ريال تا يي ميليون ريال محکوم اواهد شد است ير

اي  قانون توسط اشخاص نوامبرده در مووارد يادشوده     1و  3  0کوتاها در اعالم موارد مذکور در مواد  -4

 .          يرم محسوب و م خلف به يريمه نقدي از سا هزار ريال تا دو ميليون ريال محکوم اواهد شد

م خلف موارد زير به يزاي نقدي از سا هزار ريال تا پنج ميليون ريال و يا به حبس تيزيري از يي ماه  -0

 :تا شش ماه و يا به هر دو مجازات محکوم اواهد شد 

بهره برداري از منابع مولد اشيه ويا کار با اشويه بودون اتخواذ تودابير حفواظ ا وتودارک تجهيوزات         -الف

 .ونيه شده توسط واحد قانونا حفاظ ا ت

 .بهره برداري از منابع مولد اشيه ويا کار با اشيه بدون نظارت شخص مسئول فيزيي بهداشت  -ب

ااالل در امر نظارت و بازرسا واحد قانونا و ندادن اطالعات الزم و يا ارائه اطالعات ناقص ويا کذب به  -ج

 .تشخيص واحد قانونا گرددواحد قانونا و نيز هر اقداما که موي  انحراف 

ايجاد اا الل در کار با اشيه ويا منابع مولد اشيه يرم محسوب وم خلف به يزاي نقدي از پانصد هزار  -1

 .تا پانزده ميليون ريال و حبس تيزيري از يکماه تا سه سال ويا به هر دو مجازات محکوم اواهد شد 
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يير در شرايط مزبور يرم محسوب و م خلف به مجازات عدم رعايت حدود و شرايط مقرر در پروانه يا تغ -0

نقدي از يي ميليون ريال تا پنج ميليون ريال و يا به حبس تيزيري از شش ماه تا دو سال ويا بوه هور دو   

 .مجازات محکوم اواهد شد 

ده اي  قانون داش   پروانوه الزاموا اعوالم گرديو     4نداش   پروانه مي بر در مواردي که به موي  ماده  -3

است يرم محسوب و م خلف به مجازات نقدي از يي ميليون ريال تا ده ميليون ريال ويا به حبس تيزيري 

 .از شش ماه تا سه سال و يا به هر دو مجازات محکوم اواهد شد 

بهره برداري از منابع مولد اشيه که توسط واحد قانونا به نحوي ممنوع اعالم شده است يرم محسوب  -1

جازات نقدي از يي ميليون ريال تا پانزده ميليون ريال ويا به حبس تيزيري از شش ماه تات و م خلف به م

 . سه سال و يا به هردو مجازات محکوم اواهد شد 

در مواردي که يرائم موضوع اي  قانون به لحاظ انطباق با عناوي  قانونا ديهر مس لزم مجازات – 11ماده 

 .شد درباره مرتک  اعمال اواهد شد شديدتر باشد مقررات قانون مجازات ا

 مقررات ويژه -5

به افرادي که به طور مس مر به کار با اشيه اش غال داش ه باشند   مزاياي زير بر مبناي مقودار   – 25ماده 

وشرايط بالقوه پرتو دها محيط کار به تشخيص واحد قانونا و طبق آ ئي  نامه هواي مربوطوه تيلوق موا     

 :گيرد

 .ساعات کار مقرر براي ساير کارکنان %  20ار هف ها تا ميزان کاهش ساعات ک -1

افزايش ميزان مراصا اس حقاقا ساليانه تا يکماه در سال براي مدت اش غال به کار با اشيه   اس فاده  -2

 .از مراصا اس حقاقا ساليانه در اينهونه موارد در طول هر سال ايباري است 

حداکرر اي  افزايش توا ده  . يي سال به ازاء هر يکسال کار با اشيه افزايش مدت ادمت مورد قبول تا  -7

از نظر باز اريد   باز نشس ها   از کار اف ادگا و تييي  حقوق وظيفه قابل اح ساب موا   "سال و منحصرا

 .باشد 

 .پرداات تا پنجاه درند حقوق و مزايا بينوان فوق الياده کار با اشيه  -4

  ماده بجاس اس فاده از مراصا فرد ذينفع موا توانود دراواسوت اشو غال در     اي 2در مورد بند : تبصره 

 .محلا غير از محيط کار با اشيه بنمايد

وزارتخانه ها   نهاد هاي انقالب اسالما   موسسات   سازمانها و شرک هاي دول ا و يا وابس ه بهد  -21ماده 

ت و نيز کليه مأموري  ان ظاما موظفنود در  دولت و موسساتا که شمول قانون بر آنها مس لزم ذکر نام اس

 .ايراي اي  قانون با واحد قانونا همکاري نمايند 

واحد قانونا مسئوليت حس  ايراي مقررات اي  قانون را بيهده داشو ه و مکلوف اسوت بوا بکوار       -22ماده

اندارها و گماردن م خصصي  وايد نالحيت علما و فنا و از طريق تهيه و تدوي  ضوابط   مقررات   اسو  
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دس وراليملهاي الزم و بکارگيري امکانات تخصصا   آموزش و پويوهش و ارائوه اودمات در سوطح علموا      

 .پيشرف ه روز تدابير مق ضا را اتخاذ نمايد

اي  قانون ار تاريخ تصوي  الزم االيرا ما باشد و از تاريخ مزبور کليه قواني  و مقررات مغاير لغو  -27ماده 

دولت مکلف است آئي  نامه هاي مربوطه را بر اساس واحد قانونا تصوي  . ما گردد  و کان لم يک  تلقا

کليه اشخاص حقيقا و حقوقا مشمول اي  قانون مکلفند حداکرر ظورف شوش   . و يهت ايراء ابالغ نمايد

 .ماه از تاريخ ايراي قانون وضييت اود را با مقررات آن منطبق نمايند

شور آئي  ناموه هواي مربوطوه توسوط وزارت بهداشوت  درموان و       در اصوص موسسات پزشکا ک -تبصره

 .آموزش پزشکا و واحد قانونا تهيه و تدوي  و پس از تصوي  هيأت وزيران قابل ايرا اواهد بود

 25/1/1713قانون فوق مش مل بر بيست و سه ماده و شش تبصره در يلسه علنا روزط يکشونبه موورخ   

 . به تأئيد شوراي نههبان رسيده است 1713/ 75/1خ مجلس شوراي اسالما تصوي  و در تاري

 

 (1369مصوب )آئين نامه اجرائي قانون حفاظت در برابر اشعه (  6

سوازمان   3/1/1713موورخ   72702/75بنا بوه پيشونهاد شوماره     2/2/1711هيأت وزيران در يلسه مورخ 

 .را به شرح زير تصوي  نمود 1713 انرژي اتما ايران آئي  نامه ايرائا قانون حفاظت در برابر اشيه مصوب

  -1ماده 

تنظيم و تدوي  گرديوده   1713اي  آئي  نامه به منظور حس  ايراي قانون حفاظت در برابر اشيه مصوب 

 .است 

 تعاريف -2ماده

 .در اي  آئي  نامه به قانون حفاظت دربرابر اشيه اطالق ما گردد قانون -1

ابر اشيه به پرتوهائا مرل ايکس  گاما ب ا   نوترون آلفوا و ذرات  از نظر حفاظت در بر پرتوهاي يونساز -2

 .اتم ديهر اطالق ما گردد که قادر به يونسازي در ماده ما باشند

از نظر حفاظوت در برابور اشويه بوه پرتوهوائا مرول ماوراءبنفش موادون قرموز          پرتوهاي غير يونساز -7

 .گردد که قادر به يونسازي در ماده نما باشند  ميکروويو ليزر  امواج راديوئا و نظايرآن اطالق ما

بر اساس مندريات فصل دوم قانون     "قانونا"يي سند رسما است که توسط واحد پروانه اشتغال  -4

آن و در نورت رعايت کليه مقررات قانون و اي  آئي  نامه و اس انداردها  ضوابط و  7در رابطه با مفاد ماده 

رابر اشيه غير از مواردي که به موي  اس انداردهاي واحود قوانونا مسو رنا    دس وراليملهاي حفاظت در ب

 .شده است   براي مدت سه سال نادر ما گردد
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بر اساس مفاد فصل دوم قانون  "قانونا "يي شخص است که پروانه را از واحد  دارنده پروانه اشتغال -0

 .يهت اقدامات الزم مندرج درآن دريافت ما دارد 

ر شخص اعم از حقيقا يا حقوقا و يا نماينده رسما و يا قائم مقام هريي از آنها اطوالق  به ه شخص -1

 .ما گردد

به شخص حقيقا اطالق ما گردد که با منابع مولد اشيه بطور فيزيکا در ارتباط باشود کوه    پرتوكار -0

 .شامل پرتوکاران گروه الف و ب ما گردد

گردد که در شرايطا کار ميکند که دز سواليانه آن موا   به شخص حقيقا اطالق ما : پرتوكار گروه الف

 .حد دز ميادل ساالنه تجاوز نمايد 7/5تواند از 

به شخص حقيقا اطالق ما گردد که در شرايطا کار ميکند که ميمووالٌ دز دريواف ا   : پرتوكار گروه ب

 .حد دز ميادل ساليانه تجاوز نما نمايد 7/5ساالنه او از 

قانون که قودرت منوابع    7ماده 4و7 2 1ياليت در ارتباط با مواد مندرج در بندهاي انجام هرگونه ف -7ماده

 .مولد اشيه آن پائي  تر از اس اندارد تييي  شده توسط واحد قانونا باشد نياز به اذ پروانه اش غال ندارد

بوا   بايد داراي حداقل دريه ديپلم در يکا از رش ه هاي علما و فنوا  مسئول فيزيک بهداشت -4ماده

سابقه کار موثر در رش ه حفاظت در برابر اشيه و گذراندن دوره هاي آموزشا تخصصا با تشوخيص واحود   

 .قانونا بوده و از نالحيت يسما و روحا کامل براوردار باشد

در امور وييه کار با اشيه مانند پرتودرمانا پزشکا هسو ه اي  مراکوز بوزرگ راديولووژي  مراکوز       –تبصره 

هاهها  حداقل تحصيالت مسئول فيزيي بهداشت دريه کارشناسا در رش ه هاي علما و هس ه اي و دانش

 .فنا دررابطه با پرتوها اواهد بود

شخص مسئول الزم است در رش ه مربوط به حوزه پروانه مورد دراواست داراي حداقل تحصيالت  -0ماده

نوالحيت يسوما و روحوا کامول     کارشناسا در يکا از رش ه هاي علما و فنا دررابطه با پرتوهوا و از  

 .براوردار باشد

در شرايط وييه و در امور غير پزشکا و کمبود م خصص دررشو ه مربوطوه   دارنودگان مودرک      -1تبصره 

سال سابقه موثر کار با اشيه و موفقيت در آزمونهاي مربوطه با تشخيص 1تحصيلا حداقل ديپلم با حداقل 

 .ل انجام وظيفه نمايندواحد قانونا ما توانند بينوان شخص مسئو

در امور تشخيص و درمان پزشکا شخص مسئول الزمست داراي دريوه دک وري و تخصوص در     -2تبصره

 .رابطه با پرتوها باشد

يهت ندور پروانه اش غال بايد اقدامات زير بر حس  مورد توسط م قاضوا دارنوده پروانوه کسو       -1ماده

قوانون بوه واحود قوانونا ارائوه       7اقدام نسبت به مفاد ماده انجام شده و مدارک الزم حداقل دو ماه قبل از 

 .گردد
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فصل دوم قانون  ميرفا يي نفر بينوان شخص مسئول و يي نفر بينوان مسوئول  ( پنج) 0طبق ماده( الف

اي  آئي  نامه با ارائه مدارک تحصيلا و  0و 4فيزيي بهداشت با سطح تحصيلا و تخصصا مذکور در مواد 

 .با اشيه تخصصا و سوابق کار

ارائه اطالعات يامع طرح در رابطه با کار با اشيه که پروانه يهت آن دراواست شده است با توييوه و  ( ب

تونيف ضرورت انجام طرح و مزايواي آن بوراي ياميوه در مقايسوه بوا سواير روشوهاي مويوود بطوريکوه          

 .کاهش يابد"هرچه کم ر مويه شدنا "پرتوگيري کارکنان و مردم ياميه به 

ارائه گزارشهاي علما و فنا شامل نقشه هاي ساا مانا  تأسيسات  سيس م دفع فاضالب و پسوماند و   (ج

 .غيره برحس  الزم

ارائه گزارشهاي فنا کامل وسائل   دس هاهها و تأسيساتا که يهت کار با اشيه مورد اس فاده قرار موا  ( د

 (بالصاق نقشه ها کاتالوگ  محاسبات و غيره)گيرند 

 .فهرست کاملا از وسايل و تجهيزات ايمنا حفاظ ا مورد اس فاده در طرحارائه ( ه

در نورتيکه طرح مورد نظر امکان پرتوزائا محيط را دارد ارائه گزارش محيطا و طرح يامع تجهيزات ( و

 .مورد نياز يهت يلوگيري از آلودگا محيط و سيس مهاي اندازه گيري مربوط

 .نظور مقابله با سوانح در شرايط اضطراري ارائه دس وراليمل اورژانس به م( ز

 .ارائه مدارک تحصيلا و تجربا و باز آموزي و آموزش پرتوکاران و کارکنان مربوطه( ح

 .ارائه موافقت انولا وزارتخانه  سازمان و يا هر ارگان ذيربط( ط

نوورتيکه  دراواست ندور پروانه هيچهونه تيهدي بوراي واحود قوانونا يهوت نودور پروانوه در        -تبصره

 .دراواست کننده داراي شرايط الزم و کافا نباشد ايجاد نما نمايد

 .دارنده پروانه اش غال مکلف است دو ماه قبل از انقضاء مدت اع بار پروانه دراواست تمديد نمايد -0ماده

کوه   وق ا مطابق مقررات اي  آئي  نامه دراواست تمديد پروانه ميهردد پروانه فيلا  در نورتيکه -3ماده

قانون به حالت تيليق در نيامده و يا لغو نشده باشد   تا زمان تمديود و يوا نودور     10قبالٌ طبق مفاد ماده 

 .پروانه يديد و يا لغو آن اع بار اواهد داشت 

بور  (از نظر تيداد منابع  انرژي  پرتوودها و کواربرد  ) در موارد ااص کار با اشيه با فياليت محدود  -1ماده

هاي واحوود قووانونا و در نووورتيکه واحوود قووانونا تشووخيص دهوود کووه قووواني   مقووررات اسوواس اسوو اندار

 اس انداردهاو ضوابط و دس وراليمهاي حفاظت در برابر اشيه ما تواند به اوبا توسط يوي يوا دو شوخص    

انجام پذيرد   يي يا دو شخص حقيقا وايد شرايط ما توانند مسئوليت شوخص حقيقوا دارنوده پروانوه     

 .ومسئوليت فيزيي بهداشت را بيهده بهيرند شخص مسئول 
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بطور کلا ااذ پروانه شامل ارسال دراواست ک با با مدارک مورد نياز  ثبت دراواست  بررسا  -15ماده 

گذراندن اي  مراحل با عنايت به پيچيدگا کار بوا  .دراواست بازرسا مجوز اوليه و مجوز بهره برداري است

 .اشيه از ضروريات علما و فنا است

در موارد کار با اشيه بطور محدود و يا براي مدتا که از يکسال تجاوز نکند و يا در موارد ااص و  -11ماده

بر حس  ضرورت با تشخيص واحد قانونا  بجاي پروانه ما تواند مجوز مدت دار بوا شورايط منودرج درآن    

 .نادر گردد

ت مفاد قانون و اي  آئي  نامه آگاه مکلف است به پيامد هاي ناشا از عدم رعايشخص مسئول  -12ماده 

 .بوده و مسئولي هاي مربوط را بپذيرد

مکلف است وظايف حفاظت در برابر اشيه فياليت محودود پروانوه را    مسئول فيزيک بهداشت -17ماده

 .بيهده داش ه و مسئولي هاي مربوطه را آگاهانه بپذيرد

مکلفند دس وراليمها و تونيه هاي مسوئول    شخص مسئول و پرتوکاران دارنده پروانه اشتغال -14ماده

فيزيي بهداشت را بر اساس قواني   مقررات  آئي  نامه ها  اس انداردها و تونيه هاي واحد قانونا پذيرف ه 

 .و به ايراء درآورندو نيازهاي مربوط به حفاظت اشخاص حوزه پروانه را در اا يار وي قرار دهند

پروانه اش غال مکلف است کليه افرادي را که بکار با اشيه گمارده موا   قانون   دارنده 1طبق ماده -10ماده

شوند  قبل و بيد از اس خدام بصورت دوره اي در طول اس خدام و يا در شرايط اضطراري  تحت مياينه هوا  

و آزمايش هاي پزشکا الزم و آزمايشهاي تخصصا قرار داده و مدارک مربوطه را در اا يار واحود قوانونا   

 .هدقرار د

آزمايش ها و مياينه هاي پزشکا اوليه نبايد زودتر از يي ماه قبل از شروع کار بوا اشويه انجوام     -1تبصره 

 .شده باشد

يهت هر شخص پرتوکار تحت پوشش پروانه الزمسوت يوي پرونوده شخصوا کوه حواوي کليوه         -2تبصره

 .شکا باشد تشکيل گردداطالعات فردي از يمله سوابق پرتوگيري و ن ايج آزمايشها و مياينه هاي پز

در نورتيکه در هر مرحله بر اساس آزمايشها و مياينه هاي پزشکا تشخيص داده شد که اداموه   -7تبصره

کار با اشيه براي شخص زيان آور است الزم است توسط شخص مسئول و مسئول فيزيي بهداشت از ادامه 

 .کار با اشيه يلوگيري گردد

زم است هر شش ماه يکبار و از پرتوکاران گروه ب حداکرر هر يکسال و از پرتوکاران گروه الف ال -4تبصره

واحود   "از دو گروه در شرايط اضطراري آزمايش و مياينه هاي کامل پزشکا برحس  تشخيص و تونويه  

 .بيمل آيد "قانونا

 .آزمايشها و مياينه هاي پزشکا الزم است براساس دس وراليمل واحد قانونا بيمل آيد -0تبصره
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در نورتيکه يي پرتوکار محل کار اود را تغيير دهد الزمست سوابق کوار بوا اشويه  پزشوکا و      -1ره تبص

 .پرتوگيري وي عيناٌ به محل کار يديد من قل شود

دارنده پروانه اش غال مکلف است در نورت بروز سانحه و يوا پرتووگيري مشوکوک هور شوخص       -11ماده 

ود را موورد آزمايشوها و مياينوه هواي پزشوکا قورار داده و       حقيقا ناشا از کار با اشويه حووزه پروانوه او    

 .مراقب هاي پزشکا الزم را تا حصول اطمينان از سالمت وي ادامه دهد

کليه هزينه آزمايشها و مياينه هاي پزشوکا قبول از اسو خدام و دوره اي و شورايط اضوطراري       -1تبصره 

 . بيهده دارنده پروانه اش غال ما باشد

سال س  مشغول در دوره هاي آموزشا و پيوهشا ما تواننود فقوط در    13تا  11ي  اشخاص ب -10ماده 

مشروط بر اينکه قراني  و مقررات و اس انداردهاي حفاظت در برابر اشيه را رعايت نمايند ( ب)گروه کاري 

 .فصل دوم قانون مس رنا گردند 15با کس  مجوز از واحد قانونا از مفاد بند يي ماده 

 13/7/10ي ادمات ارائه شده از طرف واحد قانونا تا ارسال تيرفه يديد طبق تيرفه مصوب بها -13ماده 

 .هيأت وزيران دريافت ما گردد

 .مقررات وييه قانون  موارد زير الزم االيرا است 25ماده  7بمنظور ايراي بند  -11ماده

 .ما باشدادمت و افزايش ادمت قابل اح ساب افزايش ادمت به تأئيد واحد قانونا  -1

 .تشخيص نهائا سوابق کار با اشيه و اح ساب افزايش ادمت به تأئيد واحد قانونا ما باشد -2

هرگاه شخصا بر طبق مقررات اي  آئي  نامه بازنشس ه و بيد ميلوم شود که بر اساس تقل  و مودرک   -7

پرداات کليه ويووها   کالٌ محروم و مکلف به 25ماده 7سازي به اي  اس حقاق رسيده است از ام ياز بند 

 .است که به وي پرداات شده و اسارات ناشا از آن از وي ااذ اواهد شد

اح ساب سوابق کار با اشيه يهت باز اريد بازنشس ها  ازکار اف ادگا و تييي  حقوق بوه شورح    -25ماده

 :زير ما باشد

 .ل تا حداکرر ده سالبه ازاء هرسال ادمت يکسال افزايش ادمت مورد قبو( الف)کارکنان گروه ( الف

 .به ازاء هرسال ادمت شش ماه افزايش ادمت مورد قبول تا حداکرر پنج سال( ب)کارکنان گروه ( ب

در مورد افرادي که قبل از تصوي  قانون با تشخيص واحد قانونا بطوور مسو مر بکوار بوا اشويه       -1تبصره

 .قانون الزم االيرا است 25ماده  7اش غال داش ه فقط بند 

هر شخص که بر اساس مفاد مقررات قانون و اي  آئي  نامه بازنشس ه ما گردد مجاز به اشو غال   -21ماده

 .مجدد بکار با اشيه نخواهد بود

 به افرادي که بطور مس مر بوه  (7به اس رناي بند)قانون 25به منظور ايراي مفاد مندرج در ماده  -22ماده

) زيور تيلوق موا گيورد و از تواريخ تصووي  قوانون        کار با اشيه اشو غال دارنود بور حسو  موورد مزايواي       

 .الزم االير است(25/1/1713
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قانون  25ماده  4و  2  1مزاياي مندرج در بند هاي % 155تا ميزان حداکرر ( الف) به پرتوکاران گروه( الف

 :طبق شرايط زير 

 %25برحس  تجربه و تبحر در کار با اشيه تا  -

دوران تحصيل و يا گذراندن دروس فيزيي بهداشت و يوا فيزيوي   بر حس  داش   گرايش هس ه اي در  -

 %25پزشکا يا دوره اي تخصصا حفاظت در برابر اشيه تا

 %15بر حس  بکار بردن وسائل حفاظت در برابر اشيه فردي و وسائل حفاظ ا مورد نياز تا  -

 %05برحس  شرايط کار حداکرر تا  -

 .ل و پرداات گرددبايد توسط دارندگان پروانه اش غال اعما -

قوانون   25مواده   4و  2  1مزاياي مندرج در بنود هواي   % 15تا ميزان حداکرر ( ب) به پرتوکاران گروه( ب

 :طبق شرايط زير

 %10برحس  تجربه و تبحر در کار با اشيه تا  -

بر حس  داش   گرايش هس ه اي در دوران تحصيل و يا گذراندن دروس فيزيي بهداشت و يوا فيزيوي    -

 %15کا يا دوره اي تخصصا حفاظت در برابر اشيه تاپزش

 %15بر حس  بکار بردن وسائل حفاظت در برابر اشيه فردي و وسائل حفاظ ا مورد نياز تا  -

 %20برحس  شرايط کار حداکرر تا  -

 .بايد توسط دارندگان پروانه اش غال اعمال و پرداات گردد -

ي  آئي  نامه و يا شرايط کواري شوخص       الزم ال غييور    مزاياي فوق در نورت تغيير شرايط ا -1تبصره

 .است

با تويه به تغييرات سريع در دانش حفاظت در برابر اشيه  مقررات اي  آئي  نامه    ما تواند هر  -27ماده 

و پس از تصوي  دولت موورد   "واحد قانونا  "دو سال يکبار و بر حس  ضرورت و اضطرار طبق تشخيص 

 .گيردتجديدنظر قرار 

 

 

 

 

 

 


