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  دستورالعمل تعيين گروه پرتوكاري

  ده كار با اشعهالعا و درصد فوق

 

 دفه -1

و  1368منظور اجراي قانون حفاظت در برابر اشـعه مصـوب    هدف اين دستورالعمل مشخص نمودن معيارهاي الزم به

هيئت وزيران، جهت تعيين گروه پرتوكاري و امتياز  15/7/1386و اصالحيه مورخ  1369نامه اجرايي آن مصوب  آيين

ا اشعه براساس مقدار و شرايط بالقوه پرتودهي، نوع فعاليـت و محـيط كـار بـه     العاده كار ب عوامل مؤثر در پرداخت فوق

  .است  افرادي كه به طور مستمر و فيزيكي به كار با اشعه اشتغال داشته باشند،

  

  كاربرد  دامنه - 2

ركنـان  العاده كار با اشـعه بـراي كا   اين دستورالعمل جهت تعيين گروه پرتوكاري و امتياز عوامل مؤثر در پرداخت فوق

ها و مراكـز وابسـته بـه     جز كاركنان سازمان انرژي اتمي ايران و شركت كليه مراكز توليد و كاربرد منابع پرتو يونساز به

  . آن در سطح كشور تدوين شده است

 

 تعاريف - 3

   :آيين نامه 1- 3

 1386و اصـالحيه آن مصـوب    1369مصـوب  قانون حفاظت در برابر اشعه  اجرايينامه  در اين مدرك به آيين

 .گردد اطالق مي هيئت وزيران

  : پرتو 2- 3

  .باشد شامل پرتوهاي يونساز و غيريونساز مي 

  :پرتوزايي 3- 3

صـورت زيـر   در تراز انرژي و زمـان معـين كـه بـه    ) عنصر پرتوزا(، براي مقداري از يك راديونوكلئيد Aكميت 

    :گردد تعريف مي
A = dN/dt 

. اسـت  dtي هسته در تراز انـرژي معـين و در زمـان    ارزش انتظاري تعداد واپاشي خود به خود dNكه در آن 

  .شود  ناميده مي) Bq(است كه بكرل ) s/1(عكس ثانيه  SIيكاي پرتوزايي در سيستم 

   :نسبي ييپرتوزا 4- 3

مقـدار پرتـوزايي اسـت كـه يـك چشـمه پرتـوزا بـا          Dپرتوزايي چشـمه و   Aباشد كه در آن  مي A/Dنسبت 

توجـه در   رقراري ايمني و امنيت كافي به دليـل داشـتن پتانسـيل قابـل    پرتوزايي باالتر از آن در صورت عدم ب

  .است داده شده 1در پيوست  Dمقادير . شود ايجاد اثرات قطعي، يك چشمه خطرناك محسوب مي

  : پرتوكار 5- 3

يي، حسب وظيفه با منابع مولد اشعه به طور مستمر و فيزيكـي در   نامه اجرا آيينشخص حقيقي است كه برابر 

 .گردد  اشد كه شامل پرتوكاران گروه الف و ب ميارتباط ب
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  :الف گروه پرتوكار 6- 3

حد  3/0تواند از  مي او ساالنه) پرتوگيري(كند كه دز  گردد كه در شرايطي كار مي به شخص حقيقي اطالق مي

  .ساالنه تجاوز نمايد پرتوگيري

   :پرتوگار گروه ب 7- 3

دريافتي سـاالنه او از  ) پرتوگيري(ند كه معموال دز ك گردد كه در شرايطي كار مي به شخص حقيقي اطالق مي

  .نمايد ساالنه تجاوز نمي پرتوگيريحد  3/0

  :پرتوگيري 8- 3

تواند شـامل پرتـوگيري خـارجي     پرتوگيري مي. يا شرايط قرار دادن يا قرار گرفتن در معرض تابش پرتو عمـل

صورت پرتوگيري  توان به پرتوگيري را مي .باشد) از منابع داخل بدن(يا پرتوگيري داخلي ) از منابع خارج بدن(

صـورت   صـورت پرتـوگيري شـغلي، پزشـكي و مـردم و در شـرايط مداخلـه بـه         هعادي يا پرتوگيري بالقوه، يا ب

  .بندي نمود پرتوگيري اضطراري طبقه

    :بالقوه پرتوگيري 9- 3

در منبـع و يـا پيامـد    ولي ممكن است در اثر وقـوع سـانحه    ،رود پرتوگيري كه در شرايط عادي انتظار آن نمي

                     .وقايع محتمل نظير نقص فني يا اشتباه انساني رخ دهد

  :  شغلي پرتوگيري 10- 3

حفاظـت در   -اسـتانداردهاي پايـه  "جز مواردي كه به موجب  هپرتوگيري كاركنان به هنگام كار با منابع پرتو ب

 ، معـاف خـارج از شـمول   "هـا  فت پروانه و مسـئوليت ضوابط دريا"و  "منابع پرتوبرابر پرتوهاي يونساز و ايمني 

   .يا در حد اظهار باشد )مستثني(

   :غيريونساز پرتوهاي 11- 3

در برابر اشعه به پرتوهايي مثل ماوراءبنفش، مادون قرمـز، ميكروويـو، ليـزر، امـواج راديـويي و       حفاظتاز نظر 

  .باشند نمي مواد بيولوژيكيكه قادر به يونسازي در  گردد نظاير آن اطالق مي

  :يونساز پرتوهاي 12- 3

از نظر حفاظت در برابر اشعه به پرتوهايي مثل ايكـس، گامـا، بتـا، آلفـا، نـوترون و ذرات اتمـي ديگـر اطـالق         

  . باشند مي مواد بيولوژيكيكه قادر به يونسازي در  گردد مي

  :  اشتغال پروانه  13- 3

آن،  3ون در رابطه با مفاد مـاده  يك سند رسمي است كه توسط واحد قانوني براساس مندرجات فصل دوم قان

هاي حفاظـت   نامه اجرايي آن و استانداردها، ضوابط و دستورالعملدرصورت رعايت كليه مقررات قانون و آيين

اسـتانداردهاي پايـه حفاظـت در برابـر پرتوهـاي يونسـاز و ايمنـي        "موجب   دربرابر اشعه غير از مواردي كه به

  .گردد مشخص براساس ضوابط واحد قانوني صادر ميمستثني شده است، براي مدت  "منابع

  : چشمه باز 14- 3

  .كند ها صدق نمي مواد پرتوزايي كه تعريف چشمه بسته براي آن

  : چشمه بسته 15- 3

، يـا ذرات آن كـامال بـه هـم متصـل و جامـد باشـند       ، ماده پرتوزايي كه درون يك محفظه مسدود جاي گرفته

 .ر كاربرد مورد نظر نشت نكنندمواد پرتوزا د، پيش بينيطوري كه در اثر فرسايش يا اشتباهات قابل  به
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  : حد دز 16- 3

ايـن مقـدار    .گـردد مقدار دز موثر يا معادل افراد ناشي از فعاليت پرتوي كنترل شـده كـه نبايـد از آن تجـاوز     

 .گردد براساس استانداردهاي واحد قانوني اعالم مي

  :حدود پرتوگيري ساالنه 17- 3

 "حفاظت در برابر پرتوهاي يونساز و ايمني منابع پرتو -استانداردهاي پايه"ر حدود پرتوگيري ساالنه مندرج د

  .است

  :دز معادل 18- 3

 :شود مي  زير تعريف  صورت  به  كه HT,R  كميت

RRTRT
wDH ⋅= ,, 

RوT  در عضو يا بافت R از پرتو  دز جذبي  ميانگين DT,R  در آن  كه
w

ي در صـورت .  استR  پرتو  وزني  ضريب  

R از پرتوها با مقادير مختلف  پرتو تركيبي  ميدان  كه
w

  :با  برابر است  باشد، دز معادل 

∑ ⋅=

R

RTRT
DwH , 

  .شود مي  ناميده(Sv)   سيورت  كه  است J/kg  دز معادل  يكاي

  :دزيمتر فردي 19- 3

نظير فيلم بج، كار رود،  پرتوگيري پرتوكاران به گيري ميزان ندازهشود كه جهت ا اي اطالق مي به هرگونه وسيله

TLD و دزيمتر قلمي.  

  :شخص مسئول 20- 3

نامه مربوطه واجد صـالحيت علمـي و فنـي و شـرايط الزم بـراي تصـدي و        شخص حقيقي است كه برابر آيين

  .نظارت بر كليه امور مربوط به كار با اشعه در محدوده پروانه مربوطه باشد

   :قانون 21- 3

  . گردد اطالق مي "قانون حفاظت در برابر اشعه"در اين مدرك به 

   :قانون حفاظت در برابر اشعه 20ماده كميسيون  22- 3

كميسيوني مركب از شخص مسئول، مسئول فيزيك بهداشت مركز، مسـئول فيزيـك بهداشـت كـل و رئـيس      

كـاران هـر مركـز بـر اسـاس قـانون،       باشد كه در آن گروه پرتوكاري پرتو االختيار وي مي مركز و يا نماينده تام

نامه و اين دستورالعمل تعيين و به واحد قانوني جهت بررسي پيشـنهاد گرديـده و پـس از تاييـد نهـايي،       آيين

آيين نامه توسـط   22العاده كار با اشعه با احتساب ضرايب استحقاقي هر فرد تا سقف هاي مندرج در ماده  فوق

  .خواهد بودربط محاسبه و قابل پرداخت  مركز ذي

  :هاشع با كار مجوز 23- 3

، توسـط  ين گـروه پزشـك  يمتخصصـ  يصـرفاً بـرا   ،يپروانه اشتغال است كه در مـورد مؤسسـات پزشـك    ينوع

و دو نفر كارشـناس از وزارت   يمركب از دو نفر متخصص امور حفاظت در برابر اشعه از واحد قانون يونيسيكم

  .گردد يصادر م يرد و از طرف واحد قانونيگ يد قرار مييمورد تا يبهداشت، درمان و آموزش پزشك

  :مستمر 24- 3

 . رود بودن به كار مي "موردي"و  "مقطعي"كه در مقابل  "مداوم"مستمر يعني 
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طور مـداوم بـا منـابع مولـد      در خصوص كار مستمر با اشعه كاركنان، منظور اشتغال كاركنان به كار با اشعه به

شـوند و قاعـدتا از    ست ثابت و وظيفه معين به اين كار گمارده ميباشد كه با پ اشعه به لحاظ وظيفه شغلي مي

طـور تمـام وقـت و يـا يـك دوم آن در مـورد        انجام كار به. اند جهت تحصيلي، علمي و تخصصي استخدام شده

يعني مقـنن بـا اسـتفاده از واژه مسـتمر در واقـع      . گردد نحوي كار مستمر با اشعه تلقي مي وقت به بانوان نيمه

  .  است اشتغال غيرمستمر و موردي و اتفاقي را از شمول قانون خارج نمايدخواسته 

 :  بهداشت  فيزيك  مسئول 25- 3

شـرايط الزم بـراي تصـدي     واجـد صـالحيت علمـي و فنـي     ونامه مربوطه  حقيقي است كه برابر آيين شخص

 .باشدپروانه  محدودهمسئوليت حفاظت در برابر اشعه در 

  :  كل بهداشت  فيزيك  مسئول 26- 3

واجـد صـالحيت علمـي و     "كل ضوابط تعيين مسئول فيزيك بهداشت"حقيقي است كه برابر الزامات  شخص

هـاي   هاي علوم پزشكي و سـازمان  دانشگاهشرايط الزم براي تصدي مسئوليت حفاظت در برابر اشعه در  وفني 

 با تفويض اختيـارات  مين اجتماعيأبهداشت و درمان نيروهاي مسلح، صنعت نفت، وزارت دفاع و پشتيباني و ت

  .باشد از سوي باالترين مقام مركز

  : منبع 27- 3

. پرتـوگيري شـود   باعـث  بتوانـد كـه   پرتـوزا   ذرات  يونساز، مواد پرتوزا يا مواد حـاوي   انتشار پرتوهاي  هر عامل

بعي براي من گاما  پرتودهي تأسيساتهستند،   محيطي  بعاكنند من توليد مي  گاز رادن  كه  ، موادي مثال  عنوان به

  عـي بـراي فعاليـت پرتـوي    توانـد منب  سـاز مـي   ايكس  ، دستگاه است  مواد غذاييفعاليت پرتوي جهت نگهداري 

.  اسـت   اي هسـته   ا انـرژي ب  توليد برق  فعاليت پرتوي براي  يمنبع  اي هسته  و نيروگاه باشد  تشخيصي  راديولوژي

  .شود مي  تلقي  منبع  ، يك لزوم  صورت ، در محل  در يك  مختلف  تأسيسات  مجموعه  همچنين

  :  واحد قانوني 28- 3

هـا و   نامـه  ، آيـين  مقـررات  اجـراي نظـارت بـر     بـه   موظـف واحد قـانوني  ،  اشعه برابر در  حفاظت  قانون  براساس

  ايمنـي   نظـام  ركـز م  ، بـه  ايـران   اتمـي   انـرژي   سازمان  ها از طرف مسئوليت  اين. باشد مي  مربوطه  استانداردهاي

  . است  شده  تفويض  واحد قانوني  عنوان  كشور به  اي هسته

  

  مسئوليت اصلي -4

  . بر عهده واحد قانوني استگروه پرتوكاري و تأييد مسئوليت تعيين  1- 4

هـاي منـدرج در    ب استحقاقي هر فرد تـا سـقف  يبا احتساب ضراالعاده كار با اشعه  درصد فوقمسئوليت تعيين  2- 4

 قانون حفاظت در برابر اشعه در هـر  20فاد اين مدرك بر عهده كميسيون ماده و براساس م نامه ينيآ 22ماده 

 .مركز است

  

 مقررات كلي  - 5

نامه و مفـاد ايـن دسـتورالعمل بـه پرتوكـاران      آيين 22قانون و در اجراي ماده  20ماده  4منظور اجراي بند  به 5-1

مزاياي مندرج در حكـم كـارگزيني    حقوق و% 30و به پرتوكاران گروه ب حداكثر تا % 50گروه الف حداكثر تا 

 .گيرد العاده كار با اشعه تعلق مي عنوان فوق گيرد، به ها تعلق مي كه كسورات بازنشستگي به آن
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پرتوكاران برحسب نوع شغل، ميزان پرتوگيري و احتمال بالقوه پرتوگيري نامتعارف در محيط كار به دو گـروه   5-2

  .شوند الف و ب تقسيم مي

مجوزهاي الزم در حوزه كار /هر مركز كار با اشعه منوط به اخذ پروانه پرتوكاران روه پرتوكاريگبررسي و تأييد  5-3

  . باشد با اشعه مورد نظر از واحد قانوني مي

العاده كار با اشعه پرتوكار از زمان شروع بـه كـار بـا اشـعه      در صورت تأييد گروه پرتوكاري پرتوكار، ميزان فوق    :تبصره

  .اشدب قابل پرداخت مي

در مرخصـي اسـتعالجي   يـا  العاده كار با اشعه فقط تا زماني كه فرد به كار با اشعه اشتغال دارد و  فوقپرداخت  5-4

بـرد،   و يا مرخصي استعالجي ناشي از كار با اشعه به سر مـي استحقاقي  يا مرخصي حداكثر تا يك ماه در سال

  .گيرد تعلق مي به وي

ناي مقدار و شرايط بالقوه پرتودهي محيط كار و حسن انجام كار با اشـعه  العاده كار با اشعه بر مب فوقپرداخت  5-5

  .بوده و بر اساس پرتوگيري دزيمترهاي فردي تعيين نخواهد گرديد

پيوسـت  منـدرج در  ( 1 فرم شـماره هر مركز كار با اشعه موظف است گروه پرتوكاري پرتوكاران خود را مطابق  5-6

مركز جهـت بررسـي و تاييـد بـه واحـد قـانوني        "در برابر اشعه قانون حفاظت 20كميسيون ماده "، توسط )4

العاده كار بـا اشـعه بـا احتسـاب ضـرايب       ، فوقگروه پرتوكاري توسط واحد قانونيپس از تأييد . پيشنهاد نمايد

فرم مطابق (نامه و براساس مفاد مندرج در اين مدرك  آيين 22هاي مندرج در ماده  استحقاقي هر فرد تا سقف

  .باشد گردد و مركز ملزم به پرداخت آن مي ربط محاسبه مي توسط مركز ذي) 5پيوست  2شماره 

توانـد   يك مركز و تا زماني كه به كار بـا اشـعه اشـتغال دارد مـي    فقط از  وقت بودن،  ، درصورت تمامرتوكارپهر    :1تبصره 

  .العاده كار با اشعه دريافت نمايد فوق

ول فيزيك بهداشـت كـل و چنـد مسـئول فيزيـك      ئبا فعاليت گسترده كه داراي يك مسدر مراكز كار با اشعه    :2تبصره 

جهـت   "حفاظت در برابر اشعه قانون 20كميسيون ماده "بهداشت هستند، مسئول فيزيك بهداشت كل عضو 

  .برقراري فوق العاده كار با اشعه خواهد بود

مشـموالني  (نماينـد   عنوان پرتوكار استفاده مي انساني بهدر مراكز آموزشي كه از نيروهاي مشمول طرح نيروي     :3تبصره 

مراكـز   "حفاظت در برابـر اشـعه   قانون 20كميسيون ماده ") سال است ها كمتر از يك كه كل مدت فعاليت آن

توانند براساس اين مدرك، اينگونه پرتوكاران را تعيين گروه نموده و ليست افراد تعيـين گـروه شـده را بـه      مي

  .ارسال نمايندواحد قانوني 

گروه پرتوكاري و حداكثر تعداد پرتوكاران قابل توجيه در مراكز پزشكي و مراكز صنعتي، آموزشي و پژوهشـي   5-7

  باشد مي 3پيوست ارائه شده در   2-3و پ 1- 3بر اساس جداول پ

ارد مشمول فقط نياز به اظهار د "ها ضوابط دريافت پروانه و مسئوليت"ها مطابق  مراكزي كه فعاليت پرتوي آن 5-8

  .گردند قانون حفاظت در برابر اشعه نمي 20استفاده از مزاياي ماده 

مسئولين فيزيك بهداشت مراكز كاري گروه الف، پرتوكار گروه الف و مسئولين فيزيك بهداشت مراكـز كـاري    5-9

  .شوند گروه ب، پرتوكار گروه ب محسوب مي

طور  ، به افرادي كه به)3استثناي بند  به( برابر اشعهحفاظت در  قانون 20منظور اجراي مفاد مندرج در ماده  به 5-10

  :گيردبرحسب مورد مزاياي زير تعلق مي دارند اشتغال مستمر به كار با اشعه

قـانون بايـد توسـط     20مـاده   4مزاياي منـدرج در بنـد  % 100به پرتوكاران گروه الف تا ميزان حداكثر    )الف

  :ل و پرداخت گردددارندگان پروانه اشتغال طبق شرايط زير اعما

 ؛%50برحسب شرايط كار حداكثر تا  −
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 ؛%20با اشعه حداكثر تا برحسب تجربه و تبحر در كار  −

اي و يا گرايش مرتبط با پرتوها در دوران تحصيل و يا گذرانـدن دروس   برحسب داشتن گرايش هسته −

 ؛% 20تا ثرهاي تخصصي حفاظت در برابر اشعه حداك فيزيك بهداشت و يا فيزيك پزشكي يا دوره

 .%10 نياز حداكثر تال حفاظتي مورد يل حفاظت در برابر اشعه فردي و وسايكار بردن وسا برحسب به −

قـانون بايـد توسـط     20مـاده   4مزايـاي منـدرج در بنـد   %  60به پرتوكاران گروه ب تا ميزان حداكثر   )   ب

  :ق شرايط زير اعمال و پرداخت گردددارندگان پروانه اشتغال طب

 ؛%25شرايط كار حداكثر تا برحسب  −

 ؛%15در كار با اشعه حداكثر تا برحسب تجربه و تبحر  −

پرتوها در دوران تحصيل و يا گذرانـدن دروس  اي و يا گرايش مرتبط با  برحسب داشتن گرايش هسته −

 ؛%10هاي تخصصي حفاظت در برابر اشعه حداكثر تا  فيزيك بهداشت و يا فيزيك پزشكي و يا دوره

 .%10 ل حفاظتي مورد نياز حداكثر تايل حفاظت در برابر اشعه فردي و وساير بردن وساكا برحسب به −

العاده كار با اشعه هر پرتوكـار برابـر نصـف مجمـوع امتيـازات       اين مدرك، درصد فوق 1-5منظور اجراي بند  به    :1تبصره 

  . شود كسب شده پرتوكار درنظر گرفته مي

در هر مركز در صورت تغيير شرايط كار هـر پرتوكـار بايـد     "حفاظت در برابر اشعه قانون 20كميسيون ماده "    :2تبصره 

 . العاده كار با اشعه هر پرتوكار اقدام نمايد نسبت به تغيير و يا تعديل درصد فوق

تواند برحسب ضرورت طبـق تشـخيص واحـد قـانوني، مـورد تجديـد نظـر قـرار گيـرد و           اين دستورالعمل مي 5-11

  . اين دستورالعمل پيش بيني نشده، كسب نظر از واحد قانوني الزامي است درخصوص مواردي كه در

 

  العاده كار با اشعه نحوه تعيين گروه پرتوكاري و امتياز عوامل مؤثر در تعيين فوق -6

بندي در هر فعاليت پرتـوي   اين طبقه .شوند به دو گروه الف و ب تقسيم ميپرتوكاران ذكر شد،  2-5همانطور كه در بند 

  .اين مدرك آورده شده است 3پيوست  2-3و پ 1 -3پ هاي فكيك در جدولبه ت

شـرايط كـار،   : آيين نامه اجرايي قانون شامل چهـار مـورد   22العاده كار با اشعه براساس ماده  عوامل مؤثر در تعيين فوق

و كـاربرد وسـايل   هاي تخصصـي حفاظـت در برابـر اشـعه      اي و دوره تجربه و تبحر در كار با اشعه، داشتن گرايش هسته

  .هاي پرتوكاري الف و ب امتيازات مختلفي خواهد داشت باشد كه براي گروه حفاظت در برابر اشعه مي

  ارزيابي محل كار -شرايط كار 1- 6

و بـراي   50نامـه، حـداكثر تـا     آيـين  22امتياز عامل شرايط كار براي پرتوكاران گروه الف بـا توجـه بـه مـاده     

صـورت زيـر    هـاي گونـاگون پرتـوي بـه     امتياز اين عامل در فعاليـت . باشد مي 25پرتوكاران گروه ب حداكثر تا 

  :اند بندي شده طبقه

  :شود مراكز زير در نظر گرفته مي بو  گروه الفترتيب براي پرتوكاران  به 25و  50 حداكثر تا امتياز 1-1- 6

 مراكز پزشكي

 اي و راديولوژي مداخلهمراكز آنژيوگرافي  •

  )Neuro Angiography ،Peripheral ،EP Lab ،CAT Labهاي  بخش( 

 )بستري و سرپايي( 131اي تشخيصي و درماني با يد مراكز پزشكي هسته •

  PET Scanاي تشخيصي با استفاده از دستگاه  مراكز پزشكي هسته •

هـاي مولـد اشـعه ايكـس يـا       ، دسـتگاه )تراپـي  تراپـي، براكـي   تلـه (هـاي بسـته    مراكز پرتو درمـاني بـا چشـمه    •

 خطي هاي شتابدهنده
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 مراكز صنعتي، آموزشي و پژوهشي 

مولـد  پرتونگـاري صـنعتي بـا اسـتفاده از منـابع       و) با نـوترون و گامـا  (پيمايي  چاهمراكز پرتونگاري صنعتي و  •

  قابل حمل پرتوهاي ايكس

 هاي پرتو مراكز ويژه كاليبراسيون ثانويه، دزيمتري و تنظيم ميدان •

 )كوري باشد 2پرتوزايي چشمه نوترون بيش از ( روش نوتروني سازي به هاي فعال آزمايشگاه •

 هاي باز و بسته پزشكي مراكز حمل و نقل چشمه •

 هاي اشعه ايكس صنعتي دستگاه هاي پرتونگاري و دوربينكيفي  مراكز ارائه خدمات تعمير و كنترل •

  :شود ميب مراكز زير در نظر گرفته  و ترتيب براي پرتوكاران گروه الف به 20و 35حداكثر تا  امتياز 1-2- 6

 مراكز پزشكي

 )اتاق عمل ارتوپدي، مغز و اعصاب و گوارش(اي  مراكز فلوروسكوپي مداخله •

  مراكز صنعتي، آموزشي و پژوهشي

 هاي مولد پرتوهاي ايكس ثابت دستگاهمراكز پرتونگاري صنعتي با  •

هـا   مه آنخدمات نصب و تعمير و نگهداري سنجشگرهاي پرتوي كه پرتـوزايي نسـبي چشـ    مراكز ارائه دهنده •

 است 01/0بيش از 

 )PGNAA(سازي نوتروني  مراكز صنعتي آناليز مواد با روش فعال •

 است 01/0ها بيش از  سنج كه پرتوزايي نسبي چشمه آن سنج و كميت مراكز كاربرد رطوبت •

  :شود مراكز زير در نظر گرفته مي گروه الف و ببه ترتيب براي پرتوكاران  15و  25 حداكثر تا امتياز 1-3- 6

 كز پزشكيمرا

 اي مولد پرتو ايكس پانوراميك، سفالومتري و سي تي دندان مراكز راديولوژي فك و صورت كار با دستگاهه •

 ، فلوروسكوپي، سي تي اسكن و ماموگرافيپرتابلمراكز راديولوژي تشخيصي ثابت و  •

 هاي پرتوپزشكي اندازي دستگاه مراكز كنترل كيفي، تعميرات و نصب و راه •

 موزشي و پژوهشيمراكز صنعتي، آ

كننـد و مشـمول    هاي تحقيقاتي راديوشيمي كه با مواد پرتوزا با سـطح پرتـوزايي بـاال فعاليـت مـي      آزمايشگاه •

 دريافت پروانه اشتغال هستند

 مراكز راديولوژي تشخيصي حيوانات •

 شود ها از مواد پرتوزا استفاده مي مراكز توليد تجهيزات صنعتي كه در ساخت آن •

 01/0كه پرتوزايي نسبي چشمه آنهـا كمتـر از    سنجي حاوي منابع پرتوزا سنجي و كميت وبتمراكز كاربرد رط •

 است

 دوربين هاي پرتونگاري صنعتيمراكز وارد كننده چشمه و  •

 مراكز شتابدهنده كنترل بار •

  :شود پرتوكاران گروه ب مراكز زير در نظر گرفته ميبراي  10 حداكثر تا امتياز 1-4- 6

  مراكز پزشكي

 كنند دندان كار مي هاي مولد پرتو ايكس تك لوژي دندان كه با دستگاهمراكز راديو •

 سنج استخوان مراكز تراكم •

 125هاي يد  شناسي كار با راديوكيت هاي هورمون مراكز آزمايشگاه •
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  مراكز صنعتي، آموزشي و پژوهشي

ي نسـبي  يپرتـوزا داراي  "هـا  ضوابط دريافت پروانه و مسئوليت"هاي باز و بسته كه براساس  مراكزكار با چشمه •

 هستند 01/0 تا 00001/0 بين

نگاري، آناليز مـواد نظيـر ديفراكتـومتر و     هاي مولد اشعه ايكس داراي حفاظ جهت طيف مراكزي كه با دستگاه •

 كنند نگاري فلورسانس كار مي طيف

ست با كسـب  بيني نشده ا پيش مدرككه در اين اي  هاي پرتوي و هسته فعاليتار جهت كامتياز عامل شرايط  1-5- 6

 .نظر واحد قانوني الزم االجرا خواهد بود

 
  ارزيابي مشاغل  -شرايط كار  2- 6

ريسك و احتمـال پرتـوگيري، ماهيـت كـار و مـدت زمـان       ميزان هر مركز براساس پرتوكاران ارزيابي مشاغل 

ده درصد وزني كسب ش مطابق ،1مندرج در جدول و شرح وظايف مطابق با موارد  ، مسئوليتفعاليتحضور در 

نحوه امتيازبندي عوامل تاثيرگذار در جدول زيـر بـه    .پذيرد صورت مي 1-6از حداكثر امتيازات مندرج در بند 

  .آورده شده است 2پيوست در تفكيك 

  

  ها از امتياز شرايط محيط كار تاثيرگذار شرايط محيط كار و درصد وزني آن عوامل - 1جدول 
  

  كار تياز قابل كسب از شرايط درصد وزني از حداكثر ام  عوامل تاثيرگذار

  )1-6بند ( 

  %30  ريسك و احتمال پرتوگيري

  %60  فعاليتماهيت كار و مدت زمان حضور در 

  %10  مسئوليت و شرح وظايف

  

 تجربه و تبحر در كار با اشعه 3- 6

ندرج در بند هاي م امتيازات عوامل تجربه و تبحر در كار با اشعه در حوزه فعاليت پرتوي مربوطه، با توجه به گروه

  :به شرح ذيل است 6-1

امتياز عامل تجربه در كار با اشعه به ازاي هر سال انجام وظيفه در حوزه فعاليت پرتوي جهت گروه پرتوكـاري   3-1- 6

  .شود امتياز در نظر گرفته مي 5امتياز و حداكثر  5/0الف و ب، 

هاي پرتوكاري الف و ب به شـرح   وهامتياز عامل تبحر در كار با اشعه در حوزه فعاليت پرتوي مربوطه جهت گر 3-2- 6

 :باشد مي 2جدول 
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  امتياز عامل تبحر در كار با اشعه -2جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  هاي تخصصي حفاظت دربرابراشعه هاودورهاي وياگرايش مرتبط باپرتو امتيازعوامل داشتن گرايش هسته 4- 6

هاي تخصصـي حفاظـت در برابـر    و دورهو يا گرايش مرتبط با پرتوها اي امتيازات عوامل داشتن گرايش هسته

 10و تـا سـقف   امتياز بـراي پرتوكـاران گـروه الـف      20تا سقف  1-6هاي مندرج در بند  اشعه با توجه به گروه

  :باشدشرح زير مي به امتياز براي پرتوكاران گروه ب

اي و يا مرتبط با پرتوها در دوران تحصيل و يـا گذرانـدن دروس    هاي گرايش هسته مدارك ارائه شده در زمينه 4-1- 6

امتيـاز بـراي    20هاي تخصصي حفاظت در برابر اشعه تـا سـقف    فيزيك بهداشت و يا فيزيك پزشكي و يا دوره

  :به شرح زير است ران گروه بامتياز براي پرتوكا 10و تا سقف پرتوكاران گروه الف 

يـا مـرتبط بـا    اي  مدارك تخصصي دانشگاهي در هر سطح تحصيلي برحسـب داشـتن گـرايش هسـته      )الف

  امتياز؛ 10: كارشناس ارشد -امتياز  5/7: كارشناس -امتياز 5فوق ديپلم : پرتوها

يـا فيزيـك    برحسب گذراندن واحدهاي دروس فيزيك پزشكي غيرمرتبطمدارك تخصصي دانشگاهي   ) ب 

امتياز  5/0بهداشت و يا مرتبط با پرتوها در صورت ارائه گواهي معتبر از دانشگاه براي هر واحد درسي 

 ؛امتياز 20حداكثر 

هاي آموزشي تخصصي حفاظت در برابر اشعه مورد تأييد امور حفاظت در برابر اشعه كشور بـراي   دوره  ) ج 

  .امتياز 20امتياز و حداكثر 5/0عت سا 20هر 

  :هاي تخصصي حفاظت در برابر اشعه عبارتند از دوره   : 1تبصره 

  و بازآموزي حفاظت در برابر اشعه؛ هاي مقدماتي، پيشرفته دوره    -1

  ؛اي دوره ايمني هسته    -2

اي، مونيتورينـگ و   اي و پرتوي، حمل و نقـل مـواد پرتـوزا و هسـته     هاي مرتبط با اورژانس هسته دوره    -3

 .اي و پرتوي و ارزيابي ايمني هستهدزيمتري، بازرسي 

چنانچه در هر مدرك دوره آموزشي، مدت دوره بر حسب ساعت ذكر نگرديده باشد دوره آموزشي به ازاي هـر      :2 تبصره

  .ساعت در نظر گرفته خواهد شد 40هفته معادل 

  .امتياز خواهد بود 4سقف امتياز هر دوره آموزشي حداكثر    : 3 تبصره

  

  عوامل ارزشيابي
  محدوده امتياز قابل كسب

  گروه پرتوكاري ب  الف  گروه پرتوكاري

  5تا  0  8تا  0  رعايت مقررات و ضوابط كار با پرتو و الزامات فيزيك بهداشت 

، اپراتـوري  گيري و دقـت در انجـام امـور محولـه     قدرت تصميم

  و ارائه نظرات سازنده  دستگاه
  3تا  0  4تا  0

هاي ايمني و حفاظت در برابر اشعه در كـار   كارگيري آموزش هب

  با پرتو
  2تا  0  3تا  0

  10  15  حداكثرمجموع امتيازات
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ايـن مـدرك بـه لحـاظ صـدور و ارزش       1-4-6نامه ارائه شده موضـوع بنـد    ق مدارك و گواهيبررسي و تطبي 4-2- 6

در هر مركز كار با اشـعه انجـام خواهـد     "حفاظت در برابر اشعه قانون 20كميسيون ماده "امتيازي آن توسط 

 .شد

  

  امتياز عامل كاربرد وسايل حفاظت در برابر اشعه 5- 6

امتيـاز و   10، حـداكثر  1-6هـاي منـدرج در مـاده     اشعه با توجه به گروهامتياز كاربرد وسايل حفاظت در برابر 

  :باشد مي 3براساس جدول 

  

  امتياز عامل كاربرد وسايل حفاظت در برابر اشعه - 3جدول 

  

  عوامل ارزشيابي و امتياز
  محدوده امتياز قابل كسب

  هاي پرتوكاري الف و ب گروه

و  اســتفاده صــحيح از وســايل مونيتورينــگ، تجهيــزات 

  هاي حفاظتي در حوزه فعاليت پرتوي مربوط لباس
  4تا  0

  3تا  0  موقع از دزيمترهاي فردي و محيطي استفاده به

  3تا  0  انجام آزمايشات و معاينات پزشكي در موعد مقرر

  

چنانچه واحد قانوني تهيه و استفاده وسايل حفاظت در برابر اشعه را بـراي مركـزي الزامـي تشـخيص ندهـد،       5-1- 6

 .باشد مي 3امتياز اين عامل حداقل 
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  مستندات مرتبط  -7

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

 .1386هيئت وزيران و اصالحيه آن مصوب  1369اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب   نامه آيين -2

 .7751استاندارد ملي  ،پرتو استانداردهاي پايه حفاظت در برابر اشعه پرتوهاي يونساز و ايمني منابع -3

 .1389كشور، امور حفاظت در برابر اشعه،  ياهسته يمنيمركز نظام ا، ها ضوابط دريافت پروانه و مسئوليت -4

  .1390كشور، امور حفاظت در برابر اشعه،  ياهسته يمنيمركز نظام ا، كل ضوابط تعيين مسئول فيزيك بهداشت -5

6- UNSCEAR 2000 Report Vol. I, Sources, Annex E – Occupational Radiation Exposures. 

  

  سوابق -8

: تـاريخ اجـرا  ( INRARP6WI02با شماره شناسه  "دستورالعمل تعيين گروه پرتوكاري"مدرك حاضر جايگزين مدرك 

  .گردد مي )1384مرداد
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  اريخچهت - 9
  

 ...شبه ويراي... تغيير از ويرايش )تغيير/پاراگراف/صفحه(شرح تغييرات  تاريخ اجرا
  رديف

  1391تير 

و  "فيزيك بهداشت كل"در بخش تعاريف تعريف مربوط به 

  .و چند تعريف ديگر اضافه گرديد "قانون 20كميسيون ماده "

  صفر به يك

  

1  

  

  2  .در بخش مقررات كلي، ويرايش اساسي و كلي صورت پذيرفته است

جديد با عنوان  2-5مدرك قبلي حذف شد و بخش  2- 5بخش 

  .دستورالعمل اضافه گرديده است جديد به
3  

  4  .مدرك قبلي حذف گرديده است 3- 5بخش 

  5  .به دستورالعمل اضافه گرديده است 2و  1پيوست 

  6  .به دستورالعمل اضافه گرديده است 2فرم شماره 

  1392مهر 

  .از لحاظ انشا اصالح گرديد 4-5بند 

  يك به دو

7  

شماره تبصره هاي قيلي اصالح  اضافه شد و 6- 5به بند  1تبصره 

  .گرديد
8  
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  1پيوست 

  

  براي برخي از راديونوكلئيد ها  Dمقادير  - 1جدول پ
  

 
  

  : توضيحات
1- D ستا ه هر چشم ييپرتوزا رايمقدار معين شده ب. 

ايمنـي و امنيـت كـافي، از     برقـراري و در صورت عـدم   شود ه خطرناك محسوب ميصورت چشم بيشتر باشد در اين Dي از ا هچشم يياگر پرتوزا -2

 .توجهي براي ايجاد اثرات قطعي برخوردار است پتانسيل قابل

 :صورت يك چشمه باشد در اين ييپرتوزا  Aاگر  -3

• A/D<1 آورد ميوجود ن هثرات قطعي با ه به احتمال زياد كه پرتوگيري از اين چشم ستا مفهوم آنه ب. 

• 1≤A/D<10 وجود آورد به احتمال زياد اثرات قطعي بهتواند  ميچشمه كه پرتوگيري از اين  ستا مفهوم آنه ب. 

• 10≤A/D<1000 شود ر به مرگ مدت منج تواند دركوتاه ميكه پرتوگيري از اين چشمه  ستا مفهوم آنه ب. 

• A/D≥1000 تواند منجر به مرگ شود ز اين چشمه نيز ميا ه پرتوگيري ناشي از ذرات پخش شدحتي كه  ستا مفهوم آنه ب.  
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  2ت پيوس

  

  عوامل تاثيرگذار بر ارزيابي مشاغل

  

  

  *حداكثر درصدهاي وزني عامل تاثيرگذار ريسك و احتمال پرتوگيري  1- 2جدول پ

  

  درصد وزني  نوع مخاطره پرتوي

  %15 پرتوگيري خارجي

  %10  آلودگي هوابرد

  %5  آلودگي سطحي

  %30  جمع كل

  

واند تا سقف درصد وزني ت تشخيص مسئول فيزيك بهداشت كل مي بهمشاغلي كه فقط يك مخاطره پرتوي با ريسك باال دارند  ∗∗∗∗

  .را دريافت نمايند%) 30(مورد نظر 

  

  تاثيرگذار ماهيت كار و مدت زمان حضور  عواملحداكثر درصدهاي وزني   2- 2جدول پ
  

  مدت زمان حضور بر اساس                     

  شرح شغل                            

  ا پرتوماهيت كار ب

پيوسته در 

  1ناحيه

موردي در 

  2طي روز

روزانه در 

  3طي هفته

موردي در 

  4طي هفته

موردي در 

  5طي ماه

  30  40  50  55  60  *مستقيم  -فيزيكي 

  28  30  40  45  55  )كنترل پرتوي(فيزيك بهداشت 

  20  25  28  35  45  تعمير، نگهداري و پشتيباني فني

  12  15  20  25  35  كنترلي - بازرسي /نظارت

  5  10  15  20  25  تفسير/ مديريتي 
  

  . تواند در اين رديف قرار گيرد مشاغل تعمير و نگهداري با ريسك پرتوگيري باال به تشخيص مسئول فيزيك بهداشت كل مي ∗∗∗∗

  .پرتوكار بر اساس شرح وظيفه شغلي موظف است در محل كار با پرتو حضور دائم داشته باشد -1

 .ف است در محل كار با پرتو هر روز بصورت غيردائم حضور داشته باشدپرتوكار بر اساس شرح وظيفه شغلي موظ -2

 .پرتوكار بر اساس شرح وظيفه شغلي موظف است در محل كار با پرتو چند روز در هفته ملزم به حضور دائم داشته باشد -3

 .ور باشدپرتوكار بر اساس شرح وظيفه شغلي موظف است در محل كار با پرتو در طي هفته چند بار ملزم به حض -4

  .پرتوكار بر اساس شرح وظيفه شغلي موظف است در محل كار با پرتو در طي ماه چند بار ملزم به حضور باشد    -5
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  تاثيرگذار مسئوليت و شرح وظايف درصدهاي وزني عوامل  3- 2جدول پ
  

  درصد وزني  رده شغلي

  %10  شخص مسئول

  %10  مسئول فيزيك بهداشت كل

  %8  مسئول فيزيك بهداشت

  %7  كارشناس مسئول، سرپرست شيفت

  %6  كارشناس

  %5  تكنسين، اپراتور فني

  %4  منشي - خدمه - كارگر

  

  .آيد دست مي هب 1-6امتياز نهايي مشاغل از حاصل ضرب مجموع درصد هاي وزني كسب شده در سقف امتياز بند 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  دستورالعمل تعيين گروه پرتوكاري

 العاده كار با اشعه و درصد فوق

     16      :   صفحه  INRA-RP-WI-200-06/06-2-Meh.1392:  شناسه شماره

  دو                                          :بازنگري   21  :كل صفحات

  

 

 

 

  3 پيوست

  

  آموزشي و پژوهشي، مراكز صنعتيوجيه در هر فعاليت پرتوي در ان قابل تكارداد پرتوتعحداكثر    1-3پجدول 
  

  فعاليت پرتوينوع 
گروه 

  پرتوكاري
  توضيحات  ****تعداد پرتوكاران

    چشمهبه ازاي هرنفر 3  الف  پرتونگاري صنعتي با پرتو گاما

    دستگاهبه ازاي هر  نفر 2  الف  Xپرتونگاري صنعتي با پرتو 

  ازاي هرعمليات نفر به  6  الف  پيمايي چاهعمليات 
 -تكنسـين  -كارشناس نمـودارگيري 

ــك ــگاه   -مكاني ــان آزمايش كارشناس
  پتروفيزيك

  مانيكاركنان آزمايشگاه اسيد و س  نفر به ازاي هر چشمه 2  ب  پيمايي چاه سنجي كميت

    شيفتدر هر  نفر 4  الف  دهنده شتاب

  شيفتدر هر  نفر 3  الف  دهنده كنترل بار شتاب
لــر مبــادي كنتر –مفســر  –اپراتــور 

  ورود و خروجي

  كمك اپراتور –اپراتور   شيفتدر هر  نفر 2  الف  پرتوتشخيصي حيوانات

    شيفتدر هر  نفر 1  الف  وترونينسنج  كميت

    شيفتدر هر  نفر 2  الف  كاوش بدن

XRF-XRD ساز نمونه  –اپراتور   شيفتدر هر  نفر 2  ب  

  ب  )صنعتي(ي ثابت كميت سنج ها
 20به ازاي  نفر 3

  سنج كميت
  

    نفر 2  ب  ي متحركها سنج كميت

  اي  هاي هسته آزمايشگاه

  )آموزشي و پژوهشي(
  قابل توجيه باشد  الف

مشروط به داشتن چشـمه نـوتروني   
ــيش از  ــي 20بــ ــوري در  ميلــ كــ
 آزمايشگاه

هاي تحقيقاتي و  آزمايشگاه

  پژوهشي
  قابل توجيه باشد  ب

ــه داشــتن چشــمه  ــاي  مشــروط ب ه
صـد  سورس بـراي مقا  ضعيف و چك

 آموزشي دانشجويان

هاي تحقيقاتي كار با  آزمايشگاه

  هاي باز چشمه
   قابل توجيه باشد  ب

 

.شوند صورت جداگانه از ساير پرتوكاران در نظر گرفته مي شخص مسئول و مسئول فيزيك بهداشت هر مركز به عنوان پرتوكار به ∗∗∗∗
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  پزشكيمراكز يت پرتوي در ان قابل توجيه در هر فعالكارداد پرتوتعحداكثر    2-3پجدول  
  

  نوع چشمه يا دستگاه
روه گ

  پرتوكاري
  دوره مورد نياز  سمت پرتوكار

  تعداد پرتوكاران

 دستكاه در هر براي

  شيفت يك

  توضيحات

 -فلورسكوپي -ژيوراديول

  CT Scan -ماموگرافي
  الف

س اكارشنكاردان وت، سيسفيزيراديولوژيست، 

  )1375سال از قبل اشتغال( تكنسين كمك ژي،وراديول

 ويژه مراكز پزشكي دوره مقدماتي

  هاي تجربي براي كمك تكنسين
  نفر 3

درمراكز آموزشي 

  نفر 4

    نفر 1  دندانپزشكي مراكز  ويژه  مقدماتي دوره  بهداشتكار دهان و دندانيا دندانپزشك   ب  تك دندان

  الف  پانوركس
 دهان، راديولوژيست، متخصص راديولوژي فك و

بهداشتكار دهان ، ژيوراديولا كارشناس يكاردان 

  و دندان

 ويژه مراكز پزشكي دوره مقدماتي

بهيار و بهداشتكار، براي 

  دندانپزشك

  ----  نفر 1

  الف  آنژيوگرافي

و ، اتند ، مغز و اعصابمتخصص قلب و عروق

آنژيوگرافي ( ، متخصص بيهوشي*رزيدنت

 ژي،وس راديولاكارشن، فيزيسيست ،)كودكان

  و بهيار پرستار

 ويژه مراكز پزشكي قدماتيدوره م

  و بهيار پرستاران براي

  نفر 5

  1: متخصص

  1:كارشناس راديولوژي

  1:بهيار

  1: پرستار

  1: بيهوشي

درمراكز تعداد 

و مراكز  آموزشي

تشخيص  خاص به

  واحد قانوني

  اتاق عمل

C-Arm  
  الف

 – ارولوژيست – ارتوپد( متخصص معالج

ي تكنسين هوشبر ،)اعصاب و مغز - نفرولوژيست

، ژيوراديول اسكارشن يا متخصص بيهوشي،

و  اتند ،پرستاربهيار،  تكنسين اتاق عمل،

  *رزيدنت

  

 ويژه مراكز پزشكي دوره مقدماتي

تكنسين  ، بهيارپرستاران براي

  اتاق عملو هوشبري 

  نفر 5

  1: متخصص

  1: پرستار

  1: بيهوشي

  1:تكنسين اتاق عمل

كاردان يا كارشناس 

  1: راديولوژي

اكز درمرتعداد 

و مراكز  آموزشي

تشخيص  خاص به

  واحد قانوني

  

عميركننده ، سرويس و تنصب

  ايكس دستگاه اشعه
  به تشخيص واحد قانوني  ويژه مراكز پزشكي دوره مقدماتي  كار يسنصاب و سرو  الف

----  

  

ERCP الف  
س اكارشن ،متخصص گوارش يا داخلي

مشروط به انجام ( ، بهيارپرستار ،ژيوراديول

  )فلوروسكوپي

 ويژه مراكز پزشكي دوره مقدماتي

  بهيار ان،براي پرستار

  نفر3

  1: متخصص

كارشناس يا كاردان 

  1: راديولوژي

  1: پرستار

----  

  ----  نفر 1  ويژه مراكز پزشكي دوره مقدماتي  اپراتور دستگاه سنگ شكن  ب  سنگ شكن

  ----  نفر 1  ----  كاردان يا كارشناس راديولوژي  ب  تراكم استخوان

  ب  شناسي هورمون
متخصص علوم آزمايشكاهي يا دكترا و 

پاتولوژيست،كاردان يا كارشناس علوم 

  شناسي سلولي و مولكولي ، زيستشگاهييآزما

----  
  هر ينفر به ازا 1

  كيت 50 
----  

  تراپيراديوتراپي و براكي

  الف

، مهندس دستگاه، فيزيسيستراديوتراپيست، 

 ناسكارش يا كاردان ،تكنسين ،*و رزيدنت اتند

خدمه  ،بهيار ،پرستار ،راديوتراپي -راديولوژي

  تراپي براكي

 ويژه مراكز پزشكي دوره مقدماتي

  پرستار و بهيار  براي
  به تشخيص واحد قانوني

درمراكز تعداد 

و مراكز  آموزشي

تشخيص  خاص به

  واحد قانوني

  ب  
   راديوتراپي  خدمه

منابع پرتو به  ارتباط بودن با در  به  مشروط(

  )ص مسئول فيزيك بهداشت مركزتشخي

آموزش توسط مسئول فيزيك 

  بهداشت مركز

مراكز  پزشكي هسته اي و

درماني و تشخيصي با 

  راديوايزوتوپ

  الف

دان كار، فيزيسيستاي،  متخصص پزشكي هسته

و  ، اتنداي پزشكي هسته -رشناس راديولوژيكايا 

  بهيار، پرستار، *رزيدنت

  PET Scan مراكز يد درماني بستري وخدمه 

 ويژه مراكز پزشكي دوره مقدماتي

  و خدمه  براي پرستار و بهيار

 به تشخيص واحد قانوني  PET Scan و  درمانييد 

درمراكز تعداد 

و مراكز  آموزشي

تشخيص  خاص به

  واحد قانوني

  ب  
اي  متصدي پذيرش مراكز پزشكي هسته خدمه و

  تشخيصي و درمان سرپائي

آموزش توسط مسئول فيزيك 

  داشت مركزبه

 

  .باشد هاي مرتبط منوط به ارائه حكم استخدامي با دانشگاه مربوطه مي تعيين گروه رزيدنت :تذكر ∗∗∗∗
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. . . . . 

    4 پيوست

  

   1 فرم شماره

 تأييد گروه پرتوكاري درخواست 

  

  مشخصات مركز -1بند

  . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . :)مركز با فعاليـت گسـترده  (بيمارستان / مؤسسهنام 

  . . . . . . . . . . . . . .     :TLD/كد فـيلم بـج  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . .بخش/ نام مركز

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .. .    :آدرس

   . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .. .  . . . . . . . . :پسـت الكترونيـك  . .  . . . . . .. . . . . . . . . . . . . : نمابر. . .  . . .. . . . .  . . . . . . . .: لفنت

  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .  :پروانـه اشـتغال  / شماره و تاريخ اعتبار مجوز كار با اشعه

  .  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .: . . . . . . . . . . مركـز  انوادگي مسئول فيزيك بهداشـت نام و نام خ

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: . . . . . . . . . . . . . . مركـز  نام خانوادگي شخص مسـئول  نام و

   .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام و نام خانوادگي رئيس مركـز 

  . .  . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كـل داشـت  نام و نام خانوادگي مسـئول فيزيـك به  
  

  العاده كار بااشعه مشخصات متقاضي دريافت فوق -2بند

  .. . . . . . . . . . . . .  شـماره شناسـنامه  . . . . . . . .  . . . . . . ..  لدتاريخ تو .. . . .  . . . . .. . . . . .  . . . . . .. . . . . . . نام و نام خانوادگي

  . . . . . . . . .. . نامـه دوره مقـدماتي   تاريخ صدور گواهي. . . . .  . . . . . . . . . .آخرين مدرك تحصيلي. . . . . .  . . .. . .  . . . . .كدملي 

  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  . . . . . . . :يا شـغل موردتصـد  يـ سمت  

  . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  :تاريخ شروع به كار با اشـعه            روز . . . . . ماه و .  . . . . .و  سال ..  . . .:  سابقه كار بااشعه

  .  . . . . . . . . . . . . . . . :TLD اي جشماره دزيمتر فيلم ب
  

  استفاده  رتوزاي موردپمشخصات چشمه  -3بند

  كاربرد  )كورييا بكرل ( رتوزاييپ  عددجرمي  نام شيميايي  رديف

          

          

          

  

  مورد استفاده مولد پرتو يونساز هاي  دستگاه - 4بند

يرد
  ف

  نام دستگاه
شماره سريال 

  دستگاه

شماره شناسه واحد 

قانوني نصب شده 

  *روي دستگاه

حداكثر

kvp 

حداكثر

mA 
  كاربرد

متحرك 

  ثابت يا

                

                

                

 

 .باشد در مراكز پرتوتشخيصي درج شماره شناسه واحد قانوني الزامي مي: تذكر ∗∗∗∗
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  حفاظت در برابر اشعه قانون 20 اعضاء كميسيون ماده  نظريه - 5بند

گـروه ب ايـن    /الـف    كه نامبرده در فهرست پرتوكاران گروه گردد يشنهاد ميپبوده و  كليه مطالب مندرج دراين فرم مورد تأييد

    . مركز منظورگردد

روه ب ـگـ  راـرتوكـ پفر ـن............... .....الف و  روهـار گـرتوكپر ـنف.. ................داد ـي تعـانونـد قـد واحـز با تأييـنون در اين مركـتاك

  . غال دارندتاش  شعهاكار با و به  اند ه تأييد رسيدهب) يوستپليست (

در صورت تجاوز تعداد افراد تعيين گروه شده در مركز از تعداد پرتوكـاران قابـل توجيـه منـدرج در جـداول موجـود در         :تذكر

  .ذف شده ارائه گردداين مدرك، الزم است ليست پرتوكاران ح 3پيوست 

  

اعضاء كميسيون 

  20ماده 
  شخص مسئول  رئيس مركز

مسئول فيزيك 

  مركز  بهداشت

فيزيك  مسئول

  بهداشت كل

          خانوادگي نام و نام

          مهر و امضاء
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  5 پيوست

  

  2فرم شماره 

  تعيين درصد فوق العاده كار با اشعه

  
  :نام            :نام خانوادگي   -1

  :كدملي   

  :نوان شغلع  -2

  

  :بخش/نام مركز  -3

  :تأييد مجوز كار با اشعه/شماره پروانه اشتغال 

  

  :واحد سازماني محل خدمت  -4

  :نشاني محل كار و تلفن      

  :آخرين مدرك تحصيلي  -5

  :گرايش تحصيلي                    :رشته تحصيلي

  

  رقراريب  ����   :نوع درخواست   -6

  تغيير درصد امتياز ����     

  :وه و درصد پرتوكاري قبليگر

  اين دستورالعمل   1-6هاي  هاي پرتوي براساس زير مجموعه بندي  فعاليت ارزشيابي شرايط كار با توجه به طبقه  -7

  غيرفعال ����فعال                            ����:          وضعيت فعاليت پرتوي

 :  طبقه، عنوان و امتياز فعاليت پرتوي 

  

  :  . . . .         امتياز: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           عنوان. . . .       -1-6: طبقه   

  

  

  ماه............. سال      :          ............ سابقه تجربه كار با پرتو  -8
  

  *امتياز كسب شده  تاريخ خاتمه  تاريخ شروع  و محل اشتغال نام  عنوان شغل پرتوكاري

          

          

          

          

    جمع امتيازات

  

  ارزشيابي تبحر كار با پرتو -9
  

  *امتياز كسب شده  عوامل ارزشيابي 

    رعايت مقررات و ضوابط كار با پرتو و الزامات فيزيك بهداشت 

    ه و ارائه نظرات سازنده قدرت تصميم گيري و دقت در انجام امور محول

    بكارگيري آموزش هاي ايمني و حفاظت در برابر اشعه در كار با پرتو

    جمع امتيازات
  

*
  .گردد قانون تكميل مي 20اين قسمت توسط كميسيون ماده    
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هاي حفاظت در برابر اشعه، فيزيك بهداشـت، فيزيـك    ورهد: هاي تخصصي حفاظت در برابر اشعه و دوره هاي مرتبط با پرتو اي و يا گرايش عوامل گرايش هسته -10

  .ترتيب از آخرين دوره در جدول زير نوشته شود اي و يا گرايش مرتبط با پرتو، بهپزشكي و يا دروس دوران تحصيل با گرايش هسته
 

 

عنوان دوره تخصصي حفاظت 

  دروس دانشگاهي/
  مؤسسه برگزاركننده

تعداد )/ ساعت(مدت دوره 

  واحد
  تاريخ خاتمه  خ شروعتاري

امتياز كسب 

  *شده

            

            

            

    جمع امتيازات

  .باشد تاريخ شروع و خاتمه براي دروس دانشگاهي الزم نمي 

  

  وسايل و تجهيزات ايمني حفاظت در برابر اشعه مورد استفاده   -11
 

  

  *امتياز قابل كسب  عوامل ارزشيابي 

    هاي حفاظتي در حوزه فعاليت پرتوي مربوط گ، تجهيزات و لباساستفاده صحيح از وسايل مونيتورين

    استفاده به موقع از دزيمترهاي فردي و محيطي 

    انجام آزمايشات و معاينات پزشكي در موعد مقرر

    جمع امتيازات

  .گردد قانون تكميل مي 20 اين قسمت توسط كميسيون ماده   *

  
هاي آموزشي حفاظت در برابر اشعه و  واحدهاي مرتبط بـا پرتوهـا در دوران تحصـيل     روع و محل كار به همراه شرح وظايف، گواهي دورهتصاوير حكم استخدامي،  ابالغ ش :توجه

  .به پيوست ارسال گردد
 

  ).قانون حفاظت در برابر اشعه در هر مركز كار با اشعه تكميل مي گردد 20اين جدول توسط كميسيون ماده (جدول امتيازات   -12
  

عوامل           

امتياز                                       

  

  گروه

  شرايط كار

  اي و يا مرتبط با پرتو و دوره تخصصيداشتن گرايش هسته  تجربه و تبحر در كار با اشعه
كاربرد وسايل حفاظت 

  تبحر  تجربه  در برابر اشعه
و يا اي  داشتن گرايش هسته

  يلدر دوران تحصمرتبط با پرتو 

دوره تخصصي در 

  رابطه با كار با اشعه

              الف

              ب

 

 :اشعه درصد فوق العاده كار با                                                                        :جمع  كل امتياز    

 

  :                 قانون حفاظت در برابر اشعه 20نظريه كميسيون ماده   -12

در فهرسـت  پرتوكـاران   ..................................................خـانم /كليه مطالـب منـدرج در ايـن فـرم مـورد تأييـد بـوده و پيشـنهاد مـي گـردد آقـاي           

  . اين مركز منظور گردد........................................گروه

  :رئيس مركز                                                                              :شخص مسئول                                             :مسئول فيزيك بهداشت مركز  

  نام و نام خانوادگي با مهر و امضاء                                                 نام و نام خانوادگي با مهر و امضاءم و نام خانوادگي با مهر و امضاء                                    نا

  

  :مسئول فيزيك بهداشت كل  

  نام و نام خانوادگي با مهر و امضاء

  

  

  


