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  ها تیو مسئولضوابط دریافت پروانه 

  

  هدف -1

، یاسالم يمجلس شورا1368است که براساس قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال  ین مدرك ارائه الزاماتیهدف ا

ه یـ پا ياسـتانداردها "و  1386نامه مصـوب سـال    نییه آیران و اصالحیئت وزیه 1369آن مصوب سال  ییرانامه اج نییآ

پروانـه  جهـت صـدور    مؤثرمنظور ایجاد یک سیستم هماهنگ، کارآمد و  و به "منابع پرتو یمنیحفاظت در برابر اشعه و ا

قـانون حفاظـت در برابـر اشـعه و      3مـاده   4تـا  1هـاي منـدرج در بنـد هـاي      بـراي فعالیـت   مجوز کار با اشعه/ اشتغال

  .ن شده استیمرتبط تدو يها تیمسئول

  

  دامنه کاربرد - 2

  :ر قابل اجرا استیت در رابطه با موارد زین مدرك در خصوص انجام هرگونه فعالیالزامات ا

 منابع پرتو؛ ـ1

 کار با اشعه؛ ـ2

 که در آن کار با اشعه انجام شود؛ يهر واحد يو تصد ي، ازکاراندازيبردار ، بهرهيانداز ، راهسیتأساحداث،  ـ3

د، سـاخت، تملـک،   یـ ه، تولیـ ع، تهیـ ص، توزیصـادرات، تـرخ   ،ت در رابطه با منابع پرتو شامل وارداتیهرگونه فعال ـ4

 . يو خدمات پرتو ي، نقل و انتقال، کاربرد، پسمانداريمانکاریاکتشاف، استخراج، حمل و نقل، معامالت، پ

  .رود یکار نم به يا چرخه سوخت هسته ساتیستأن مدرك جهت یالزامات ا  :تبصره

  

  فیتعار - 3

 :وپرت 1- 3

  . ونساز استیرییونساز و غ يمنظور پرتوها  

 : پرتوزایی 2- 3

  :گردد می  زیرتعریف  صورت  که به  معین  و زمان  پرتوزا در تراز انرژي  از هسته  مقداري  براي A کمیت

dt

dN
A   

  یکـاي . اسـت dtو در زمـان   معـین   در تـراز انـرژي    خود هسته خودبه  واپاشی تعداد  انتظاري  ارزش dNو در آن

  .شود  یم  نامیده(Bq) بکرل   که  است) s1/(  ثانیه  عکس SI  در سیستم  پرتوزایی

 :  پرتوگیري  3- 3

از (  یخـارج   پرتـوگیري   تواندشـامل  مـی   پرتوگیري.پرتو  تابش  در معرض  یا قرارگرفتن  یا شرایط قراردادن  عمل    

پرتـوگیري    صـورت  به  توان رامی  پرتوگیري. باشد)  بدن  داخل  از منابع(  داخلی  یا پرتوگیري) از بدن  خارج  منابع

  صـورت  ؛ ودرشـرایط مداخله،بـه   و مـردم   ، پزشـکی  شـغلی   پرتـوگیري   صـورت   بالقوه؛ و یا به  یا پرتوگیري  عادي

  .ودنم  بندي یا ممتد طبقه  اورژانس  پرتوگیري
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 : بالقوه  پرتوگیري 4- 3

  و یا پیامد وقـایع   در منبع  سانحه  دراثر وقوع است  ممکن  رود ولی نمی  انتظار آن  در شرایط عادي  که  پرتوگیري    

  .دهد  رخ  انسانی، تجهیزات یا اشتباه  فنی  ، نظیر نقص محتمل

 : ریونسازیپرتوهاي غ 5- 3

  .نمایند  یونسازي  توانند در مواد بیولوژیکین گردد که می  اطالق  توهاییپر  به  در برابر اشعه  حفاظت  از دیدگاه    

 : یونساز  پرتوهاي 6- 3

  .نمایند  یونسازي  بتوانند در مواد بیولوژیکیگردد که  می  اطالق  پرتوهایی  به  در برابر اشعه  حفاظت  از دیدگاه  

 : پرتوزا  پسمان 7- 3

بماننـد، مشـروط     بـاقی   خـاص   اسـتفاده  لیت پرتوي یا مداخلـه بـدون  در اثر فعا  که  فیزیکی  هر شکل  به  موادي  

هـا   آن  پرتـوزایی   یـا غلظـت    که پرتـوزایی   طوري  مواد پرتوزا باشند، به  به  مواد پرتوزا یا آلوده  اوالًًًً حاوي  که نیابر

از شـمول    موادخـارج   ناشـی از ایـن    باشـد، ثانیـاً پرتـوگیري     توسط واحـد قـانونی    شده بیشتر از مقادیر تعیین

  .نباشد "استانداردهاي پایه حفاظت در برابر پرتوهاي یونساز و ایمنی منابع پرتو"

  :پروانه اشتغال 8- 3

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

هاي حفاظـت   آن و استانداردها، ضوابط و دستورالعملنامه اجرایی در صورت رعایت کلیه مقررات قانون و آیین

اسـتانداردهاي پایـه حفاظـت در برابـر پرتوهـاي یونسـاز و ایمنـی        "موجب  در برابر اشعه غیر از مواردي که به

  .گردد مستثنی شده است، براي مدت مشخص براساس ضوابط واحد قانونی صادر می "منابع

 :چرخه سوخت 9- 3

و   اورانـیم   سـازي  و غنی  ، فرابري کردن  ، آسیاب کاري معدن  شامل  اي هسته  لید انرژيتو  مربوط به  عملیات  کلیه

؛ و هـر   سـازي  خارج  ؛ ازرده اي هسته  سوخت  ؛ بازفرابري اي هسته ؛کار با راکتورهاي اي هسته  ؛ تولید سوخت توریم

 .است  از موارد فوق  هریک  یا توسعه  پژوهش  در زمینه  فعالیت و یا هرگونه  پسمانداري  مربوط به  فعالیت

 : باز  چشمه 10- 3

  .نکند  ها صدق آن  براي  بسته  چشمه  تعریف  که  مواد پرتوزایی  

 : بسته  چشمه 11- 3

و جامـد باشـند،     متصـل   هـم  کـامالً  بـه    آن  ، یـا ذرات  گرفته  مسدود جاي  محفظه  یک  درون  که  پرتوزایی  ماده  

  .نکنند  ، مواد پرتوزا در کاربردموردنظر نشت بینی پیش  قابل  ا اشتباهاتی  در اثر فرسایش  که  طوري به

 :چشمه پرتوزا 12- 3

  .در فرم چشمه باز یا بسته است ماده پرتوزا  

 :  اشتغال پروانه  دارنده 13- 3

بر اساس مفاد فصل دوم قانون جهت اقدامات الزم منـدرج در   "واحد قانونی"یک شخص است که پروانه را از   

  .دارد یآن دریافت م

 :ونسازیریغدستگاه مولد پرتو  14- 3

  .ونساز باشدیریغ يا چند نوع از پرتوهایک یدکننده یکه تول یهر دستگاه    

 : ونسازیدستگاه مولد پرتو 15- 3

کار  به  و یا علوم  ، پزشکی در صنایع  باردار که و سایر ذرات  ، نوترون، الکترون پرتو ایکس  مولد پرتو شامل  دستگاه  

  .شود می  برده
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 : ریسک 16- 3

یـا    ازپرتـوگیري   آور ناشـی  زیـان   و یـا اثـرات    و مـالی   جـانی   خطـرات   یا احتمـال   وقوع  بیان  براي  است  اي واژه  

  . مؤثراست بار انیز  ها در بروز اثرات آن  یا ماهیت  بزرگی  دارد که  بستگی  هایی کمیت  ، و به بالقوه  پرتوگیري

 : پرتودهی  هاي سامانه 17- 3

،  پرتودرمـانی   ، تأسیسـات  قوي  پرتو ایکس با منبع  ، دستگاه ذرات  دهنده شتاب در آن  که  تأسیساتی یا  ساختمان

محصوالت پزشکی و بهداشتی ، پرتودهی مواد غذایی و اصالح و بهبود خواص پلیمرهـا    سازي  سترون تأسیسات

تواننـد   کـه مـی    صـنعتی   پرتونگـاري   از تأسیسات  و نیز برخی  تجاري  محصوالت  از خرابی  جلوگیري  تأسیسات

  .شود استفاده می ،  شدید پرتویونساز تولید کنند  میدان

  :شخص مسئول 18- 3

شخص حقیقی است که برابر ضوابط مربوطه واجد صالحیت علمی وفنی و شرایط الزم براي تصدي و نظـارت    

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

 : فعالیت پرتوي 19- 3

شود، یا با تغییر   یا تعداد افرادپرتودیده  پرتوگیري  منابع یا مسیرهاي  افزایش منجر به  که  بشري  فعالیت  هرگونه  

افـراد و یـا تعـدادافراد      پرتـوگیري   یـا احتمـال    پرتـوگیري   افزایش  پرتوگیري از منابع موجود، باعث  مسیرهاي

  .گردد  پرتودیده

 : قانون 20- 3

  .گردد یاطالق م "قانون حفاظت در برابر اشعه"ن مدرك به یدر ا  

 :  متقاضی 21- 3

 ، ، اجتمـاعی  ، سیاسـی  ، خصوصـی  ولتـی داز  اعم  ، دفتر و انجمن ، تعاونی ، نهاد، شرکت ، بنیاد، مؤسسه هر سازمان  

مندرج   هاي فعالیت  جهت  الزم  اختیارات و  مسئولیت  کشوري  قوانین  براساس  که  و یا هر فردي  ، صنفی حقوقی

 .باشد  را داشته  مجوز از واحد قانونی/پروانه  اعطاي  مدرك و تقاضاي  در این

 : مجوز کار با اشعه 22- 3

مرکب از  یونیسی، توسط کمین گروه پزشکیمتخصص يبرا صرفاً ،یپزشک مؤسساتمورد در  مجوز کار با اشعه

رشـناس از وزارت بهداشـت، درمـان و    و دو نفـر کا  یدو نفر متخصص امور حفاظت در برابر اشعه از واحد قانون

  . گردد یصادر م یرد و از طرف واحد قانونیگ ید قرار مییمورد تا یآموزش پزشک

 : محصوالت مصرفی 23- 3

  . هاي یونساز که حاوي مقدار کمی از مواد پرتوزا باشند نما، یا المپ وسایلی مانند آشکارساز دود، عالئم شب    

 : بهداشت  فیزیک  مسئول 24- 3

است که برابر ضـوابط مربوطـه واجـد صـالحیت علمـی و فنـی و شـرایط الزم بـراي تصـدي           شخص حقیقی    

  .مسئولیت حفاظت در برابر اشعه در محدوده پروانه باشد

 :  منبع 25- 3

ونساز که بتوانـدباعث  یریغ يا پرتوهایپرتوزا و   ذرات  یونساز، مواد پرتوزا یا مواد حاوي  انتشار پرتوهاي  هر عامل  

  . پرتوگیري شود
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 :A/Dنسبت  26- 3

  A پرتوزایی چشمه و D      مقدار پرتوزایی است که یک چشمه پرتوزا با پرتـوزایی بـاالتر از آن، درصـورت عـدم

دلیل داشتن پتانسیل قابل توجه در ایجاد اثرات قطعی، یک چشمه خطرناك  برقراري ایمنی و امنیت کافی، به

  .است داده شده 1در پیوست  Dمقادیر . شود محسوب می

 : د قانونیواح 27- 3

هـا و   نامـه  نیـی مقـررات، آ  يموظـف بـه نظـارت بـر اجـرا      یبر اساس قانون حفاظت در برابر اشعه، واحد قانون  

بـه   ،یعنـوان واحـد قـانون    بـه ران، یا یاتم يت از طرف سازمان انرژین مسئولیا. باشد یمربوطه م يهااستاندارد

  . ض شده استیتفوکشور  يا هسته یمنیمرکز نظام ا

 
  اصلی  تیمسئول -4

 یافراد حقیقی و حقـوقی متقاضـ    است و کلیه یعهده واحد قانون ن مدرك بهیضوابط ا يمسئولیت نظارت بر حسن اجرا

  .ن مدرك را بر عهده دارندیالزامات ا يت اجرایمسئول 2ذکرشده در بند  يها نهیت در زمیفعال

  

  يکار يها هیرو - 5

ـ الزامـات ا  که آنت، مگر ممنوع اس 2مندرج در بند  يت پرتویانجام هرگونه فعال ن مـدرك از جملـه مقـررات اظهـار و     ی

  .ت شده باشدیمجوز رعا/افت پروانهیدر

  :موارد معاف 5-1

مجـوز  / پروانه اشتغالل مطابقت دارند از مقررات اظهار، مجوز و یط ذیو منابع آن که با شرا يپرتو يها تیفعال  

  :معاف هستند کار با اشعه

 ها؛ و کاربرد آن III-Aو  I ،IIزر کالس یواردات هر ل 1- 5-1

و  یسـ یدان مغناطیو شدت م یکیدان الکتریو که شدت میا ماکرووی ییویراد يا کاربرد هر منبع پرتویواردات  2- 5-1

ط کـاربرد کمتـر از حـدود    یا آنـتن در تمـام شـرا   یـ از سطح منبع  يمتر یده سانت ي توان آن در فاصله یچگال

 باشد؛ ISIRI 8567ه یش استاندارد پایراین ویمردم بر اساس آخر يریپرتوگ

دسـتگاه    ه شـده اسـت و بدنـه   یـ ا مادون قرمـز تعب یبنفش  ا کاربرد هر دستگاه که داخل آن المپ فرایواردات  3- 5-1

 آن به افراد وجود ندارد؛ يط استفاده هرگز احتمال تابش پرتویشرا یاست که در تمام يا گونه به

 ده ي هـا در فاصـله   بـنفش و مـادون قرمـز آن    فـرا  يکـه شـدت پرتوهـا    ییروشـنا  يها ا کاربرد المپیواردات  4- 5-1

ه  یـ ش اسـتاندارد پا یراین ویمردم براساس آخر يریط کار کمتر از حدود پرتوگیالمپ در تمام شرا يمتر یسانت

8567 ISIRI باشد؛ 

 گردد؛ یها از امواج ماوراء صوت استفاده م که در آن ییها ه دستگاهیا کاربرد کلیواردات  5- 5-1

 ؛ییویو راد ییالقا، يالکتریک، لیزر ديجوش  يها جز دستگاه جوش به يها اها کاربرد دستگیواردات  6- 5-1

از  يمتـر  یده سـانت  ي شـار آن در فاصـله   یم کـه چگـال  یمستق یسیدان مغناطیه منابع میا کاربرد کلیواردات  7- 5-1

 8567ش اسـتاندارد  یرایـ ن ویمردم بر اساس آخر يریط کاربرد کمتر از حدود پرتوگیسطح منبع در تمام شرا

ISIRI باشد؛  

 ؛)مغناطیسی(دروازه کنترل فلزیاب  8- 5-1



  ها تيضوابط دريافت پروانه و مسئول
  5 :   صفحه  INRA-RP-RE-100-10/51-1-Far.1398: سهشنا شماره

  يک                                     :   بازنگر�  ۲۲:  كل صفحات

 
 

  

ها در هر زمان کمتر از مقادیر منـدرج در   موجود در آن يهاي پرتوزا مواد یا اقالم پرتوزایی که پرتوزایی هسته 9- 5-1

کمتر باشد، مشروط بر آن که جـرم آن   2ها از مقادیر مندرج در پیوست  ی آنیباشد یا غلظت پرتوزا 2پیوست 

  کیلوگرم باشد؛ 1000ر از  در هر زمان کمت

 اعالم شود؛ 2 وستبا توجه به مقادیر مندرج در پی یکه توسط واحد قانون )مستثنائی(معاف هر سطح  10- 5-1

  يدهادر بنـ هـا از مقـادیر ذکرشـده     هایی که پرتوزایی یا غلظت پرتوزایی مواد پرتـوزاي موجـود در آن   دستگاه 11- 5-1

  :ه موارد زیرمشروط به رعایت کلی ،بیشتر باشد 10 -1-5و  5-1-9

  فقط از نوع چشمه بسته استفاده شده باشد؛  ) الف

  نوع دستگاه توسط واحد قانونی تائید شده باشد؛  )ب 

متري از هر سطح قابل دسترس از یک میکروسیورت  سانتی 10در شرایط عادي کار آهنگ دز در فاصله   )ج 

  در ساعت تجاوز نکند؛ و

  .دمیکروسیورت در سال تجاوز نکن 10دز هیچ فردي از   )د 

ها مورد تأیید واحد قانونی باشد و هـر المـپ الکترونیکـی، نظیـر المـپ       مولدهاي پرتو از یک مدل که نوع آن 12- 5-1

  :که نیاتصویر مشروط بر 

در شرایط عادي کار، حداکثر آهنگ معادل دز محیطی یا آهنگ معادل دز جهتی از یک میکروسـیورت    ) الف

 ترس تجاوز نکند؛ یامتري از هر سطح قابل دس 1/0در ساعت در فاصله 

 .کیلوالکترون ولت بیشتر نشود 5حداکثر انرژي پرتو تولید شده از   )ب 

 . رسما معاف اعالم گردد یکه توسط واحد قانون يهر مورد 13- 5-1

و تحت هر شرایطی ممنوع  گردند عنوان موارد معاف تلقی نمی ر، بهیر موارد زیهاي پرتوي غیرموجه، نظ فعالیت  :تبصره

  :هستند

هاي مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و یا اجناس یا هر محصول مشابهی کـه   هاي پرتوي در زمینه یتفعال  ) الف

  واسطه آن مواد پرتوزا بتوانند از طریق تنفس، بلع و جذب پوستی یا استعمال وارد بدن انسان شوند؛ به

والت، نظیـر  فعالیت پرتوي در زمینـه اسـتفاده غیرضـروري پرتوهـا ویـا موادپرتـوزا دراجنـاس و محصـ          )ب 

 . بازي اسباب

 

  :موارد اظهار 5-2

قبل از شروع هرگونه فعالیت در ارتبـاط بـا    ،منظور اعالم مالکیت منابع یا قصد انجام فعالیت پرتوي به یمتقاض

آن  يبـرا . دیـ جز موارد معاف، باید واحد قانونی را کتبـا مطلـع نما   ن مدرك، بهیموارد مندرج در دامنه کاربرد ا

کـافی  ) 4وست یپ(ر، تکمیل فرم اظهارنامه یر موارد زیدارند، نظ ینییسک پایکه ر يپرتو ياه تیدسته از فعال

  : اخذ مجوز یا پروانه ندارند است و نیازي به 

 :ریمنابع پرتو در موارد ز يریکارگ به  )الف

 کس براي کنترل بار همراه مسافر؛یا يها دستگاه 1- 5-2

 56، منگنـز )Kr-85( 85پتـون  یپرتـوزا نظیـر کر   يهـا  چشمه يسنجش ذرات معلق در هوا حاو يها دستگاه 2- 5-2

)Mn-56 (63کل یو ن )Ni-63 ( 

 کنند؛ یمکار ) Co-57( 57پرتوزا مانند کبالت  يها که با چشمه 1مزباور یسنج فیط يها دستگاه 3- 5-2

 ؛سنج استخوان دستگاه تراکم 4- 5-2

 ؛دستگاه رادیولوژي تک دندان 5- 5-2

                                                 
1- mossbauer 
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 ؛RIA هاي کیت 6- 5-2

 ؛1ایکس آموزشی پرتو دستگاه مولد 7- 5-2

 ؛XRDو   XRFنظیر آنالیز موادمتداول   هاي اهدستگ 8- 5-2

 ؛مواد غذاییو شناسایی اجسام خارجی در  در صنایع غذایی 2محصوالت  هاي تفکیک و جداسازي دستگاه 9- 5-2

 ؛00001/0کمتر از  A/Dنسبت  مقاصد آموزشی و پژوهشی و هاي بسته با چشمه 10- 5-2

 وات؛ 400با توان کمتر از ) محافظ داراي پوشش(دستگاه هاي لیزر حکاکی و مارکینگ پرتابل و بسته  11- 5-2

 ؛)تسال 5/1 تاMRI (دستگاه  12- 5-2

 ؛بیسیم دستی و خودرویی 13- 5-2

هاي پرتوي غیرمعـاف کـه پرتـوگیري در شـرایط عـادي کـار نـاچیز و ریسـک و شـدت           سایر منابع یا فعالیت 14- 5-2

  .ه باشدکه مورد تایید واحد قانونی قرارگرفت اغماض باشد، مشروط براین هاي بالقوه نیز قابل پرتوگیري

 

  :ریواردات منابع پرتو در موارد ز  ) ب

  نوزادان؛ یفتوتراپ يها دستگاه 15- 5-2

  کننده آب و هوا با المپ فرابنفش؛ لیاستر يها دستگاه 1- 5-2

  تور؛ینیلومیترانس ا 2- 5-2

  ص اسکناس؛یتشخ 3- 5-2

 کش فرابنفش؛ حشره 4- 5-2

  وات؛ 10با توان فرابنفش کمتر از  UVکن  خشک 5- 5-2

  شن؛یومنتیژل داک از ژل و متعلقات، يبردار ستم عکسیس 6- 5-2

  ؛یور دندانپزشکیت کیال 7- 5-2

 ؛یچشم يربرداریدستگاه تصو 8- 5-2

 واردات و توزیع محصوالت مصرفی؛ 9- 5-2

 .00001/0کمتر از  A/Dبسته با نسبت  يها چشمه 10- 5-2

 . معاف مولد پرتوهاي  دستگاه 11- 5-2

 
  :مولد پرتو در موارد زیر هاي دستگاهتولید ) ج

 .مولد پرتو معافهاي  دستگاه 12- 5-2

  

  توسازپردستگاه  موقت نگهداري )د

مجوز کار با / پروانه اشتغالکارگیري آنها مستلزم اخذ  همولدهاي پرتو یونساز یا غیریونساز که بموقت نگهداري 

 )5پیوسـت  ( تـا زمـان اخـذ پروانـه     منوط به ارایه تعهد عدم استفاده و برعهده گرفتن مسـئولیت  ،است اشعه

  .مشمول اظهار است

همچنـین  و  هستند بند فوق مشمول ین ضابطه مراکز تا قبل از تاریخ تصویب ا هاي تحت اختیار    کلیه دستگاه   :تبصره

  .نصب، واگذاري، واردات و ترخیص منابع جدید مشمول این بند نخواهند شد

  

                                                 
1 X- Ray training 
2 sorter 
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  :مجوز کار با اشعه/ اشتغال پروانه 5-3

 يهـا  بخـش (ر جز موارد معاف و اظها به) 2 بند(ن مدرك یهاي پرتوي مندرج در دامنه کاربرد ا منابع و فعالیت 1- 5-3

 .هستند یاز واحد قانون مجوز کار با اشعه/ پروانه اشتغالمستلزم اخذ ) 2-5و  5-1

صـادر   يمـورد مجـوز   به تشخیص واحد قانونی، منابع پرتو  و واگذاري ص، ورود، نصبیمانند ترخ يموارد يبرا -تبصره

  .دشو یم

هاي حفاظت و ایمنی خـود   العات الزم و برنامهاضی باید اط، متقمجوز کار با اشعه/ پروانه اشتغالبراي دریافت  2- 5-3

  . را براساس ضوابط مربوطه به واحد قانونی ارائه نماید

باید هریک از اهداف فعالیـت پرتـوي مـورد بـه مـورد        مجوز کار با اشعه/ پروانه اشتغالطورکلی براي صدور  به 3- 5-3

داده  يا صـورت چنـد مرحلـه    به اشعه مجوز کار با/ پروانه اشتغالدر برخی از موارد ممکن است . بررسی گردد

نظیـر   ،انجام اصالحات حفاظتی بعد از احـداث بنـا مشـکل باشـد      عنوان مثال براي برخی از مراکز که به. شود

را  مجوز کـار بـا اشـعه   / پروانه اشتغالمراکز بزرگ پرتودهی گاما یا مراکز رادیوتراپی، واحد قانونی ممکن است 

و  مجوز کار با اشعه/ پروانه اشتغالاندازي،  راه مجوزاحداث،  مجوزس، یتاس زمجودر چند مرحله تحت عناوین 

  .غیره صادر نماید

مجـوز کـار   "قانون و براساس ضوابط مربوطـه   4کار با پرتو بر اساس تبصره ماده  یدرخصوص موسسات پزشک  :تبصره

  . گردد یصادر م "با اشعه

مجاز شناخته شده باشند،  مجوز کار با اشعه/ وانه اشتغالپرموجب  هاي پرتوي که به مشخصات منابع و فعالیت 4- 5-3

  .شود هاي مربوطه ذکر می ط و محدویتیهمراه با شرا مجوز کار با اشعه/ پروانه اشتغالدر 

بـا اعتبـار ده و    و رویکرد اولویت محور واحد قانونی با توجه به ریسک فعالیت مجوز کار با اشعه/ پروانه اشتغال 5- 5-3

گـردد و دارنـده    یبر اساس ضوابط مربوطـه صـادر مـ   شده توسط واحد قانونی زمان تعیین یا مدت  و پنج ساله

مکلف است دو ماه قبل از انقضاي مـدت اعتبـار پروانـه، درخواسـت خـود را       مجوز کار با اشعه/ پروانه اشتغال

 .دیارائه نما ید به واحد قانونیجهت تمد

ها پروانه را بـراي مـدت کمتـري صـادر      بعضی از مراکز یا فعالیتواحد قانونی می تواند به تشخیص خود براي    :تبصره

 .نماید

د مراتب را کتبا و در اسرع وقت یدر مدت اعتبار پروانه، با يت پرتویانصراف از ادامه فعال پیش از ،دارنده پروانه 6- 5-3

 .  مشخص کند را ار خودیت منابع تحت اختید و وضعیاعالم نما یبه واحد قانون

که قـبال طبـق    یدر صورت ی، پروانه فعلیبه واحد قانون در مهلت مقرر د پروانهیرخواست تمدارائه د در صورت 7- 5-3

ا یـ د و یـ ا صدور پروانه جدید و یا لغو نشده باشد تا زمان تمدیامده و یق در نیقانون به حالت تعل 17مفاد ماده 

 .اعتبار خواهد شد یلغو پروانه فعل

بـراي  . .دارنـد  مجوز کار با اشعه/ پروانه اشتغالاز به یهستند که ن ییها تیر از جمله فعالیز يپرتو يها تیفعال 8- 5-3

هاي  سال و براي فعالیت 5مجوز کار با اشعه /مدت اعتبار پروانه اشتغال) گروه الف(هاي با ریسک باالتر  فعالیت

راسـاس  ب ،در مـواردي . سـال اسـت   10مجوز کار با اشعه /مدت اعتبار پروانه اشتغال) گروه ب(با ریسک کمتر 

  .مدت اعتبار پروانه متفاوت از دو گروه ذکر شده خواهد بود ،ضابطه مربوطه یا بنا به تشخیص واحد قانونی
  

  )سال 5 مجوز کار با اشعه/اعتبار پروانه اشتغال( فعالیتهاي با ریسک باالتر  )الف

 :کارگیري منابع پرتو در موارد زیر به

و  بـراي نگهـداري مـواد غـذایی    کـردن، پرتـودهی    پرتودهی شامل پرتودهی براي اسـتریل سامانه  8-1- 5-3

  ؛هاي تحقیقاتی سلگاما
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  ؛پرتودرمانی 8-2- 5-3

   ؛و متحرك قابل حمل پرتونگاري صنعتی 8-3- 5-3

   چاه پیمایی؛ 8-4- 5-3

  ؛يا هسته یپزشک 8-5- 5-3

 ؛و کنترل بار قابل حمل و کامیونی خودروییکنترل بار  8-6- 5-3

  ؛اي مداخله و CBCTو  CTتشخیصی رادیولوژي  8-7- 5-3

 ؛حیوانات اي و پرتودرمانی پزشکی هسته 8-8- 5-3

  هاي شتابدهنده ذرات باردار؛ دستگاههاي تحقیق و آموزش با استفاده از  فعالیت 8-9- 5-3

  ؛يخدمات پسماندار 8-10- 5-3

  ؛نوترون يساز فعال مواد از طریق زیآنال 8-11- 5-3

 ؛01/0بزرگتر از  A/D ثابت با ومتحرك  يپرتو يسنجشگرها 8-12- 5-3

  پرتوزا از معادن؛ يها و استخراج کانه يفرآور 8-13- 5-3

 ؛کاوش بدننظیر  ،وان با استفاده از منابع پرتویانسان و ح یتیامن يها کننده کنترل 8-14- 5-3

 پرتوزا باالتر از حد اظهار؛حمل و نقل مواد  8-15- 5-3

 تولید محصوالت مصرفی؛ 8-16- 5-3

 ؛در صنعتپرتوزا هاي  ردیاب عنوان هاي باز به چشمه کارگیري و خدمات هب 8-17- 5-3

 ؛کیفی منابع پرتو خدمات نصب، تعمیر، سرویس، کالیبراسیون و کنترل 8-18- 5-3

  هاي سنجش پرتو؛ اسیون دستگاهکالیبر 8-19- 5-3

 .هاي پزشکی تولید رادیوکیت 8-20- 5-3

  :در موارد زیر واردات و توزیع منابع پرتو

 منابع پرتو غیریونساز که کاربرد آنها در حد اظهار است؛ 8-21- 5-3

 منابع پرتو یونساز که کاربرد آنها در حد اظهار و باالتر است؛  8-22- 5-3

 ؛ )یصنعتی و پزشک( IVو  III-Bهاي لیزرهاي کالس  دستگاه 8-23- 5-3

 فر ماکروویو و قطعات یدکی شامل مگنترون؛ 8-24- 5-3

 تجهیزات تلفن همراه شامل فرستنده و گیرنده؛ 8-25- 5-3

 تجهیزات مخابراتی شامل فرستنده و گیرنده؛ 8-26- 5-3

 سیم؛ بی 8-27- 5-3

 هاي فرابنفش و مادون قرمز؛ المپ 8-28- 5-3

جـز مـوارد مشـمول مقـررات معـاف و اظهـار در        هاي اشعه فرابنفش و یا مادون قرمـز، بـه   دستگاه 8-29- 5-3

 واردات؛

 .ایر مواردي که به آن اشاره نشده است بنا به تشخیص واحد قانونیس 8-30- 5-3
  

مجوز کار با اشعه که در این ضابطه به آن اشاره شـده اسـت،   / هاي اعتبار پروانه تمامی مدت زمان   :نکته

 .به تشخیص واحد قانونی قابل تغییر خواهد بود
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  )سال 10مجوز کار با اشعه /اعتبار پروانه اشتغال(تر   فعالیتهاي با ریسک پایین  ) ب

  :کارگیري منابع پرتو در موارد زیر به

 ؛پرتودهی خون 8-31- 5-3

  ؛پرتونگاري صنعتی ثابت 8-32- 5-3

 ساده؛رادیولوژي تشخیصی  8-33- 5-3

 اي حیوانات؛  رادیولوژي تشخیصی و مداخله 8-34- 5-3

  سنجی مواد پرتوزا؛ هاي طیف خدمات آزمایش 8-35- 5-3

 ؛جز موارد مشمول مقررات معاف و اظهار به ،منابع پرتوهاي نوري 8-36- 5-3

 ؛هاي مغناطیسی ثابت میدان 8-37- 5-3

 ؛العاده کم هاي الکتریکی و مغناطیسی با فرکانس فوق میدان 8-38- 5-3

 ؛IVو  III-Bو پزشکی کالس  لیزرهاي صنعتی 8-39- 5-3

در حد اظهار کـه محـل نگهـداري     A/Dهاي بسته با مقاصد آموزشی و پژوهشی و نسبت  چشمه 8-40- 5-3

شـوند، در صـورتی کـه     مـی  بـرداري  جا نگهداري و یـا بهـره   و در یک باشدآنها به صورت متمرکز 

A/D∑  ؛باشد 00001/0آنها بیشتر از 

  ؛01/0کمتر از  A/Dسنجشگرهاي پرتوي ثابت با  8-41- 5-3
    

   :می شودتشخیص واحد قانونی تعیین مدت اعتبار پروانه بر اساس ضابطه مرتبط و یا به  فعالیتهایی که) ج

 رادیودارو؛ / تولید رادیوایزوتوپ 8-42- 5-3

و مـوارد   جز موارد مشمول مقررات اظهار و معـاف  شی و صنعتی بههاي اموزشی، پژوه سایر فعالیت 8-43- 5-3

 ذکر شده در قسمتهاي الف و ب همین بخش؛

 است؛ساخت منابع پرتو یونساز و غیریونساز که کاربرد آنها در حد اظهار و باالتر  8-44- 5-3

 .رجز موارد مشمول مقررات معاف و اظها پرتوهاي رادیویی و مایکروویو به مولد منابعکارگیري  به 8-45- 5-3

  

  ناپذیر توجیههاي پرتوي  فعالیت -6

   .پذیر نیستند هاي غیرپزشکی توجیه موارد زیر در فعالیت 1- 6

  ؛به منظور تولید نوترون در عملیات چاه پیمایی 226-کارگیري چشمه آلفازاي رادیوم هب 1-1- 6

قواعـد کـار بـا     1سایر موارد در جـدول  ( ...و  Po-210 ،Cf-252  با سمیت باال نظیر پرتوزامواد کارگیري  به 1-2- 6

 سنجشـگري  در نـوترون  تولیـد  جهـت  -1اینکـه   مگر، پرتوي درسنجشگرهاي )پرتو در سنجشگرهاي پرتوي

 جهـت  وباشـد   مناسـب  پرتـو  نـوع  و انـرژي  لحـاظ  از که دیگري پرتوزاي ماده هیچ -2گردد،  استفاده خاص

  .احد قانونی رسیده باشدبه تایید و -3وجود نداشته باشد  باشد دسترس قابل خاص سنجشگري در استفاده

  دوم  دست صنعتی پرتونگاري هاي دوربین نظیر مرتبط تجهیزات و پرتوهاي مولد  واردات دستگاه 1-3- 6

  .ISO3999گواهی تطابق با استاندارد هاي پرتونگاري صنعتی فاقد دوربینکارگیري  به 1-4- 6

  .تتوجیه پذیر نیس پرتوپزشکیهاي  در فعالیت زیر منابع پرتوي یونسازبه کارگیري  2- 6

  ؛)دندان تک دوربین(قابل حمل دستی   x هاي تصویربرداري تک دندان اشعه دستگاه 2-1- 6

  ؛cGy/min 75هاي پرتودرمانی با چشمه کبالت با آهنگ دز خروجی کمتر از  ستگاهد 2-2- 6

و یـا عمـر مفیـد    هایی که بیش از دو نیمه عمر از طول عمر چشمه گذشـته   هاي پرتودرمانی با چشمه دستگاه 2-3- 6

  ؛است شدهاستفاده از آنها در کاربردهاي پرتوپزشکی منقضی 
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  ؛گردیده است هاي پرتوتشخیصی یا پرتودرمانی که اسقاط هدستگا 2-4- 6

  ؛با کاربرد دامپزشکی در کاربردهاي پرتوپزشکی انسانی پرتوپزشکیهاي  دستگاهاستفاده از  2-5- 6

  .دست دوم وارداتی مولد پرتوهرگونه دستگاه  2-6- 6

  .اي زیر در کاربرد منابع پرتوي غیریونساز توجیه پذیر نیسته فعالیت 3- 6

کننده پوست تحت عناوین سوالریوم، حمام آفتابی، تخت و یـا   واردات، تولید، توزیع و کاربرد دستگاههاي برنزه 3-1- 6

 .به منظور زیبایی پوستکاناپه آفتابی و غیره 

  

متقاضی اند،   که قبال در کشور به کار نرفته منابع پرتوي ها و فعالیتیا ها و منابع پرتو جدید  در خصوص فعالیت -نکته

  .هاي الزم به واحد قانونی ارایه نماید را به منظور بررسی منبعو ضرورت کاربرد فعالیت پذیري  باید توجیه

 

  مجوز کار با اشعه/ پروانه اشتغالهاي دارندگان  مسئولیت -7

ئولیت تهیه و اجراي اقـدامات فنـی و سـازمانی مـورد نیـاز      باید مس مجوز کار با اشعه/ پروانه اشتغالدارندگان  1- 7

هـا را دریافـت    هاي پرتوي کـه مجـوز آن   براي حصول اطمینان از حفاظت و ایمنی در رابطه با منابع و فعالیت

توانند اجراي برخی از وظـایف خـود را    می مجوز کار با اشعه/ پروانه اشتغالدارندگان . عهده بگیرند اند، به کرده

در این صورت باید اقدامات و وظایف محوله دقیقـاً  . محول نمایند ص مسئول و مسئول فیزیک بهداشتشخبه 

بدیهی است مسئولیت ایـن اقـدامات و وظـایف مشـترکاً بـه عهـده دارنـدگان پروانـه و افـراد          . مشخص شوند

 .مزبورخواهد بود

قدام اصـالحی کـه تـأثیر قابـل مالحظـه در      قبل از انجام هر گونه ا مجوز کار با اشعه/ پروانه اشتغالدارندگان  2- 7

از اجـراي آن   ،حفاظت و ایمنی داشته باشد، باید مراتب را به واحد قانونی اعالم نماینـد و تـا کسـب موافقـت    

 .خودداري کنند

پروانـه  موجـب   باید اطمینان حاصل نمایند که فقط کارکنانی که به مجوز کار با اشعه/ پروانه اشتغالدارندگان  3- 7

و درچـارچوب و  شان پذیرفته شده است، جهـت انجـام وظـایف مقـرره     یصالحیت ا جوز کار با اشعهم/ اشتغال

  .و فقط از منابعی که در پیوست پروانه درج شده است استفاده می شودشوند  به کار گرفته می شرایط پروانه

  

  مجوز کار با اشعه/اشتغال مراحل اظهار و پروانه -8

.اسـت  ارائه شده 3در پیوست  مجوز کار با اشعه/ پروانه اشتغال /بررسی صدور مجوزنمودار مراحل اجرایی جهت اظهار و 
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  مستندات مرتبط - 9

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

 .1386ه آن مصوب یهیئت وزیران و اصالح 1369اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب   نامه آیین -2

 یقـات صـنعت  یمؤسسـه اسـتاندارد و تحق  منابع پرتو،  یمنیونساز و ای يتوهاه حفاظت در برابر پریپا ياستانداردها -3

 .)(ISIRI 7751 7751 یاستاندارد ملران، یا

  8567 یران، اسـتاندارد ملـ  یـ ا یقـات صـنعت  ی، مؤسسـه اسـتاندارد و تحق  يریحدود پرتـوگ  –ونساز یریغ يپرتوها -4

ISIRI 8567).( 

5- Organization and Implementation of a National Regulatory Infrastructure 

Governing Protection against Ionizing Radiation and the Safety of Radiation 

Sources, IAEA-TECDOC-1067, Feb. 1999. 

6- Categorization of Radioactive Sources, IAEA-TECDOC-1191, July 2003. 

  

  سوابق -10

  با شماره شناسه) بازنگري صفر( "ها انه و مسئولیتضوابط دریافت پرو"این مدرك جایگزین مدرك 

 INRA-RP-RE-100-10/51-0-Bah.1389 شده است. 
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   تاریخچه -11

 )تغییر/پاراگراف/صفحه(شرح تغییرات  تاریخ اجرا
... تغییر از ویرایش

 ...به ویرایش
  ردیف

  :تغییرات ساختاري  1398

عالیت و رویکرد اولویت محور واحد قانونی، در جهت مشابهت با توصیه براساس ریسک ف -

/ هاي آژانس در خصوص پروانه ثبت و اشتغال و در جهت رعایت قـانون حفاظـت پروانـه   

مجوز کار با اشعه ها در دو گروه اصلی با اعتبار ده سال و پنج سال یا کمتر تقسیم بندي 

    . شده است

 )6بخش (بندي جداگانه قرار گرفت  ذیر در یک دستهناپ هاي پرتوي توجیه فعالیت -

کارگیري آن قرار گرفته اسـت، بـه عنـوان     واردات و تولید هر منبع یک سطح باالتر از به -

گیرد و واردات یا تولید منابعی  مثال واردات و یا تولید منابع معاف در گروه اظهار قرار می

 .وانه اشتغال داردکارگیري آنها مشمول اظهار است نیاز به پر که به

تطبق تصمیم کمیسیون صرف نگهداري دستگاه پرتوسـاز بصـورت غیرفعـال در صـورت      -

گیـرد و تـا زمـان     بطور موقت در گروه اظهار قرار مـی  5ارایه تعهد در قالب فرم پیوست 

 .تعیین تکلیف منبع، نیاز به اخذ پروانه ندارد
 

 :تغییرات موردي

الیـت در صـورت ارایـه درخواسـت تمدیـد، ایـن       در خصوص امکان ادامه فع 7-3-5بند  -

 .محدود شده است) دو ماه قبل از انقضا(موضوع به ارایه درخواست در مهلت زمانی مقرر 

هـاي   کیـت سـنجش تـراکم اسـتخوان، رادیولـوژي تـک دنـدان و       : بکارگیري منابع پرتو -

RIA،XRF   وXRD  از گروه پروانه اشتغال به گروه اظهار منتقل شده است . 

و شناسایی اجسام خارجی در مواد ) sorter( محصوالت هاي تفکیک و جداسازي ستگاهد -

 .به گروه اظهار اضافه شد (X- Ray training)دستگاه مولد ایکس آموزشی غذایی و 

 .واردات و توزیع محصوالت مصرفی به گروه اظهار اضافه شد -

 .اظهار اضافه شد به گروه 00001/0کمتر از  A/Dهاي بسته با نسبت  واردات چشمه -

 .واردات و تولید منابع مولد معاف به گروه اظهار اضافه شد -

  .نگهداري موقت دستگاه پرتوساز به گروه اظهار اضافه شده است -

هاي مشمول پروانه حمل و نقل مواد پرتـوزا، کنتـرل بـار خـودرویی و دسـتی       به فعالیت -

 .است ساخت و تولید منابع پرتو یونساز و غیریونساز اضافه شده

 

 :غیریونساز در قسمت فعالیتها و منابعتغییرات 

  .جوش لیزري اضافه شده و از موارد معاف، مستثنی شده است 6-1-5در بند   -

لیـزر  "،  "تجهیـزات صـوتی و تصـویري مـدار بسـته     "،  "البراتوار زبـان  "،  2-5در بند  -

از لیست موارد مشـمول اظهـار حـذف شـده      "تجهیزات دوربین مدار بسته "و  "ایمیجر

  .است

  .، از بند اظهار به بند معاف منتقل شده است)مغناطیسی(وازه کنترل فلزیاب در -

  .اضافه شده است) بکار گیري(تسال به موارد اظهار  5/1تا   MRIدستگاه  -

 .اضافه شده است) کارگیري هب(بی سیم دستی و خودرویی به لیست موارد اظهار  -

 .واردات منتقل شده است از لیست اظهار در واردات حذف و به پروانه MRIدستگاه  -

 .واردات منابع غیر یونساز با کاربرد در حد اظهار مشمول پروانه واردات شده است -

 .اضافه شده است) کاربرد(هاي سنجش پرتو به بند پروانه  کالیبراسیون دستگاه -

  

    صفر به یک
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  1وست یپ

  

  براي برخی از رادیونوکلئیدها   Dمقادیر

  

 
1. D است هر چشمه  رتوزاییمقدار معین شده براي پ. 

شود و در صورت عدم برقراري ایمنـی و   یبیشتر باشد در این صورت چشمه خطرناك محسوب م Dاي از  اگر پرتوزایی چشمه .2

 .امنیت کافی از پتانسیل قابل توجهی براي ایجاد اثرات قطعی برخوردار است

 :پرتوزایی یک چشمه باشد در این صورت  Aاگر  .3

  A/D<1آورد، وجود نمی اثرات قطعی به ست که پرتوگیري از این چشمه به احتمال زیاد به مفهوم آن ا 

 1≤A/D<10 تواند به احتمال زیاد اثرات قطعی بوجود آورد، به مفهوم آن است که پرتوگیري از این چشمه می 

 10≤A/D<1000 ود،ش مدت منجر به مرگ  تواند در کوتاه به مفهوم آن است که پرتوگیري از این چشمه می 

 A/D≥1000 تواند منجر به مرگ شود از این چشمه نیز می مفهوم آن است که حتی پرتوگیري ناشی از ذرات پخش شده به.  
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  2پیوست 
  

  ).اند اعداد گرد شده(هاي پرتوزا  سطوح معاف پرتوزایی هسته -1جدول 

  

  هسته
  پرتوزا

 غلظت پرتوزایی

(Bq/g)  

  پرتوزایی

(Bq)  
  

  هسته
  پرتوزا

 غلظت پرتوزایی

(Bq/g)  

 پرتوزایی

(Bq)  

H-3 1 E+06 1 E+09    Co-58m 1 E+04 1 E+07 

Be-7 1 E+03 1 E+07    Co-60 1 E+01 1 E+05 

C-14 1 E+04 1 E+07   Co-60m 1 E+03 1 E+06 

O-15 1 E+02 1 E+09   Co-61 1 E+02 1 E+06 

F-18 1 E+01 1 E+06   Co-62m 1 E+01 1 E+05 

Na-22 1 E+01 1 E+06   Ni-59 1 E+04 1 E+08 

Na-24 1 E+01 1 E+05   Ni-63 1 E+05 1 E+08 

Si-31 1 E+03 1 E+06   Ni-65 1 E+01 1 E+06 

P-32 1 E+03 1 E+05   Cu-64 1 E+02 1 E+06 

P-33 1 E+05 1 E+08   Zn-65 1 E+01 1 E+06 

S-35 1 E+05 1 E+08   Zn-69 1 E+04 1 E+06 

Cl-36 1 E+04 1 E+06   Zn-69m 1 E+02 1 E+06 

Cl-38 1 E+01 1 E+05   Ga-72 1 E+01 1 E+05 

Ar-37 1 E+06 1 E+08   Ge-71 1 E+04 1 E+08 

Ar-41 1 E+02 1 E+09   As-73 1 E+03 1 E+07 

K-40 1 E+02 1 E+06   As-74 1 E+01 1 E+06 

K-42 1 E+02 1 E+06   As-76 1 E+02 1 E+05 

K-43 1 E+01 1 E+06   As-77 1 E+03 1 E+06 

Ca-45 1 E+04 1 E+07   Se-75 1 E+02 1 E+06 

Ca-47 1 E+01 1 E+06   Br-82 1 E+01 1 E+06 

Sc-46 1 E+01 1 E+06   Kr-74 1 E+02 1 E+09 

Sc-47 1 E+02 1 E+06   Kr-76 1 E+02 1 E+09 

Sc-48 1 E+01 1 E+05   Kr-77 1 E+02 1 E+09 

V-48 1 E+01 1 E+05   Kr-79 1 E+03 1 E+05 

Cr-51 1 E+03 1 E+07   Kr-81 1 E+04 1 E+07 

Mn-51 1 E+01 1 E+05   Kr-83m 1 E+05 1 E+12 

Mn-52 1 E+01 1 E+05   Kr-85 1 E+05 1 E+04 

Mn-52m 1 E+01 1 E+05   Kr-85m 1 E+03 1 E+10 

Mn-53 1 E+04 1 E+09   Kr-87 1 E+02 1 E+09 

Mn-54 1 E+01 1 E+06   Kr-88 1 E+02 1 E+09 

Mn-56 1 E+01 1 E+05   Rb-86 1 E+02 1 E+05 

Fe-52 1 E+01 1 E+06   Sr-85 1 E+02 1 E+06 
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 1ادامه جدول 

 
 هسته

 پرتوزا

 غلظت پرتوزایی

(Bq/g) 

  پرتوزایی

(Bq)  

 هسته  

 پرتوزا

 غلظت پرتوزایی

(Bq/g)  

 پرتوزایی

(Bq)  

Fe-55 1 E+04 1 E+06   Sr-85m 1 E+02 1 E+07 

Fe-59 1 E+01 1 E+06   Sr-87m 1 E+02 1 E+06 

Co-55 1 E+01 1 E+06   Sr-89 1 E+03 1 E+06 

Co-56 1 E+01 1 E+05   Sr-901 1 E+02 1 E+04 

Co-57 1 E+02 1 E+06   Sr-91 1 E+01 1 E+05 

Co-58 1 E+01 1 E+06   Sr-92 1 E+01 1 E+06 

Y-90 1 E+03 1 E+05   In-113m 1 E+02  1 E+06 

Y-91 1 E+03 1 E+06   In-114m 1 E+02 1 E+06 

Y-91m 1 E+02 1 E+06   In-115m 1 E+02 1 E+06 

Y-92 1 E+02 1 E+05   Sn-113 1 E+03 1 E+07 

Y-93 1 E+02 1 E+05   Sn-125 1 E+02 1 E+05 

Zr-931 1 E+03 1 E+07   Sb-122 1 E+02 1 E+04 

Zr-95 1 E+01 1 E+06   Sb-124 1 E+01  1 E+06 

Zr-971 1 E+01 1 E+05   Sb-125 1 E+02 1 E+06 

Nb-93m 1 E+04 1 E+07   Te-123m 1 E+02 1 E+07 

Nb-94 1 E+01 1 E+06   Te-125m 1 E+03 1 E+07 

Nb-95 1 E+01 1 E+06   Te-127 1 E+03 1 E+06 

Nb-97 1 E+01 1 E+06   Te-127m 1 E+03 1 E+07 

Nb-98 1 E+01 1 E+05    Te-129 1 E+02 1 E+06 

Mo-90 1 E+01 1 E+06   Te-129m 1 E+03 1 E+06 

Mo-93 1 E+03  1 E+08   Te-131 1 E+02 1 E+05 

Mo-99 1 E+02 1 E+06   Te-131m 1 E+01 1 E+06 

Mo-101 1 E+01 1 E+06    Te-132 1 E+02 1 E+07 

Tc-96 1 E+01 1 E+06    Te-133 1 E+01 1 E+05 

Tc-96m 1 E+03 1 E+07   Te-133m 1 E+01 1 E+05 

Tc-97 1 E+03 1 E+08   Te-134 1 E+01 1 E+06 

Tc-97m 1 E+03 1 E+07   I-123 1 E+02 1 E+07 

Tc-99 1 E+04 1 E+07   I-125 1 E+03 1 E+06 

Tc-99m 1 E+02 1 E+07   I-126 1 E+02 1 E+06 

Ru-97 1 E+02 1 E+07   I-129 1 E+02 1 E+05 

Ru-103 1 E+02 1 E+06   I-130 1 E+01 1 E+06 

Ru-105 1 E+01 1 E+06   I-131 1 E+02 1 E+06 

Ru-1061 1 E+02 1 E+05   I-132 1 E+01 1 E+05 

Rh-103m 1 E+04 1 E+08   I-133 1 E+01 1 E+06 

Rh-105 1 E+02 1 E+07   I-134 1 E+01 1 E+05 

Pd-103 1 E+03 1 E+08   I-135 1 E+01 1 E+06 

  



  ها تيضوابط دريافت پروانه و مسئول
  16:    صفحه  INRA-RP-RE-100-10/51-1-Far.1389: شناسه شماره

  کي                                     :   بازنگر�    ۲٢:  كل صفحات

  

 

  

 1ادامه جدول 

 
 هسته

 پرتوزا

 غلظت پرتوزایی

(Bq/g) 

  پرتوزایی

(Bq)  

 هسته  

 پرتوزا

 غلظت پرتوزایی

(Bq/g)  

 پرتوزایی

(Bq)  

Pd-109 1 E+03 1 E+06   Xe-131m 1 E+04 1 E+04 

Ag-105 1 E+02 1 E+06   Xe-133 1 E+03 1 E+04 

Ag-110m 1 E+01 1 E+06   Xe-135 1 E+03 1 E+10 

Ag-111 1 E+03 1 E+06    Cs-129 1 E+02 1 E+05 

Cd-109 1 E+04 1 E+06   Cs-131 1 E+03 1 E+06 

Cd-115 1 E+02 1 E+06   Cs-132 1 E+01 1 E+05 

Cd-115m 1 E+03 1 E+06   Cs-134m 1 E+03 1 E+05 

In-111 1 E+02 1 E+06   Cs-134 1 E+01 1 E+04 

Cs-135 1 E+04 1 E+07   W-185 1 E+04 1 E+07 

Cs-136 1 E+01 1 E+05   W-187 1 E+02 1 E+06 

Cs-1371 1 E+01 1 E+04   Re-186 1 E+03 1 E+06 

Cs-138 1 E+01 1 E+04   Re-188 1 E+02 1 E+05 

Ba-131 1 E+02 1 E+06   Os-185 1 E+01 1 E+06 

Ba-1401 1 E+01 1 E+05   Os-191 1 E+02 1 E+07 

La-140 1 E+01 1 E+05   Os-191m 1 E+03 1 E+07 

Ce-139 1 E+02 1 E+06   Os-193 1 E+02 1 E+06 

Ce-141 1 E+02 1 E+07   Ir-190 1 E+01 1 E+06 

Ce-143 1 E+02 1 E+06   Ir-192 1 E+01 1 E+04 

Ce-1441 1 E+02 1 E+05   Ir-194 1 E+02 1 E+05 

Pr-142 1 E+02 1 E+05   Pt-191 1 E+02 1 E+06 

Pr-143 1 E+04 1 E+06   Pt-193m 1 E+03 1 E+07 

Nd-147 1 E+02 1 E+06   Pt-197 1 E+03 1 E+06 

Nd-149 1 E+02 1 E+06   Pt-197m 1 E+02 1 E+06 

Pm-147 1 E+04 1 E+07   Au-198 1 E+02 1 E+06 

Pm-149 1 E+03 1 E+06   Au-199 1 E+02 1 E+06 

Sm-151 1 E+04 1 E+08   Hg-197 1 E+02 1 E+07 

Sm-153 1 E+02 1 E+06   Hg-197m 1 E+02 1 E+06 

Eu-152 1 E+01 1 E+06   Hg-203 1 E+02 1 E+05 

Eu-152m 1 E+02 1 E+06   Tl-200 1 E+01 1 E+06 

Eu-154 1 E+01 1 E+06   Tl-201 1 E+02 1 E+06 

Eu-155 1 E+02 1 E+07   Tl-202 1 E+02 1 E+06 

Gd-153 1 E+02 1 E+07   Tl-204 1 E+04 1 E+04 

Gd-159 1 E+03 1 E+06   Pb-203 1 E+02 1 E+06 

Tb-160 1 E+01 1 E+06   Pb-2101 1 E+01 1 E+04 

Dy-165 1 E+03 1 E+06   Pb-2121 1 E+01 1 E+05 

  

  



  ها تيضوابط دريافت پروانه و مسئول
  17:    صفحه  INRA-RP-RE-100-10/51-1-Far.1389: شناسه شماره

  کي                                     :   بازنگر�    ۲٢:  كل صفحات

  

 

  

 1ادامه جدول 

 
 هسته

 پرتوزا

 غلظت پرتوزایی

(Bq/g) 

  پرتوزایی

(Bq) 

 هسته  

 پرتوزا

 غلظت پرتوزایی

(Bq/g)  

 پرتوزایی

(Bq)  

Dy-166 1 E+03 1 E+06   Bi-206 1 E+01 1 E+05 

Ho-166 1 E+03 1 E+05   Bi-207 1 E+01 1 E+06 

Er-169 1 E+04 1 E+07   Bi-210 1 E+03 1 E+06  

Er-171 1 E+02 1 E+06   Bi-2121 1 E+01 1 E+05 

Tm-170 1 E+03 1 E+06   Po-203 1 E+01  1 E+06 

Tm-171 1 E+04 1 E+08   Po-205 1 E+01 1 E+06 

Yb-175 1 E+03 1 E+07   Po-207 1 E+01 1 E+06 

Lu-177 1 E+03 1 E+07    Po-210 1 E+01 1 E+04 

Hf-181 1 E+01 1 E+06   At-211 1 E+03 1 E+07 

Ta-182 1 E+01 1 E+04   Rn-2201 1 E+04  1 E+07 

W-181 1 E+03 1 E+07   Rn-2221 1 E+01  1 E+08 

Ra-2231 1 E+02 1 E+05   Pu-235 1 E+02 1 E+07 

Ra-2241 1 E+01 1 E+05   Pu-236 1 E+01 1 E+04 

Ra-225 1 E+02  1 E+05   Pu-237 1 E+03 1 E+07 

Ra-2261 1 E+01 1 E+04   Pu-238 1 E+00 1 E+04 

Ra-227 1 E+02 1 E+06   Pu-239 1 E+00 1 E+04 

Ra-2281 1 E+01 1 E+05   Pu-240 1 E+00 1 E+03 

Ac-228 1 E+01 1 E+06   Pu-241 1 E+02 1 E+05 

Th-2261 1 E+03 1 E+07   Pu-242 1 E+00 1 E+04 

Th-227 1 E+01 1 E+04   Pu-243 1 E+03 1 E+07 

Th-2281 1 E+00 1 E+04   Pu-244 1 E+00 1 E+04 

Th-2291 1 E+00 1 E+03   Am-241 1 E+00 1 E+04 

Th-230 1 E+00 1 E+04   Am-242 1 E+03 1 E+06 

Th-231 1 E+03 1 E+07   Am-242m1 1 E+00 1 E+04 

Th-1 طبیعی E+00 1 E+03   Am-2431 1 E+00 1 E+03 

(Th-232 شامل)     Cm-242 1 E+02 1 E+05 

Th-2341 1 E+03 1 E+05   Cm-243 1 E+00 1 E+04 

Pa-230 1 E+01 1 E+06   Cm-244 1 E+01 1 E+04 

Pa-231 1 E+00 1 E+03   Cm-245 1 E+00  1 E+03 

Pa-233 1 E+02 1 E+07   Cm-246 1 E+00 1 E+03 

U-2301 1 E+01 1 E+05   Cm-247 1 E+00 1 E+04 

U-231 1 E+02 1 E+07   Cm-248 1 E+00 1 E+03 

U-2321 1 E+00 1 E+03   Bk-249 1 E+03 1 E+06 

U-233 1 E+01 1 E+04   Cf-246 1 E+03 1 E+06 

U-234 1 E+01 1 E+04   Cf-248 1 E+01 1 E+04 

   



  ها تيضوابط دريافت پروانه و مسئول
  18:    صفحه  INRA-RP-RE-100-10/51-1-Far.1389: شناسه شماره

  کي                                     :   بازنگر�    ۲٢:  كل صفحات

  

 

  

 
 1ادامه جدول 

 
 هسته

 پرتوزا

 غلظت پرتوزایی

(Bq/g) 

  رتوزاییپ

(Bq)  

 هسته  

 پرتوزا

 غلظت پرتوزایی

(Bq/g)  

 پرتوزایی

(Bq)  

U-2351 1 E+01 1 E+04   Cf-249 1 E+00 1 E+03 

U-236 1 E+01 1 E+04   Cf-250 1 E+01 1 E+04 

U-237 1 E+02 1 E+06   Cf-251 1 E+00 1 E+03 

U-2381 1 E+01 1 E+04   Cf-252 1 E+01 1 E+04 

U- طبیعی   1 E+00 1 E+03   Cf-253 1 E+02  1 E+05 

U-239 1 E+02 1 E+06   Cf-254 1 E+00 1 E+03 

U-240 1 E+03 1 E+07   Es-253 1 E+02 1 E+05 

U-2401 1 E+01 1 E+06   Es-254 1 E+01 1 E+04 

Np-2371 1 E+00 1 E+03   Es-254m 1 E+02 1 E+06 

Np-239 1 E+02 1 E+07   Fm-254 1 E+04 1 E+07 

Np-240 1 E+01 1 E+06   Fm-255 1 E+03 1 E+06  

Pu-234 1 E+02 1 E+07        

  

    



  ها تيضوابط دريافت پروانه و مسئول
  19:    صفحه  INRA-RP-RE-100-10/51-1-Far.1389: شناسه شماره

  کي                                     :   بازنگر�    ۲٢:  كل صفحات

  

 

  

  3پیوست

  

  مجوز کار با اشعه/ پروانه اشتغالمراحل اظهار و  ینمودار درخت

 

؟اظهارکافی است

بله
اظهار الزم نیست/ مجوز/پروانه اشتغال

معاف

مجوز کار با اشعه/اشتغالپروانه صدور فرآیند 

خیر

بله

بله

خیر

ثبت در سیستم 

تکمیل فرم اظهار

خیر

درخواست منبع
پرتويیا فعالیت 

اظهار الزم نیست/ مجوز/پروانه اشتغال

 
 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  



  INRA-RP-FR-100-10/81-0-Bah.1389:    شماره

  صفر:                        بازنگري  

  

  

  4پیوست 

  

  فرم اظهارنامه منابع پرتو

  
  

  :کننده ا استفادهینام واردکننده  - 1

 :ارکننده همراه با کدپستیآدرس کامل اظه -2

 

 :توان درصورت نیاز با وي تماس گرفت نام کامل فردي که درارتباط با کاربرد منابع پرتو بوده و می - 3

   :تلفن مستقیم     :یکد مل

  :طور کامل و دقیق تکمیل گردد جداول زیر متناسب با نوع منبع یا منابع درخواستی به - 4

 )کنند هایی که با روشن شدن، تولید اشعه ایکس می دستگاه( مولد پرتوهاي  مشخصات دستگاه 4-1

 

  ردیف
نام و مدل 

  دستگاه
  کارخانه سازنده

  شماره

  سریال

حداکثر ولتاژ 

)kVp(  

حداکثرجریان 

)mAp(  
  نوع کاربرد

  محل دقیق استفاده

  همراه تلفن و فاکس به

                

                

                

                

                

                

  

 )دکنن طور طبیعی از خود پرتو ساطع می ها که به  منابع حاوي رادیوایزوتوپ(رتوزا هاي پ مشخصات چشمه 4-2

 

  ردیف
  نام

  رادیوایزوتوپ

کارخانه 

  سازنده

پرتوزایی اولیه 

یا  بکرل (

  )میکروکوري

  سال

  ساخت 
  شماره سریال

  حالت فیزیکی
  نوع

  کاربرد
  محل دقیق استفاده

 گاز  مایع  جامد

                  

                  

                  

                  

                  

                  



  INRA-RP-FR-100-10/81-0-Bah.1389:    شماره

  صفر:                        بازنگري  

  

  

  
 ونسازیریمولد پرتو غ يها مشخصات دستگاه 4-3

  

  ردیف
  نام و مدل

  دستگاه

کارخانه 

  سازنده
  شماره سریال

  نوع

  پرتو
  توان

ا یفرکانس 

  طول موج

  نوع

  کاربرد
  محل دقیق استفاده

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

  .هاي ناقص به متقاضی برگردانده خواهد شد فرم. طور کامل ارائه گردند اطالعات خواسته شده باید به  :توجه

  

  

  

  

  

...................................... .......................مرکـز / ار شـرکت  ینده تام االختیعنوان نما به.......................................................................... اینجانب 

مرکـز مـورد اسـتفاده    / نمایم که منابع پرتو اظهارشده تنها دراین شرکت  صحت اطالعات مندرج در این فرم را تایید و تعهد می

وز الزم از امـور  تنها پس از اخـذ مجـ  ) ویژه مواد پرتوزا(ها  جایی، واگذاري به سایرین یا پسمانداري آن قرار گرفته و هرگونه جابه

  .حفاظت دربرابراشعه کشور انجام پذیرد

  

  مهر شرکت یا مرکز              و امضاء ینام و نام خانوادگ

  

  

  

  

  

  



  

  

  5پیوست 

  ها/مجوز کار با اشعه تا زمان تعیین تکلیف دستگاه/هاي مولد پرتو مراکز فاقد پروانه اشتغال دستگاه موقت فرم تعهد مسئولیت نگهداري

برداري از دستگاه را ندارند و شامل  اند و درحال حاضر قصد بهره شتهاباشد که از گذشته، دستگاه مولد پرتو در اختیار د راي مراکزي میاین تعهدنامه ب*

  .شود مراکزي که قصد در اختیارگیري دستگاه مولد پرتو را دارند، نمی

 :  فاکس    :تلفن    :کد پرتوکاري مرکز              :                                              مالک دستگاهنام مرکز  -1

 :آدرس کامل مالک همراه با کد پستی -2

   :فاکس    :تلفن            :آدرس کامل محل نگهداري دستگاه -3

 :                  کدملی    :نام باالترین مقام یا نماینده تام الختیار که مسئولیت دستگاه را برعهده می گیرد -4

 :ل فرد مسئولشماره مستقیم و  موبای

 :طور کامل و دقیق تکمیل گردد جداول زیر متناسب با نوع دستگاه یا دستگاه هاي مولد پرتو دراختیار به -5

 )طور کامل و دقیق تکمیل گردد اطالعات باید به(  هاي مولد پرتوهاي یونساز در اختیار مشخصات دستگاه 5-1

  شماره  سریال  کارخانه سازنده  نام  و  مدل دستگاهردیف
اکثرولتاژ حد

)kVp(  

حداکثرجریان   

)mA(  
  محل دقیق نگهداري   نوع کاربرد

شماره شناسه 

  واحد قانونی

                

                

 )طور کامل و دقیق تکمیل گردد اطالعات باید به(  هاي مولد پرتوهاي  غیریونساز در اختیار مشخصات دستگاه 5-2

  توان  نوع پرتو  شماره سریال  کارخانه سازنده  نام و مدل دستگاه  ردیف
فرکانس یا 

  طول موج
  محل دقیق نگهداري   نوع کاربرد

                  

                  

  :  تعهدات مرکز و مسئول دستگاه

بــــا توجــــه بــــه .................................... ........بــــه نماینـــدگی از مرکــــز  ........................................ بــــا ســــمت ........................................................... اینجانـــب  

مجوز کار با اشعه ویا قصد واگذاري دستگاه به مرکز صاحب صالحیت را نداشـته، و از آنجـا کـه    / امکان اخذ پروانه اشتغال................................................................ 

ها می باشم و با آگاهی کامل از مفاد قانون حفاظت در برابر اشعه، / پرتو فوق الذکر را ندارم، متقاضی نگهداري موقت آن هاي مولد/قصد بهره برداري از دستگاه

امی مـدارك و  نامه اجرایی آن، استانداردهاي پایه حفاظت در برابر پرتوها و ایمنی دستگاه، ضوابط کار با پرتو، ضوابط دریافت پروانه و مجـوز، صـحت تمـ    آیین

هاي قانونی و ضمن پذیرش کامل مسئولیت هرگونه عدم تطابق، تمامی مسئولیت. نمایم العات ارائه شده را تأیید و رعایت تمامی مقررات مذکور را تعهد میاط

ـ     هاي مولد پرتو دراختیار را  پذیرفته و متعهد می/دستگاه ه بهـره بـرداري، اسـتفاده و    گردم پیش از دریافت پروانه اشتغال یا مجـوز از واحـد قـانونی، از هرگون

  :ها خودداري و موارد زیر را رعایت نمایم/واگذاري دستگاه

 ها / مسئولیت ایمنی و امنیت دستگاه -

 ها/ عدم هرگونه دخل و تصرف یا تغییر در دستگاه -

 ها/ دستگاهتا زمان تعیین تکلیف ) حداکثر یکساله(ها در بازه هاي زمانی دوره اي و منظم / ارائه گزارش وضعیت دستگاه -

 )و دیگر مراجع ذیصالح(ها، از واحد قانونی /دستگاه... برداري، واگذاري، تعمیرات و جابجایی و  اخذ مجوزهاي قانونی قبل از بهره -

 حداکثر ظرف مدت یک سال) مجوز کار با اشعه یا واگذاري به مرکز مجاز پس از اخذ مجوز/اخذ پروانه اشتغال(ها /تعیین تکلیف دستگاه -

 ها و بررسی مستندات و مدارك/ي با واحد قانونی و بازرسان آن در زمینه نظارت بر دستگاههمکار -

 ها /ثبت و نگهداري اطالعات و مشخصات دستگاه -

 ها و تصمیم واحد قانونی  ها، براساس توصیه/ها و مسئولیت مرتبط با دستگاهپذیرش تمامی هزینه -

  

نماییم که دستگاه اعالم شده، فقط درمحل امن و ایمن اعالم شده طبق این فرم  رج در این فرم، تعهد میامضا کنندگان زیر ضمن تایید صحت اطالعات مند

جایی، تعمیرات یا  واگذاري نسبت به اخذ مجوز الزم از دفتر حفاظت دربرابراشعه اقدام الزم  در این مرکز نگهداري گردیده و قبل از هرگونه بهره برداري، جابه

  .به دفتر حفاظت در برابر اشعه اعالم نماییم) حداکثر یکساله(ین وضعیت دستگاه را در بازه هاي زمانی دوره اي و منظم به عمل آید و آخر
  

   )مسئولدارندگان حق امضاي تعهدآور براساس اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی و براي مراکز دولتی باالترین مقام (: نام و نام خانوادگی و امضاء  باالترین مقام  مرکز

  تاریخ                     مهر مرکز                                                                                                                        

  )براي مراکز غیر دولتی(محل گواهی امضاء در دفتر اسناد رسمی 


