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  در مراكز پرتودرماني با اشعهضوابط دريافت مجوز كار

   
 هدف   -1

 مجلـس شـوراي اسـالمي،    1368 قانون حفاظت در برابر اشعه مـصوب  4 بر اساس تبصره ماده مدركاين  
 استانداردهاي پايه حفاظت در    هئيت وزيران و   1369نامه اجرائي قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب           آئين

و فصل اول قانون مربوط به مقررات امور پزشـكي و   1384ساز و ايمني منابع پرتو، چاپ       برابر پرتوهاي يون  
 منظـور بـه    مجلس شوراي اسـالمي      1367 و اصالحات    1334مصوب  داروئي و مواد خوردني و آشاميدني       

  .تدوين شده است  در مراكز پرتو درماني تهيه و مجوز كاردريافت
  
  دامنه كاربرد   -2

كاربري ر  تغيي،برداري بهره، كارگيري منابع پرتو جهت درمان شامل احداثه منظور به هرگونه فعاليت ب
، تهيه، خريد، فروش، نقل و انتقال يا از كاراندازي منابع  و پسمان چشمه پرتوزاواحدهاي پرتودرماني

                .گردد ميمدركمقررات اين  مشمول پرتو
  
  تعاريف  -3

 ، شده در قانون   هگرفت كاره   تعريف نشده اند بايد براساس تعاريف ب       مدركاين  واژه ها و اصطالحاتي كه در       
  .آئين نامه اجرائي و استانداردهاي پايه حفاظت در برابر اشعه تفسير شوند

  :(quality control tests) كنترل كيفيآزمون هاي  - 3-1
قـت  دصـحت و    به منظـور اطمينـان از       بايد  هاي منظمي كه    ها و كنترل  گيريبه مجموعه اندازه  
  .گردد اطالق مي، تجهيزات انجام پذيردافزارها و، نرمعملكرد دستگاهها

  :)action level(  اقدامآستانه -3-2
  پرتـوگيري   ممتـد يـا     در شرايط پرتوگيري  است كه اگر       پرتوزايي   دز يا غلظت     آهنگ  از  مقداري
  . پذيرد انجامبايد    ساز يا حفاظتي  چاره شود، اقدامات تجاوز   از آن اورژانس

  :(investigation level)  بررسيآستانه -3-3
   يا حجم   سطحد   در واح    يا آلودگي    بدن  بهمواد پرتوزا    مانند دز مؤثر، ورود        كميت   از يك   مقداري

  . گيرد  انجام  الزم  بايد بررسي بيشتر از آناست كه براي مقادير 
  :(weekly workload W) ي هفتگيبار كار -3-4

هـاي پرتـودهي بـر      آمپر در مجموع زمان   ميلي حاصل ضرب حداكثر  ي پرتو ساز    براي دستگاهها 
  تراپـي و  يكـ برا،  كبالـت تراپـي   تلـه  دسـتگاههاي  بـراي . باشـد حسب دقيقه در طول هفتـه مـي       

  . شودمتري از دستگاه بيان مي  براساس دز جذب شده در فاصله يكيدهنده بار كارشتاب
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  :بيمار -3-5
  .گيردت درمان بيماري تحت تابش مستقيم پرتوها قرار ميگردد كه جهبه فردي اطالق مي

  :(inspector) زرسبا - 3-6
هاي پرتوي مركز را    گردد كه براساس قوانين حق نظارت و كنترل بر فعاليت         به فردي اطالق مي   

  .دارد
  :(radiation) پرتو -3-7

  .باشد پرتو يونساز مي"پرتو"منظور از 
  :(radiation worker) پرتوكار - 3-8

گردد كه با منابع پرتو به طور فيزيكي در ارتباط باشد و صالحيت             الق مي طي ا شخصي حقيق به  
وي جهت حضور در نواحي كنترل شده براساس ضوابط قيد شـده در ايـن مـدرك تائيـد شـده                     

  .باشد
  :سيسأپروانه ت -3-9

ون تبـصره   ييـد در كميـس    ئاشعه و طرح و تا     مجوزي است كه پس از صدور تاييديه مجوز كار با         
  .شودبرداري و شروع به كار به مركز داده مي  جهت بهره20 ن و كميسون ماده قانو4ماده 

  :(absorbed dose D) دز جذب شده -3-10
 :شود  مي  زير تعريف  صورت ،  به(D)  دزيمتري  اساسي كميت

dm
dD ε

=
  

   جـرم   بـه   كوچك  با حجم  ماده  يونساز به  توسط پرتوهاي  شده  داده متوسط انرژي dε  آن  در كه
 dm  دز ميـانگين     صـورت    در اين  .  است   محاسبه   قابل   معين   در هر حجم    انرژي  ميانگين .  است    

   يكاهـاي   در سيستم .    حجم   آن   بر جرم    تقسيم   معين  حجم    به   شده   داده   انرژي   با كل   برابر است 
  .شود  مي ناميده  " گري"   كه است  (J/kg)   بر كيلوگرم  ژول  دز جذبي ، يكاي(SI) المللي بين

 :(dose constraint) دز محدوده شده - 3-11

   جهـت    كـه   منبـع   از يـك  ناشـي      دز فردي    در زمينه   نگري  با آينده    همراه   شده   اعمال  محدوديت
   پرتـوگيري   بـراي  دز محـدود شـده   . شـود    مي   در نظر گرفته     منبع   و ايمني    حفاظت   سازي  بهينه
 را محـدود      سـازي    بهينـه   هـاي  روش   انتخـاب   باشـد كـه      مي   منبع   از يك   قدار دز فردي  م ،  شغلي
   كنتـرل    منبـع    از يـك     مـردم   ، حداكثر دز ساالنه      مردم  پرتوگيري   براي  محدود شده  دز  . كند  مي
  ه دز سـاالن     بـراي   دز محدود شـده   .  شود  رعايت   و كاربرد منبع     طراحي   بايد هنگام    كه   است  شده
 و بـا در نظـر گـرفتن كليـه            شـده   كنتـرل    منبـع   بينـي    پـيش    قابل كاربرداز  ناشي     بحراني  گروه

   مجمـوع    كـه    اسـت    تضميني   هر منبع    براي  دز محدود شده  . رود   كار مي    به  مسيرهاي پرتوگيري 
،   پزشـكي  ري پرتـوگي  بـراي .  كمتر از حد دز باشد  شده كنترل  منابع   از تمام  بحراني   گروه  دزهاي

   سـازي    در بهينـه     شوند، ليكن   راهنما در نظر گرفته      سطح   عنوان   بايد به   مقادير دز محدود شده   
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 در   كـه   غير از كاركنـان  يا افرادي كنند و  مي  پرتوگيري  پزشكي  در تحقيقات   كه   افرادي  حفاظت
  .رود  كار نمي به، كنند  مي  بيمار كمك پرستاري

  :(quality control procedure) ل كيفي كنتردستورالعمل -3-12
 هــاي كنتــرل كيفــي براســاس يكــي از گيــري جهــت انجــام آزمــايشهــاي انــدازهشــرح روش

  .باشداستانداردهاي قابل قبول واحد قانوني مي
  :(responsible person) شخص مسئول -3-13

م براي شخص حقيقي است كه برابر آيين نامه مربوطه واجد صالحيت علمي و فني و شرايط الز  
   .تصدي و نظارت بر كليه امور مربوط به كار با اشعه در محدوده پروانه مربوطه باشد

  : (use factor U)فاكتور استفاده - 3-14
درماني در يـك جهـت خـاص        پرتو   است كه پرتوهاي اوليه دستگاه        كار دستگاه  كسري از زمان  

  .گيرد قرار مي
  :(occupancy factor T) فاكتور اشغال -3-15

دهنده حضور احتمالي فرد يا افراد در يك محل در زمان پرتودهي مي                كه نشان   از زمان    كسري
  . باشد

  :(physicist) فيزيسيست درمان -3-16
 صـحت درمـان براسـاس    گردد كه صالحيت وي جهت تصدي مـسئوليت       به شخصي اطالق مي   

اجراي صحيح و منظم دزيمتري، كنترل كيفي، طراحـي درمـان، محاسـبه دز و ديگـر وظـايف                   
  .                  در يك مركز پرتو درماني، بر اساس ضوابط اين مدرك تاييد شده باشدمربوطه

 :(worker) كاركنان عادي -3-17

  و   وظـايف   و   هـستند   كارفرمـا    در اسـتخدام     يا قراردادي    وقت  ، پاره    وقت   طور تمام    به   كه  افرادي
فـرد   (اسـت    مـشخص   غلـشان  مـرتبط بـا ش       در برابـر اشـعه       بـا حفاظـت      در رابطه    ايشان  حقوق

  ).  است  كارفرما و كاركنان وظايف   داراي خوداشتغال
 قانون مواد داروئي، خوراكي و آشاميدني وزارت بهداشت، درمـان و            20ون ماده   يكميس -3-18

  :1332آموزش پزشكي مصوب 
خواهنـد در   سيوني كه به منظور رسيدگي به صالحيت مؤسـس و مـسئولين فنـي كـه مـي          يكم

هـاي   دار مسئوليت شوند و يا تقاضاي صدور يكي از پروانـه        و پيراپزشكي عهده   موسسات پزشكي 
ون تشخيصي به رياست معاونت سالمت و       يكميس. گردد  نمايند، تشكيل مي    قانوني مربوطه را مي   

  .اعضاي مربوطه تشكيل و راي اكثريت اعضاء قطعي خواهد بود
  :1368ب  حفاظت در برابر اشعه مصو قانون4كميسيون تبصره ماده  -3-19

كميسيوني مركب از دو نفر متخـصص امورحفاظـت در برابـر اشـعه از واحـد قـانوني و دو نفـر                       
يد مجـوز كـار بـا       يكارشناس از وزارت بهداشت،  درمان و آموزش پزشكي كه جهت بررسي و تا             

  .شود سسات پزشكي تشكيل ميؤاشعه در مورد م
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  :(radiation practice permit)  با اشعهمجوز كار -3-20
  توسـط واحـد قـانوني     است كه جهت اشتغال در امور پرتودرماني براي مدت سـه سـال             مجوزي

  .گرددصادر مي
  : (permanent occupancy area)محل با اشغال دائم -3-21

وجـود  )  سـاعت 8(كـاري   هايي اطالق مي شود كه احتمال اشغال دائم آن در هر شيفت        به محل 
فاتر، اتاق انتظار، محـل هـاي مـسكوني و          ها، د  باشد، نظير محل منشي بخش، آزمايشگاه      داشته
  .شود در نظر گرفته مي1 فاكتور اشغال براي اين محل ها برابر .غيره

  : (sometimes occupancy area)محل با اشغال گاه به گاه -3-22
،  هرشيفت كاري به ندرت باشـد      آن در به محل هايي اطالق مي شود كه احتمال حضور افراد در          

 فـاكتور  . محل نصب دستگاه، شوفاژ خانه، پاركينـگ، انبـار و غيـره   محوطه هاي باز اطراف   نظير  

16  توان برابر ها مي اشغال را براي اين محل
  .در نظر گرفت 1

  :محل با اشغال نيمه وقت -3-23
وجـود  ) سـاعت 4( شـيفت كـاري  % 50به محل هايي اطالق مي شود كه احتمال اشـغال آن در          

هـا  عموال فاكتور اشغال براي اين محل      م .ا، راه پله ها، پياده روها و غيره        باشد، نظير راهروه   هداشت

4برابر را 
  .گيرنددر نظر مي 1

  :(member of the public) مردم -3-24
  پرتـوگيري   در معرض  استاندارد  اين  مقررات  بر اساس گردد كه   مي   اطالق   افرادي   به   طور كلي   به

 از   شاخص  نفر  ، يك    با حد دز ساالنه      مردم   پرتوگيري   منظور مقايسه   به.  نباشند  ي يا پزشك   شغلي
  .گردد  مي  تعيين  مربوطه  بحراني گروه

  :(radiotherapy center) مركز پرتو درماني - 3-25
  .گرددد، اطالق مييننمااستفاده ميدرمان   كه از منابع پرتو به منظوريبه كليه مراكز

  :(health physics officer) تمسئول فيزيك بهداش -3-26
شخص حقيقي است كه برابر آيين نامه مربوطه واجد صالحيت علمي و فني و شرايط الزم براي   

  .تصدي مسئوليت حفاظت در برابر اشعه در محدوده پروانه مربوطه باشد
  :(radiation protection and safety criteria) معيارهاي حفاظت و ايمني -3-27

 دسـتگاههاي  رراتي است كه به منظور حفاظت در برابـر پرتوهـا و ايمنـي               مجموعه ضوابط و مق   
  .پرتوساز در استانداردهاي پايه حفاظت در برابر اشعه مشخص شده است
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  :(radiotherapy source) درمانيمنبع پرتو -3-28
 كليه تجهيزاتي كه توسـط      و باز و همچنين   به دستگاههاي پرتوساز، چشمه هاي پرتوزاي بسته        

 نظيـر دسـتگاههاي     ؛گـردد  درمان استفاده مي شوند، اطـالق مـي        هاي مذكور جهت    مهآنها چش 
  .دهنده، سيموالتور، ايكس درماني و غيرهشتاب كبالت، براكي تراپي،

  :موافقت اصولي -3-29
مجوز صادره توسط وزارتخانه جهت تاسيس موسسات و مراكز پزشكي و پيراپزشكي كه پـس از                

 بـر اسـاس ضـوابط و        20در كميسيون قانوني ماده     ) قيحقيقي، حقو (سسين  مؤتاييد صالحيت   
   به موسس اجـازه تهيـه مكـان و تجهيـز بـراي شـروع بـه كـار را                    گردد و قانوناً    قوانين صادر مي  

  . مي دهد
  :(supervised area) ناحيه تحت نظارت - 3-30

 باشـد،    نظارت تحت  در آن   شغلي   شرايط پرتوگيري    نباشد ليكن    كنترل   تحت   كه  اي   هر ناحيه   به
ويـژه      حفـاظتي    و اقدامات    ايمني   مقررات   اجراي   به   نيازي  معموالً   ناحيه  در اين . گردد   مي  اطالق
 . نيست

  :(controlled area) ناحيه كنترل شده -3-31
يـا    و   گرفتـه    زير انجـام    داليل   به   ايمني   و مقررات    ويژه   حفاظتي  ات اقدام   در آن    كه  اي  ناحيه هر

  :دمورد نياز باش
  . كار  در شرايط عادي  آلودگي  از گسترش  يا جلوگيري  پرتوگيري كنترل 
  .  بالقوه  پرتوگيريهاي  گستره  يا محدود كردن جلوگيري 

  :(physical installation) نصب فيزيكي -3-32
 هاي كنترل كيفي و پذيرش دستگاه وقبل از بكار گيري            منظور نصب دستگاه جهت انجام تست     

  . و يا درمان بيمار استدستگاه جهت تشخيص 
  :(Competent Authority) واحد قانوني -3-33

هـا و   نامـه براساس قانون حفاظت در برابر اشعه، واحد قانوني موظف بـه اجـراي مقـررات، آئـين                
ها از طرف سازمان انرژي اتمي ايـران بـه معاونـت     اين مسئوليت . باشداستانداردهاي مربوطه مي  

  .واحد قانوني تفويض شده استاي كشور به عنوان سازمان در امور نظام ايمني هسته
  :وزارتخانه -3-34

  .وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
  
   هامسئوليت  -4

برداري مركز پرتودرماني موظف به رعايت كليه مفاد ضوابط دارنده موافقت اصولي جهت احداث و بهره
  . از واحد قانوني اخذ نمايدواحد قانوني بوده و بايد مجوزهاي الزم را براساس ضوابط اين مدرك
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  رويه هاي كاري  -5

  مجوز دريافت مراحل  -1- 5
شـروع   از وزارتخانه و قبل از     پس از دريافت موافقت اصولي     متقاضيان تاسيس مراكز پرتودرماني   

  :دنواحد قانوني اقدام نماي نسبت به اخذ مجوزهاي مشروحه زير ازبايد ، به كار پرتو درماني
  احداث مجوز  )الف
  مجوز كار با اشعه )ب

  احداثمجوز   -5-2
را بطـور كامـل تكميـل     پيوست  )ه – 1 ( بايد فرم  احداثمتقاضي جهت دريافت مجوز      -5-2-1

  .نموده و كليه اطالعات و مدارك خواسته شده در فرم مذكور را به واحد قانوني ارائه نمايد
  .داده مي شود  اصولي از وزارتخانهتدارندگان موافق فقط به احداث مجوز -5-2-2
 محل نـصب دسـتگاه بايـد بـا درنظـر            ضخامت و جنس ديوارهاي   طراحي و محاسبات     -5-2-3

  : به نحوي باشد كهي و بار كار صورت گرفته فاكتور اشغالوگرفتن مشخصات منبع پرتو، فاصله،
 هفتـه   ميكروسـيورت در   20 در شـرايط عـادي كـار از          در مناطق تحت نظـارت     پرتوگيري   )الف

  .يدتجاوز ننما
تجـاوز    ميكروسيورت در هفته 100 در شرايط عادي كار از       شده  در مناطق كنترل   پرتوگيري   )ب

  .ننمايد
ها مشخص گردد كه     گيري واحدهاي پرتودرماني، چنانچه براساس اندازه     احداث  پس از     :تبصره

  نـواقص   است، مجوز هاي صادره تـا رفـع         3-2-5بند  مندرج در   بيش از مقادير     دز يا آهنگ دز   
  .گردندتعليق مي

  :جهت احداث يك مركز راديوتراپي بايد فضاهاي زير وجود داشته باشد -5-2-4
  ؛نوع دستگاه و كاربري آن توجه به اتاق درمان با  فضاي كافي و مناسب) الف
  ؛ها براي حمل دستگاه، بيمار و برانكاردوها و راهر فضاي كافي و مناسب ورودي  ) ب
  ؛تكن بيمارانفضاي كافي جهت محل انتظار و رخ  ) ج
فضاي كافي براي بايگاني سوابق بيمـار و سـوابق عملكـرد دسـتگاه، نتـايج كنتـرل كيفـي،             ) د

  ؛دزيمتري ها و نتايج دستورالعمل
،  وج هـا   كننـده هـاي تـابش،       نظير شيلد ها، اصالح    فضاي كافي براي تجهيزات فيزيك پرتو       ) ه

ارنـده هـاي بيمـار،      ثابـت نگهد  ،  هاي نگهدارنده، تجهيزات دزيمتري و كنترل كيفـي        سيني
  ؛ و لوازم يدكياپليكاتورها

  ؛دستشوئي و سيستم فاضالب  ) و
  .راه دسترسي مستقل به بخش جهت كنترل ورود افراد به ناحيه تحت نظارت  ) ز
  .محل مناسب براي نگهداري كليه چشمه هاي موجود  ) ح
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نظرگرفتـه   هاي ذيـل در بايست پيش بيني همچنين جهت احداث مركز راديوتراپي مي  -5-2-5
  :دشو
 پرتو، عالئم صوتي و نوري هـشدار دهنـده          ظهاي حفاظت و ايمني الزم شامل حفا      سيستم) الف

  ؛پرتودهي، كليد قطع اضطراري پرتودهي، تايمر و نمايشگرهاي وضعيت چشمه
  ؛و ارتباط صوتي و تصويري با بيمارامكان پايش بيمار   ) ب
  ؛هاي ليزري تنظيم كننده وضعيت بيمار و دستگاهسيستم  ) ج
  ؛ذيه مناسب براي دستگاه و تجهيزات كنترل كيفيمنبع تغ  ) د
  ؛سيستم تهويه مناسب براي اتاق درمان  ) ه
  ؛ الزم جهت كنترل ورود افراد به نواحي كنترل شدهتدابير  ) و
كننده ادامه پرتـودهي در صـورت ورود افـراد بـه اتـاق درمـان هنگـام                   هاي متوقف  سيستم  ) ز

  ؛پرتودهي
مـان جهـت نمـايش وضـعيت پرتـودهي          باالي درب اتـاق در    مناسب   هشداردهنده   سيستم  ) ح

  ؛چشمه
  .هاي دزيمتري و الكترومتر به اتاق درمان عبور كابلمسير) ط
  . جدا گرددبخش پرتودرماني از محلهاي پر ازدحام و پر تردد  ) ي
هرگونه تغيير در نقشه محل نصب منابع پرتو و اتـاق هـاي اطـراف آن و يـا تغييـر در                       -5-2-6

 مـي گـردد، مگـر آنكـه تغييـرات در راسـتاي              احـداث مجـوز    لغو كاربري هر يك از آنها موجب     
   .واحد قانوني انجام شده باشدتائيد حفاظت و ايمني و با 

  مجوز كار با اشعه  -5-3

  مقررات عمومي -5-3-1
 مـورد تقاضـا     هـاي پرتودرمـاني    براي ورود و ترخيص دستگاه    بايد   متقاضي   -5-3-1-1

  .احد قانوني اقدام نمايدووابط ورود و ترخيص ض براساس مدرك جهت نصب
    .هاي مراكز غيردولتي بايد نو باشد

، طراحي درمان هاي   همراه سيستم   همزمان و  بايددستگاههاي پرتودرماني    -5-3-1-2
تور گشايش اعتبار و وارد شوند، مگـر اينكـه قـبال تـامين          سيموال تجهيزات دزيمتري و  

جوز ورود، تـرخيص و مجـوز       در صورت عدم وجود امكانات فوق در مركز م        . شده باشند 
  .  شودنمي كار با اشعه داده

 اسـتاندارد  SSDتراپي در عمق مرجع و در فاصله         خروجي دستگاههاي تله   -5-3-1-3
)cm 80      براي دستگاه كبالت وcm 100      و در ميـدان    ) دهنـده  بـراي دسـتگاه شـتاب

  .  باشد cGy/min 100 نبايد كمتر از 10×10
 ادامـه درمـان بـا       cGy/min 75از  جي به ميزان كمتر     در صورت كاهش خرو   : 1تبصره

  .دستگاه مجاز نمي باشد
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 شود الزم است مركز cGy/min100 در صورتي كه خروجي دستگاه كمتر از : 2تبصره
  .نسبت به تعويض چشمه اقدام نمايد

بكارگيري دستگاه   از   بعد از ترخيص دستگاه، نصب فيزيكي و قبل        احداث دارنده مجوز    -5-3-2
فـرم   بايـد  از اخذ تاييديـه معاونـت بهداشـتي دانـشگاه مربوطـه و بازرسـي واحـد قـانوني،                  پس  

مدارك همراه  به   را تكميل نموده و   ) ه-2فرم  (با اشعه در راديوتراپي      مجوز كار    درخواست صدور 
  .مورد نياز مندرج در فرم مزبور جهت بررسي هاي الزم به واحد قانوني ارسال نمايد

بعنـوان  پزشـك متخـصص راديـوتراپي انكولـوژي         نفـر    قت اصولي بايد يك   دارنده مواف  -5-3-3
و يـك نفـر بعنـوان       نفر واجد صالحيت بعنـوان مـسئول فيزيـك بهداشـت              يك ،مسئول شخص
  . ت درمان معرفي نمايديسفيزيس
ـ (در فعاليت هاي خاص نظير استفاده هاي براكي تراپي خارج از مراكز پرتـو درمـاني                 : تبصره ه ب

ت نظـارت متخـصص      بايـد تحـ    مسئوليت كار بـا اشـعه     )  چشمي و گاما نايف    الكعنوان مثال پ  
  . راديوتراپي آنكولوژي و تائيد فيزيسيست انجام پذيرد

  :يد بهداشت بايزيكمسئول ف -5-3-4
 يـا  ي پزشـك  يزيـك  ف ي از رشته ها   يكي ارشد در    ي حداقل كارشناس  يليمدرك تحص  يدارا) الف

مرتبط بـا پرتـو      ي از رشته ها   يكي در   يداقل كارشناس  ح يليمدرك تحص يا    باشد و  يپرتوپزشك
  . داشته باشد ي سال سابقه كار در مراكز پرتودرمان2 با يزيك فيا يوتراپي راديولوژي،رادنظير 

  .باشدويژه مراكز پزشكي  حفاظت در برابر اشعه يشرفته دوره پمدركداراي   ) ب
 در مركـز    يـرد گيرمان صورت م   كه د  ييها در تمام زمان   يد بهداشت با  يزيك مسئول ف   -5-3-5

 يـك  يـد  با، در مركز حضور ندارد يلي كه به هر دل    ييها حضور داشته باشد و در زمان      يپرتودرمان
  . در مركز حضور داشته باشدواجد شرايط يگر دنفر
  :   يد درمان بايزيسيست ف -5-3-6

 يـا  يپزشـك  يزيـك  ف ي از رشته ها   يكي ارشد در    يكارشناسحداقل   يلي مدرك تحص  يدارا) الف
 ي و محاسـبه دز در پرتودرمـان        درمـان  ي ماه سابقه كـار در طراحـ       6 و حداقل     باشد يپرتوپزشك

  ، ياداشته باشد
 ي مـرتبط بـا پرتـو نظيـر         از رشـته هـا     يكـي  در   ي حداقل كارشناسـ   يلي مدرك تحص  يدارا) ب
 و  ني درمـا  در طراحـ  آموزي   سال سـابقه كـار     2 باشد و حداقل     يزيك ف يا يوتراپي راد يولوژي،راد

  . داشته باشديمحاسبه دز در پرتودرمان
 مـدت   واحـدقانوني،  يد مورد تائ  يزيسيست ف نفر يكجهت احتساب سابقه كار الزم است       : تبصره

 و  درمـان ي طراحـ يفيـت  نمـوده و ك ي را گـواه  يزمان حضور فرد مورد نظر در مركز پرتودرمـان        
 . قرار دهديد مورد تائيز را نيشان ايمحاسبه دز پرتودرمان
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 بيمـار در سـال       400ازاي هر دستگاه و تا ظرفيت درمـاني         ه   در هر مركز پرتودرماني ب     -5-3-7
تعـداد  ت تجـاوز    در صـور  . الزم است يك فيزيسيست واجد شرايط به واحدقانوني معرفي گـردد          

  .ت ديگر نيز بكار گرفته شوديس نفر براي هر دستگاه در سال الزم است يك فيزيس400بيمار از 
 هـر   ي دارا ي چنانچه فـرد   اكز راديوتراپي كه داراي يك دستگاه درماني مي باشند،         در مر  :تبصره

تواند هـر    يمبنا به تشخيص واحد قانوني       باشد،   يزيسيست بهداشت و ف   يزيكدو شرط مسئول ف   
  .يردعهده گه  را همزمان بيتدو مسئول

  كـارداني  ي يا  راديولوژ كارشناسيبايد حداقل داراي مدرك تحصيلي      درمان  پرتوكاران   -5-3-8
  .راديوتراپي باشند

پرستاران شاغل در بخش هاي براكي تراپي بايد دوره هاي حفاظت در برابر اشعه را     كادر   :تبصره
  .  گذرانده باشند

بايد تجهيزات مـشروحه زيـر را       مجوز كار با اشعه     براي دريافت   دارنده موافقت اصولي     -5-3-9 
  :قانوني اعالم نمايدتهيه و تعداد و مشخصات آنها را به واحد 

 بـراي هـر   نسترمولومينـسا  از نوع فيلم بج يا    قرائت غيرمستقيم   دزيمتر فردي   يك حداقل) الف
  ،پرتوكاران ثابت يك از
بـراي  ) نظير دزيمترهـاي قلمـي يـا الكترونيكـي        (مستقيم    قرائت  فردي حداقل يك دزيمتر  ) ب

 ، با سيستم براكي تراپي دستي كار مي كنندپرتوكاراني كه

مـستقيم    ي دزيمتـر فـردي قرائـت      تراپي بايد دارا   پرستاران، منشي و خدمه بخش براكي     : بصرهت
  .باشند

مستقيم مناسب جهت افراد غيرپرتوكار كـه بـه هـر نحـوي وارد ناحيـه                  دزيمتر فردي قرائت  ) ج
  كنترل شده مي شوند، نظير كارآموزان يا بازديدكنندگان و يا پرسنل تحت آموزش 

  :هاي زير تر محيطي با ويژگيحداقل يك دزيم) د
  .باشد) گاما، بتا و يا آلفا(حساس به پرتوهاي مربوط به منبع مورد استفاده  •
در محدوده انرژي ذرات توليـد شـده از منبـع باشـد،             محدوده انرژي قابل اندازه گيري       •

و بـراي    MeV 2 تـا    keV 50 براي دستگاه كبالت، سزيم و ايريديوم بين      : بعنوان مثال 
  .MeV 7 تا keV 50ه شتابدهند

  . داشته باشدSv 1 تا µSv 1دامنه دز قابل اندازه گيري بين  •
  . باشدh/mSv 100 تا h/µSv 1  بيندامنه اندازه گيري آهنگ دز •

 حداقل يك دزيمتر نوترون تهيه گردد و يـا       MV 10براي شتابدهنده هاي با انرژي بيشتر از        ) ه
ن جهت انجام دزيمتري هـاي دوره اي بـه واحـد    مركز خدمات دهنده مجاز داراي دزيمتر نوترو    

  .قانوني معرفي گردد
  :حداقل يك دزيمتر ميدان با ويژگيهاي زير) و

  . داشته باشدSv 10 تا mSv 1دامنه دز قابل اندازه گيري از  •
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داراي سيم رابط با طول مناسـب بـراي اتـصال اتاقـك آشكارسـاز در اتـاق درمـان بـه                       •
  .الكترومتر در اتاق كنترل باشد

  . فشارسنج و دماسنج محيطي باشد مجهز به وسايل جانبي نظير فانتوم، •
  .  مجهز به چمبر متناسب با نوع پرتو باشد •

  . سيستم طراحي درمان مناسب با استاندارد معتبر تهيه گردد) ز
  جهت مطابقت بيشتر ترجيحا توسط كارخانه سازنده دستگاه تامين شده باشد •

  اعتبار مجوز  -5-4 
  :شرح زير استه تبار مجوزهاي صادره از طرف واحد قانوني ب اع-5-4-1

   سال2 احداث) الف
   سال3 مجوز كار با اشعه  ) ب

  تمديد مجوز  -5-5
 مراتـب را  ، ماه قبـل از خاتمـه تـاريخ اعتبـار         2متقاضي بايد حداقل    ،  جهت تمديد مجوز  5-5-1

  .همراه با تغييرات بوجود آمده به واحد قانوني اعالم نمايد
  ، تعليق و لغو مجوزحاصال  -5-6

دارنده مجوز موظف است قبل از انجام تغييرات زير مراتب را جهـت اصـالح مجـوز بـه                   -5-6-1
  :واحد قانوني اعالم نمايد

  ،تغيير در وضعيت حقوقي دارنده مجوز) الف
  ،تغيير شخص مسئول يا مسئول فيزيك بهداشت  ) ب
  ،تغيير در تعداد و يا محل بكارگيري منبع پرتو  ) ج
  ، آنهامجاور نقشه هاي ساختماني يا كاربري اتاق پرتودرماني و نواحي تغيير)   د
  .تغيير در سيستم هاي حفاظتي و ايمني  ) ه
بدون اخذ مجوز واحد قانوني انجام پذيرد و بنا بـر           1-6-5بند  چنانچه تغييرات موضوع     -5-6-2

دد، تخلف  انجام شده موجب افزايش پرتوگيري يا احتمال آن گر         تشخيص واحد قانوني تغييرات   
  :محسوب شده و اقدامات زير بر حسب مورد انجام خواهد شد

  .مدركاخطار كتبي مدت دار جهت مطابقت كامل با مفاد اين ) الف
  .مدركتعليق مجوز تا مطابقت كامل با مفاد اين   ) ب
  .لغو مجوز  ) ج
ند  هـست   فعال بوده اند موظف    مدرككليه واحدهاي پرتودرماني كه قبل از تصويب اين         -5-6-3

اقـدام  كار بـا اشـعه      بت به دريافت مجوز      نس مدرك كثر ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين       حدا
 درخواست خود را همراه با كليـه        ،پيوست) ه-2(براي اين منظور بايد ضمن تكميل فرم        . نمايند

  .اطالعات و مدارك خواسته شده در فرم مذكور به واحد قانوني ارائه نمايند
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  هامسئوليت  وفيوظا  -6

  :متقاضي دريافت مجوز موظف است  -6-1
 پرتودرمـاني  موافقت اصولي از وزارتخانه در زمينه فعاليت         ،احداثجهت دريافت مجوز     -6-1-1

  .را به واحد قانوني ارائه نمايد
 بيمـاران و   جهت نظارت بر كنترل و ايمنـي پرتـو و حفاظـت كاركنـان،           اختيارات الزم    -6-1-2

را به واحد قانوني ارائه      به مسئول فيزيك بهداشت كتباً ابالغ و تصوير آن         مردم در برابر پرتوها را    
  .نمايد

در ارتباط با اجـراي معيارهـاي       را   و نيروي انساني  تجهيزاتي  ،   فني اداري  امكاناتكليه   -6-1-3
  .نمايدتهيه  حفاظتي و ايمني بر اساس مقررات حفاظت در برابر اشعه

  .دنمايي اعالم وز را به واحد قانونهرگونه تغيير در شرايط مج  -6-1-4
خالصه سوابق پرتوگيري و پزشكي پرتوكـاران را قبـل از اسـتخدام از ايـشان دريافـت                   -6-1-5

  .نمايد
 به محـل جديـد      را  سوابق پرتوگيري و پزشكي آنها      تصوير در صورت انتقال پرتوكاران،    -6-1-6

  .ارسال نمايد
  : شخص مسئولهايمسئوليت  -6-2

هـاي   ي و توجيـه آزمـايش     يـ هـاي اجرا   ريـزي، نظـارت بـر روش       گزاري، برنامـه   سياست -6-2-1
  .پرتودرماني

  .واجد شرايط در بخش پرتودرماني جلوگيري از بكارگيري افراد غير -6-2-2
  .ف براي پرتوكاران و نظارت بر عملكرد آنهاي تعيين شرح وظا-6-2-3
در راسـتاي ارتقـاء دانـش آنهـا در          عملي پرتوكاران   علمي و   ريزي جهت آموزش      برنامه -6-2-4

  . ف محولهيانجام وظا
  .آنها  بكارگيري صحيحبر تهيه تجهيزات و امكانات و نظارت ي وپيش بين -6-2-5

  . پذيري جهت توجيه ضرورت پرتودرمانيهي توجاستقرار نظام -6-2-6
امل  پرتودرمـاني شـ    فراينـدهاي يد دستورالعمل هـاي مربـوط بـه         يبررسي، كنترل و تأ    -6-2-7

  .پرتوگيري بيمار و ساير روش هاي اجرائي شرايط پذيرش،
هماهنگي با مسئول فيزيك بهداشت جهت رعايت معيارهاي حفاظت در برابر اشعه در              -6-2-8

  .پرتودرماني آزمايش هاي
 پرتودرمـاني در مـواردي كـه نقـص تجهيـزات يـا كمبـود                عمليـات  جلوگيري از انجام     -6-2-9

  .ت درمان يا افزايش پرتوگيري بيمار مي شودكيفي امكانات، باعث كاهش
  . اجراي آزمايش هاي كنترل كيفي و رفع مشكالت و نواقصگزاري جهت سياست -6-2-10
ابــالغ كتبــي  هــاي داخلــي مركــز تحــت پوشــش و بــازنگري و اصــالح دســتورالعمل -6-2-11

  .ها به پرتوكاران دستورالعمل
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وانح پرتوي مركـز و گـزارش اقـدامات انجـام           اطالع و ارزيابي س    گزاري جهت   سياست -6-2-12
  .قانوني شده به واحد

 مـسئوليت بـيش از يـك        نبايـد طور همزمـان    ه  شخص مسئول در هر شيفت كاري ب       -6-2-13
  .بگيرد واحد پرتودرماني را بر عهده

بايـد   ،چنانچه شخص مسئول به هر علتي بخواهد از سمت خود كناره گيـري نمايـد               -6-2-14
  . واحد قانوني اعالم نمايد و دارنده مجوزهدو ماه قبل بمراتب را حداقل 

  : مسئول فيزيك بهداشتهايمسئوليت  -6-3
حفاظت و ايمني مردم، كاركنان عادي، پرتوكاران و بيماران در برابر پرتوهاي ناشـي از                -6-3-1

  .پرتودرماني تحت حوزه فعاليت فرايند
 زمينـه حفاظـت در برابـر اشـعه شـامل            يـد مقـررات داخلـي در      يبازبيني، اصـالح و تا     -6-3-2

شده و تحـت نظـارت و        هاي مونيتورينگ فردي و محيطي پرتوها، مرزبندي نواحي كنترل          برنامه
  .يايهاي اجر روش

  .بيني و انتخاب تجهيزات حفاظتي و مونيتورينگ مورد نياز  پيش-6-3-3
مونيتورينگ، تهيه   نتايجها، ثبت     نامه  آئينريزي جهت حصول اطمينان از رعايت          برنامه -6-3-4

 به منظـور    الزمانجام اقدامات     و "قدام ا آستانه"سي و  برر آستانه" از   پرتوگيري بيش  گزارش علت 
  .جلوگيري از تكرار آن

 فراينـدهاي   نظارت بر كليه فعاليت هاي مرتبط بـا منـابع پرتـو و جلـوگيري از انجـام      -6-3-5 
 .در برابر اشعهمغاير با معيارهاي حفاظت  پرتودرماني در شرايط

 هـاي   دسـتورالعمل  تهيهبررسي، ثبت و تفسير نتايج مونيتورينگ فردي و محيطي و -6-3-6 
 .پرتوگيري الزم جهت كاهش 

 حفـاظتي،  ريزي جهت كنترل كيفي منابع پرتو و تجهيزات مربوطه، تجهيـزات    برنامه-6-3-7
 .دزيمترها و كاليبراسيون آنها تجهيزات مونيتورينگ،

 ريزي آموزش كاركنان مربوطه در زمينه حفاظت در برابر اشعه و ايمني منـابع  برنامه  -6-3-8
 .پرتو

 و)  مـاه يكبـار  6هـر  (ها و معاينات پزشكي پرتوكاران  ريزي جهت انجام آزمايش  برنامه-6-3-9
 .نظارت بر ثبت نتايج

و  و همـاهنگي ريزي جهت آمادگي كاركنان به منظور مقابله با سـوانح پرتـوي     برنامه-6-3-10
  .ها به هنگام بروز سانحه مشاركت در اجراي برنامه

  .هاي واحدقانوني ها و توصيه نامه آئين پيگيري و اجراي -6-3-11
اطالع و ارزيابي سوانح پرتوي مركـز و گـزارش اقـدامات انجـام               گزاري جهت   سياست -6-3-12

  .شده به واحد قانوني
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ايط كـاري پرتوكـاران تحـت پوشـش خـود را      مسئول فيزيك بهداشت ملزم است شر  -6-3-13
 ،تحت هيچ شرايطي پرتوگيري شغلي آنها از حدهاي دز تجـاوز نكنـد            كه  اي تنظيم نمايد      بگونه

  .حتي اگر بخشي از پرتوگيري آنها در اثر اشتغال در ساير مراكز كار با اشعه رخ داده باشد
نمي تواند مسئوليت بيش    كاري بطور همزمان     مسئول فيزيك بهداشت در هر شيفت      -6-3-14

  .برعهده بگيرد از يك واحد پرتودرماني را
گيري نمايد،  چنانچه مسئول فيزيك بهداشت به هر علتي بخواهد از سمت خود كناره -6-3-15

   . واحد قانوني اعالم نمايد ودارنده مجوزبه دو ماه قبل  موظف است مراتب را حداقل
  فيزيسيست درمانهاي مسئوليت  -6-4

المللـي مـورد تاييـد      هـاي بـين   پروتكلگيري خروجي دستگاه پرتودرماني طبق       اندازه -6-4-1 
  ،واحد قانوني

  ،مناسب  درمانطراحي -6-4-2
  ، تائيد آزمايش هاي دستگاه ها قبل از شروع به كار-6-4-3
  ، حضور موثر در حين درمان-6-4-4
  . اطمينان از صحت دز رسيده به بيمار-6-4-5 
   .بايگاني آنها بصورت دوره اي و ثبت نتايج و ي كنترل كيفيا ه آزمايش انجام -6-4-6
  . نظارت مستمر بر نحوه صحيح درمان در طول دوره درمان-6-4-7

  هاي پرتوكارانمسئوليت  -6-5
هـاي مـسئولين در رابطـه بـا اجـراي مقـررات و                ها، توصيه   ها، اطالعيه   نامه  آئين رعايت   -6-5-1

  .و معيارهاي حفاظت و ايمنيهاي اجرايي  دستورالعمل
ــ -6-5-2 ــتفاده ب ــق    ه اس ــردي و محيطــي طب ــگ ف ــزات مونيتورين ــع و صــحيح از تجهي موق

  .هاي مربوطه دستورالعمل
  . همكاري با مسئولين جهت انجام آزمايشهاي دوره اي پزشكي مربوط به خود-6-5-3
هـر گونـه نقـص و       يـا    اعالم هرگونه اطالعات موثر در بهبود وضعيت حفاظت و ايمني            -6-5-4

  .به مسئولينخطا  كه احتمال بروز سانحه را در بر داشته باشد، 
خودداري از اعمال خودسرانه كه باعث افزايش پرتوگيري يا افزايش احتمال پرتوگيري             -6-5-5

  .خود يا ديگران شود
ر، هاي حفاظتي در رابطـه بـا شـرايط محـل كـا            نامهآئيناعالم موارد مغاير با ضوابط و        -6-5-6

  .افراد به مسئولين مربوطه روش كار و يا وضعيت
پرتوكاران زن موظف هستند بالفاصله پس از مطلع شدن از بـارداري مراتـب را جهـت                  -6-5-7

  .بررسي و در صورت لزوم تغيير شرايط محل كار، به مسئولين مربوطه گزارش دهند
دارد  خود را بر عهده   فردي   هر پرتوكار مسئوليت نگهداري و استفاده صحيح از دزيمتر         -6-5-8

ي نقص و عملكرد غير صحيح و يـا نزديـك بـودن تـاريخ انقـضا                صورت بروز هرگونه  لذا بايد در    
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كاليبراسيون دزيمتر، موظف است مراتب را به مسئول فيزيك بهداشت گزارش نمايد تـا نـسبت         
  .به تعويض، تعمير و يا كاليبراسيون آن اقدام گردد
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  مستندات مرتبط  -7

  .1384نداردهاي پايه حفاظت در برابر پرتوهاي يونساز و ايمني منابع پرتو، چاپ استا 
 .1368 خردادماه ،قانون حفاظت در برابر اشعه 

 
 "Telegamma Therapy Equipment Installations", Atomic Energy Regulatory Board, 

Government of India , 2000. 
 "Guidelines on Implementation of the Basic Safety Standards to Practice of 

Radiotherapy", Draft for Review, IAEA, 2003. 
 "Design and Implementation of Radiotherapy Programme: Clinical, Medical 

Physics, Radiation Protection and Safety Aspects“, IAEA, 1999. 
 "Structural Shielding Design and Evaluation for Medical Use of X – rays and 

Gamma rays of Energies up to 10 MeV.", NCRP No 49, Washington DC, 1976. 
 "Radiation Protection Design Guidelines for 0.1–100 MeV Particle Accelerator 

Facilities", NCRP No 51, Washington, 1976. 
  

  سوابق  -8
  .ندارد
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 ريخچهتا  -9

رديف ...به ويرايش ...تغيير از ويرايش )تغيير/پاراگراف/صفحه( شرح تغييرات تاريخ اجرا
  .در تعاريف، معادل انگليسي كلمات اضافه گرديد  1387مرداد 

  :عنوان مدرك به شكل زير تغيير يافت
  "ضوابط دريافت مجوز كار با اشعه در مراكز پرتودرماني"

 قانون حفاظت در برابر اشـعه       نامهتعريف پرتوكار از آئين   
  .جايگزين گرديد

 مطرح گرديد كه همزمان و همـراه بـا          2-1-3-5در بند   
دستگاههاي پرتودرماني، سيستم هـاي طراحـي درمـان،        

  .تجهيزات دزيمتري و سيموالتور بايد وارد شوند
 ســاير -ز(، قــسمت 2صــفحه اول بنــد ) ه-1(فــرم 

  .چشمه هاي براكي تراپي اضافه گرديده است
  مـدرك تائيديـه   - 15بند ) 6/5(صفحه ) ه-2(فرم  

 مـدرك بعـدي     3 و   SSDLدزيمتري از طرف مركز     
  .اضافه گرديد

 كه اختيارات و 10، جدول شماره )ه-3(در فرم 
ها بود حذف گرديد و در فرم تعهدنامه به مسئوليت
 بند تعهدنامه موجود در دستورالعمل 13جاي آن 

  .اي آورده شودپزشكي هسته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ويرايش صفر به ويرايش يك
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  فرم درخواست صدور مجوز احداث مركز پرتو درماني   ه-1فرم 
  : مشخصات متقاضي دريافت مجوز-1

  : نام و نام خانوادگي دارنده موافقت اصولي      : نام مركز دارنده موافقت اصولي
   :  فاكس                      :تلفن                             :                           آدرس 

  بيني  شده است؟ محل احداث براي كداميك از موارد زير پيش-2
     x دستگاه اشعه  –     ج      MV 10 شتابدهنده خطي كمتر از -    ب      60- كبالت-الف 

   سيموالتور          –      و      MV 10 شتابدهنده خطي بيشتر از -     ه     براكي تراپي  –د 
  ساير چشمه هاي براكي تراپي  -ز

   مدارك مورد نياز جهت صدورمجوز احداث-3
  .    هاي مرتبط با مقررات قانون حفاظت در برابر اشعهدرخواست كتبي متقاضي و پذيرش مسئوليت) الف
ي مركز كه به نام شخص قانوني از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي صادر شده موافقت اصول)   ب

 .باشد

  :نقشه هاي ساختماني شامل)   ج
كروكي محل احداث مركز پرتودرماني با ذكر نام خيابان، كوچه وكاربري نواحي اطراف آن و جهات .  1.ج

 جغرافيائي

و نواحي اطـراف آن كـه الزم اسـت نكـات زيـر روي نقـشه                 بخش درمان   (نقشه دقيق داخل ساختمان     .  2.ج
 )مشخص شده باشد

  كاربري هريك از فضاهاي داخلي ساختمان و ابعاد آنها 
 محل نصب دستگاههاي پرتودرماني و سيموالتور با ذكر نوع دستگاه 

 محل استقرار سيستم كنترل هر يك از دستگاههاي پرتودرماني و سيموالتور 

 مردم به بخش پرتو درمانيمسير تردد كاركنان و  

 زيرين و اتاقهاي مجاور اتاقهاي پرتو درماني و سيموالتور در صورت وجود     ،كاربري طبقات فوقاني 
  ).در صورت وجود ( مشخصات جنس و ضخامت اتاق سيموالتور .   3.ج

  :محاسبات حفاظ هر يك از اتاقهاي درمان شامل)    د
   و ابعاد اتاقهاي درمانmazeجنس و ضخامت كليه ديوارها ، سقف،  

  )در صورت وجود (محل نصب درها وپنجره هاي سربي  
 وسايل ايمني و غيره مسير كانالهاي تهويه، لوله هاي آب و فاضالب،  كابلهاي برق، دزيمتري،  

  .براي هر يك از اتاقهاي درماني بر اساس نقشه) 1ضميمه (تكميل فرم محاسبات حفاظ )  ه
 باشد، 2سازي، كه داراي مشخصات مندرج در ضميمه خصص آشنا به امور حفاظالزم است يك نفر مت

 همراه با جزئيات محاسبات انجام داده و به همراه كليه مدارك 1محاسبات فوق را براساس فرم ضميمه 
  مورد نياز، به اين امور ارسال نمايد
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  فرم درخواست صدور مجوز احداث مركز پرتو درماني   ه-1فرم 
  1ضميمه 

F2 

  
                                         F1                           F3                                                  

 
F4  

  :توضيح جدول
P :تابندديواري است كه پرتوهاي اوليه به آن مي                  .            A  :سطح پراكنده ساز  

:Sتابند ديواري است كه پرتوهاي پراكنده به آن مي           .               αx :ضريب پراكندگي پرتو  
d:و تا پشت ديوار مربوطه                  حداقل فاصله بين منبع پرت         :Bضريب تضعيف پرتو  

 dsec :                                          فاصله بين منبع پرتو تا پراكنندهHc :دز محدود شده هفتگي  
:U  كسري از زمان كار دستگاه كه پرتوهاي اوليه در سمت ديوار مربوطه قرار دارد   
:W در هفته  دز خروجي دستگاه بر حسب گري در فاصله يك متري حداكثر  
:Tكسري از زمان كار دستگاه كه افراد در پشت ديوار مربوطه قرار دارند   

 20 ميكرو سـيورت در هفتـه و بـراي نـواحي تحـت نظـارت برابـر                 100  براي نواحي كنترل شده برابر        Hc: توجه
  .ميكروسيورت در هفته مي باشد

گردد بايستي محاسبات مربوط به حفـاظ نـوترون نيـز            نصب مي  MV 10اي با انرژي بيش از      چنانچه شتابدهنده 
  .پيوست گردد

  .باشددر صورت رعايت شرايط زير ضخامت حفاظ ها قابل قبول مي: توجه
  ديوار مقابل پرتوهاي اوليه

WUT
dcHB

2610−
                        ديوار مقابل پرتوهاي ثانويه≥

xWUTA
scaddcHB

α

22610−
≤  

  ديوار مقابل پرتوهاي نشتي تيوب
WT

dcHB
2310

                ديوار مقابل پرتوهاي نوترون≥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡ ⋅
−×≥

T
dcH

nB
0

27108.2
ϕ

  

  :تاريخ:                                                               نام و امضاء

 نام ديوار S  ياPنوع حفاظ W B Aαx T U  dsec d  ضخامت حفاظ

         F1 

         F2 

         F3 

         F4 

 كف         

 سقف         
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   احداث مركز پرتو درمانيفرم درخواست صدور مجوز   ه-1فرم 
  

  سازي در مراكز پرتو پزشكي شرايط محاسب و ناظر حفاظ-2ضميمه 
 

     قبل از احداث مركز پرتودرماني، بايستي مجوز احداث از واحد قانوني دريافت گردد و يك نفر به عنوان 
 .سازي معرفي گرددمحاسب و ناظرحفاظ

  :شرايط محاسب و ناظر حفاظ سازي
هاي فيزيك پزشكي يا پرتو پزشكي قل مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد در يكي از رشتهداراي حدا 

 .باشد

هاي مرتبط با واردات يا نصب  سال سابقه كار در مراكز پرتودرماني يا شركت2داراي حداقل  
  .دستگاههاي پرتودرماني باشد

 مرتبط با پرتو نظير هاي ساير افراد با حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي در يكي از رشته:تبصره
اي با ارائه سابقه كار در يكي از مراكز كار با پرتو، پس از بررسي و راديولوژي، راديوتراپي، فيزيك هسته

بديهي است تائيد صالحيت اين افراد بنا به . توانند معرفي گردندواحد قانوني نيز مي تاييد توسط
  .پذيردتشخيص واحد قانوني انجام مي

  :ازمدارك مورد ني
  .مدارك تحصيلي و تخصصي و سوابق كاري متخصص معرفي شده 
  .المللي كه براساس آنها طراحي حفاظ انجام گرفته استاعالم مراجع و منابع بين 
  . كه توسط محاسب امضاء و تائيد گرديده باشد1تكميل فرم ضميمه  

حفاظ نوترون در  محاسبات MeV 10دهنده هاي با انرژي بيش از سازي شتاب براي حفاظ:تبصره
  .صفحه جداگانه پيوست شود

ها در خصوص نظارت بر عمليات سازي مبني بر قبول كليه مسئوليتتعهدنامه محاسب و ناظر حفاظ 
 ساختماني در طول زمان احداث و تطابق حفاظ سازي با اصول حفاظت در برابر اشعه
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  كز پرتو درمانيامردر كار با اشعه فرم درخواست صدور مجوز  )6/1صفحه ( ه -2فرم 
  : مورد درخواست-1

                        تمديد مجوز كار با اشعه مجوز كار با اشعه   درخواست
 بندهايي كه تغييريافته است تكميل گردد و همراه ديدمجوز فقط اطالعاتدرصورت درخواست تغيير يا تم:توضيح

  .صدور آن ارسال شودقبلي وتاريخ  مجوزبا مدارك مربوطه با ذكر شماره 
  : مشخصات متقاضي دريافت مجوز-2

  :نام مركز دارنده موافقت اصولي
  : نام و نام خانوادگي دارنده موافقت اصولي

     :       فاكس   :تلفن:                                                                       آدرس 
  : مشخصات شخص مسئول-3

  :آخرين مدرك تحصيلي:                                                     ادگينام و نام خانو
  :                                             تلفن:                                                        رشته تخصصي 

  : در مركز فوق داشته باشدتواند حضور فيزيكيزمان بندي شده هفتگي كه شخص مسئول مي برنامه
شخص مسئول بايد حداقل داراي مدرك دكتري تخصصي در زمينـه راديـوتراپي آنكولـوژي مـورد تائيـد       :توضيح

  .تواند مسئوليت بيش از يك مركز را به عهده بگيردوزارت بهداشت باشد و هم زمان در يك شيفت كاري نمي
  : مشخصات مسئول فيزيك بهداشت-4

  :آخرين مدرك تحصيلي:                                                     ادگينام و نام خانو
  :                                             تلفن:                                                        رشته تخصصي 

 .ور فيزيكي در مركز فوق داشته باشدتواند حضبرنامه زمان بندي شده هفتگي كه مسئول فيزيك بهداشت مي
  . باشد4-3-5مسئول فيزيك بهداشت بايد داراي شرايط ذكر شده در بند : توضيح  

  : مشخصات فيزيسيست مركز-5
  :آخرين مدرك تحصيلي:                                                     نام و نام خانوادگي

  :                                                                                تلفن:                     رشته تخصصي 
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  كز پرتو درمانيامركار با اشعه در فرم درخواست صدور مجوز  )6/2صفحه ( ه -2فرم 
  :كد فيلم بج:                                                  مشخصات پرتوكاران-6

هاي آموزشي و يا سابقه  دوره
  شماره تجربي درارتبا ط با پرتودرماني

 سمت كار و  ر فرديدزيمت
آموزش در زمينه 

  پرتودرماني
دوره حفاظت 
  در برابر اشعه

رشته 
 تحصيلي

آخرين مدرك 
 تحصيلي

 رديف نام و نام خانوادگي

       1  
       2  
       3  
       4  
       5  
       6  
       7  
       8  
       9  
       10    

  : مشخصات كليه دستگاههاي درماني موجود در مركز-7

 مشخصات دستگاه
انرژي 
 **پرتو

نوع  عملكرد بهره برداري
كارخانه  *دستگاه

  سازنده
كشور 
  سازنده

مدل 
  دستگاه

شماره 
  سريال

سال 
γxeSS  ساخت

D
(C

m
)

 

خروجي 
  دستگاه

)(cGy/min  فعال نشده شده 
ير غ

 فعال
               

               

                

               

               

               

  .دهنده، اشعه ايكس درماني، براكي تراپي و سيموالتور مي شودنوع دستگاه شامل كبالت تراپي، شتاب*  
  .  درج گرددmAو  kVp درماني و سيموالتور ماكزيمم xبراي دستگاههاي اشعه **  
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  كز پرتو درمانيامركار با اشعه در فرم درخواست صدور مجوز  )6/3صفحه ( ه -2فرم 
  : مشخصات چشمه هاي موجود در آن مركز-8

 آخرين وضعيت چشمه پرتوزايي چشمه
 كاربرد

نام  عملكرد بهره برداري
 چشمه

شماره 
سريال 
 چشمه

شماره 
دستگاه 
حاوي 
  چشمه

تله 
  تراپي

براكي 
  تراپي

شركت 
توليد 
كننده 
 چشمه

 تعداد
مقدار 
 اوليه

در 
 تاريخ

 مقدارفعلي
در 
 تاريخ

  فعال  نشده  شده
غير 
  فعال

               

               

               

               

  

  :ئيدافزار سيستم طراحي درمان و مشخصات تجهيزات جانبي آن را قيد نما نرم-9
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  كز پرتو درمانيامركار با اشعه در فرم درخواست صدور مجوز  )6/4صفحه ( ه -2فرم 
  : مشخصات دزيمترهاي محيطي موجود-10

مدل   )keV( دامنه انرژي پرتو گاما )µSv/h( گيري دزدامنه اندازه
 دزيمتر

كارخانه 
 سازنده

شماره 
سريال

تاريخ اعتبار 
 ات از تا از كاليبراسيون

        

          

  : مشخصات دزيمتر ميدان اشعه موجود-11
 نام  )keV( دامنه انرژي پرتو گاما  )mSv( گيري دزدامنه اندازه

دزيمتر
كارخانه 
 سازنده

شماره 
سريال

تاريخ اعتبار 
 تا از تا از كاليبراسيون

        

          

 ز پرتودرماني  تدابير حفاظتي به كار گرفته شده در مرك-12
 آيا دستورالعمل هاي الزم براي حفاظت كاركنان و بيماران تهيه و در اختيار آنها گذاشته شده است؟ 

 آيا تدابير الزم جهت انجام آزمايش ها و معاينات پزشـكي پرتوكـاران قبـل از اسـتخدام و بـه صـورت                       
  دوره اي پيش بيني شده است؟

  اركنان ، فراهم شده است؟آيا تمهيدات الزم جهت برآورد پرتوگيري ك 
  باشند؟آيا نواحي تحت كنترل و تحت نظارت مشخص و قابل تفكيك مي 
آيا اطمينان داريد كه در ناحيه كنترل شده ، فقط پرتوكاران آموزش ديده و مورد تاييد واحـد قـانوني         

  تردد دارند؟
   است؟μSv/ h 5/7آيا آهنگ دز در داخل اتاق كنترل كمتر از  
ار دهنده و تجهيزات ايمني زير جهت حصول اطمينـان از پرتـوگيري ناخواسـته افـراد                 آيا عالئم هشد   

 تهيه و نصب شده است؟

 هشداردهنده صوتي يا نوري روي دستگاه •

  هشداردهنده نوري باالي در ورودي به اتاق پرتودهي •
 هشداردهنده نوري بر روي صفحه كنترل •

  حت نظارتعالئم خطر اشعه مناسب بر روي نواحي كنترل شده و ت •
  هاي درمانقفل ايمني بر روي اتاق •
  كليد قطع اضطراري •
گيري دز در نقاط حائز اهميت نظير محل كار آنكولوژيست، اپراتـور، اطـراف              آيا تدابير الزم براي اندازه     

نواحي كنترل شده، نشتي در يك متري و حداكثر خروجي دستگاه به صورت دوره اي و يا هر بار پس   
يرات عمده در دستگاه و محل كار پيش بيني شده است؟                                   از تعمير و يا تغي

گردد؟      آيا دزيمتري ميدان اشعه در زمانهاي مناسب انجام گرفته و كليه محاسبات و نتايج ثبت مي 
 م در زمانهـاي الزم انجـام گرفتـه و نتـايج آن در دفـاتر ثبـت                 آيا آزمايشات كنترل كيفي بطـور مـنظ        

  گردد؟                                مي
  آيا دستورالعمل اورژانس در محل مناسب و در معرض ديد كليه پرتوكاران قرار داده شده است؟ 

   
       خير بلي 

  
       خير بلي 
       خير بلي 
       خير بلي 

  
   خير     بلي 
       خير بلي 

  
  

       خير بلي 
       خير بلي 
       خير بلي 
       خير بلي 
       خير بلي 
       خير بلي 

  
  

       خير بلي 
       خير بلي 

  
       خير بلي 
       خير بلي 
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   درمانيكز پرتوامركار با اشعه در فرم درخواست صدور مجوز  )6/5صفحه ( ه -2فرم 
  :صدور مجوز كار با اشعه در مراكز پرتودرماني مدارك مورد نياز جهت -13

  .درخواست كتبي متقاضي با ذكر شماره مجوز احداث محل 
واحدهاي قديمي در  ( و پروانه تاسيس مركز راديوتراپي صادر شده توسط وزارتخانهپروانه مسئول فني 

  .)حال كار
  خص مسئولتصويرآخرين مدرك تحصيلي وتخصصي ش 
  1تصوير آخرين مدرك تحصيلي و تخصصي و سوابق كاري مسئول فيزيك بهداشت مطابق با ضميمه 
هاي محوله براساس مقررات قانون، آيين نامه و گواهي شخص مسئول مبني بر پذيرش مسئوليت 

  هاي حفاظت در برابر اشعهدستورالعمل
محوله براساس مقررات قانون، آئين نامه گواهي مسئول فيزيك بهداشت مبني بر پذيرش مسئوليت هاي  

  هاي حفاظت در برابر اشعهو دستورالعمل
باشند، مدارك و سوابق كاري چنانچه مسئول فيزيك بهداشت و فيزيسيست در آن مركز يك نفر نمي 

  .  نيز بايد ارسال گردد1فيزيسيست مطابق ضميمه 
  .گرددبرنامه كنترل كيفي كه در آن مركز اجرا مي 
  .لعمل اقداماتي كه در موارد اورژانس بايد انجام پذيرددستورا 
  11گواهي كاليبراسيون كليه دزيمترهاي محيطي موضوع بند  
 12گواهي كاليبراسيون كليه دزيمترهاي ميدان اشعه موضوع بند  

 .شودمشخصات پروتكل بين المللي كه بر اساس آن دزيمتري انجام مي 

  توسط سازنده چشمه براي كليه چشمه هاي موجود در مركزتصاوير گواهينامه اندازه گيري چشمه  
  SSDL  مركزتائيديه دزيمتري از طرف 
  كپي قرارداد فيلم بج پرتوكاران مركز 
  كپي كارت ملي پرتوكاران 
 گواهي استاندارد نرم افزار طراحي درمان 

  نتايج تست هاي پذيرش و آزمايشات كنترل كيفي دستگاه 
  
  
  



  ضوابط دريافت مجوز كار با اشعه  INRA-RP-RE-122-10/6-1-Mor.1387      :شناسه
  يك                          :بازنگري در مراكز پرتودرماني

  25     :   صفحه
  25 : كل صفحات

  
 

  كز پرتو درمانيامركار با اشعه در  درخواست صدور مجوزفرم  )6/6صفحه ( ه -2فرم 
  )شخص مسئول(گواهي پذيرش مسئوليت 

 مركـز   □شيفت عصر  □شيفت صبح ....................................................... .بعنوان..................................................... .اينجانب
ضوابط دريافـت   با آگاهي كامل از قانون حفاظت در برابر اشعه و           ............................................................. ............پرتودرماني

  . هاي محوله را پذيرفته و موظف به رعايت و اجراي آنها مي باشموليتئ مس كار با اشعه در مراكز پرتودرمانيمجوز
                                                                                                     مهر و امضاء                               

. پروانه مسئول فني پزشك مسئول نيز بايـد بـا ايـن فـرم ارسـال گـردد         ) قديمي(براي مركز در حال كار       :توضيح
  .د تقاضا مطابقت داشته باشدپروانه مسئول فني بايد با نام مركز و شيفت كاري مور

  ) فيزيك بهداشتمسئول(گواهي پذيرش مسئوليت 
 مركـز   □شيفت عصر  □شيفت صبح ....................................................... .بعنوان..................................................... .اينجانب

ضوابط دريافـت   با آگاهي كامل از قانون حفاظت در برابر اشعه و           .............................................. ...........................پرتودرماني
  . هاي محوله را پذيرفته و موظف به رعايت و اجراي آنها مي باشموليتئ مس كار با اشعه در مراكز پرتودرمانيمجوز

                                                                                      مهر و امضاء                                              
. پروانه مسئول فني پزشك مسئول نيز بايـد بـا ايـن فـرم ارسـال گـردد         ) قديمي(براي مركز در حال كار       :توضيح

  .داشته باشدپروانه مسئول فني بايد با نام مركز و شيفت كاري مورد تقاضا مطابقت 
  )شخص مسئول و مسئول فيزيك بهداشت(فرم انصراف از مسئوليت 

  مركـز    □شـيفت عـصر    □شيفت صبح ....................................................  بعنوان.................................................. .اينجانب
از ســمت خــود انــصراف داده و متعهــد ..../....../.......  .از تــاريخ.......................................... .................................پرتودرمــاني

 ماه از تاريخ انصراف كماكان مسئوليت هاي محوله را انجـام  2ميگردم تا جايگزيني مسئول جديد و حداكثر بمدت         
  .دهم

  
  )2توضيح (                          مهر و امضاء انصراف دهنده      )1توضيح (مهر و امضاء دارنده پروانه تاسيس

  
در صورت قبول انصراف در تاريخ ذكر شده توسط دارنده پروانه تاسيس و مهر و امضاء اين فرم توسط : 1توضيح 

 ماهه قطعي خواهد بود لذا فعاليت مركز تا معرفي فرد واجد صالحيت 2وي، انصراف بدون در نظر گرفتن مهلت 
    .جديد ممنوع مي باشد

  .گرددقانوني ارسال واحد  يك نسخه از انصراف بايد به دارنده پروانه تاسيس و يك نسخه به :2توضيح 
  


