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  ايفرم درخواست مجوز كار با اشعه در مراكز پزشكي هسته
  )6/1صفحه (و  -1فرم 

  :تاريخ درخواست
  ايمراكز پزشكي  هسته فرم درخواست مجوز كار با اشعه در

  : مورد درخواست -1
               درخواست جديد

           تغيير يا اصالح مجوز
                   وز تمديد مج

مجـوز   صورت درخواست تغييـر يـا تمديـد        در :توضيح
يافتـه اسـت تكميـل        بندهايي كه تغييـر    فقط اطالعات 

ذكـر شـماره مجـوز       همراه با مدارك مربوطه با     و گردد
  .تاريخ صدور آن ارسال شود و قبلي 

  : موضوع  درخواست -2
            احداث محل كار   -الف

  تكميل و با كليه مـدارك        6  تا    1هاي  بايد بند  :توضيح
  . پيوست گردد15قسمت الف موضوع بند 

  :مجوز كار با اشعه -ب
    شيفت عصر                     شيفت صبح  
 تكميل و همراه بـا كليـه مـدارك          13 تا   7بايد بندهاي   

  .پيوست گردد 15قسمت ب موضوع بند 
ل براي مراكزي قديمي فاقد مجوز احـداث تكميـ         ***

  .تمامي قسمت ها ضروريست
  : مشخصات دارنده موافقت اصولي-3

  :   نام موسس حقوقي يا حقيقي                                   : نام مركز
  :                        كد ملي                                 :      شماره ثبت

  : سمت                                       :نام و نام خانوادگي نماينده تام االختيار
    :دورنگار:                          تلفن               :                                                             آدرس 
  . سس حقيقي استؤشماره ثبت براي موسس حقوقي و كد ملي براي م: توضيح

  يك از دستگاههاي زيرپيش بيني شده است؟ محل احداث براي كاربرد كدام-4
  .....     ...................................                         تعداددوربين گاما پلنار                  
  ....     ....................................                        تعداد         اسكنر خطي                
  ........................................   تعداد                             دوربين گاما اسپكت        
 PET CT                                                    

   كدام يك از فعاليت هاي پزشكي زير پيش بيني شده است؟، براي احداث اين مركز-5
         هردو       سرپايي    بستري    :       درمان-                   ب    :   تشخيصي-الف

است محـل مناسـبي جهـت      ضرروي، وجود داردmCi 30 ،131I در صورتي كه احتمال درمان با بيش از : توضيح
  .بستري بيماران با سرويس هاي بهداشتي تفكيك شده در نقشه هاي ارائه شده پيش بيني شود

  : ات محل احداث مشخص-6
                                              مجتمع بيمارستاني    
       )  ويال(ساختمان مستقل  
  :        شماره طبقه      پزشكي مجتمع هاي             اداري   
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  ايمراكز پزشكي  هسته فرم درخواست مجوز كار با اشعه در  )6/2صفحه (و  -1فرم 

  :صات شخص مسئول مشخ- 7
  :مدرك تحصيلي                        :              نام و نام خانوادگي: شيفت صبح

  :        دورنگار                             :لفن                                  ت
  :ليمدرك تحصي                        :              نام و نام خانوادگي: شيفت عصر

  :        دورنگار                             :لفن                                  ت
اي مـورد تائيـد وزارت متبـوع باشـد و هـم       شخص مسئول بايد حداقل داراي مدرك دكتري تخصصي در زمينه پزشكي هسته         :توضيح

  . عهده بگيردتواند مسئوليت بيش از يك  مركز را بهزمان در يك شيفت كاري نمي
  : مشخصات مسئول فيزيك بهداشت-8

  :مدرك تحصيلي                        :              نام و نام خانوادگي : شيفت صبح
  :        دورنگار                            :لفن                                  ت

  :مدرك تحصيلي                        :              نام و نام خانوادگي : شيفت عصر
  :        دورنگار                            :لفن                                  ت

هاي علمي وفني مرتبط با پرتو باشد و         مسئول فيزيك بهداشت بايد حداقل داراي مدرك تحصيلي كارشناسي در يكي از رشته             :توضيح
تواند مسئوليت بيش مسئول فيزيك بهداشت هم زمان  در يك شيفت كاري نمي. ابر اشعه را گذرانده باشنددوره پيشرفته حفاظت در بر  

  .از  يك  مركز را به عهده بگيرد
  . براي مركز درماني مسئول فيزيك بهداشت بايد داراي مدرك فوق ليسانس در پرتوپزشكي و يا فيزيك پزشكي باشد:تبصره

  : مشخصات پرتوكاران-9
دوره هاي آموزشي و يا سابقه تجربي

 شيفت كاري ايارتباط با پزشكي هسته در
  لي كد م

  شماره
دزيمتر 
  فردي

 سمت يا 
نوع فعاليت

سابقه  كار در  مركز در
 ايپزشكي هسته

دوره حفاظت در
  برابر اشعه

مدرك و 
رشته 
تحصيلي

  صبح  عصر

نام و نام 
 خانوادگي

رديف

         1  
         2 
         3 
         4 
         5  
         6  
         7  
         8  

هاي مرتبط بـا پرتـو بـوده و دوره مقـدماتي حفاظـت در برابـر اشـعه را                     پرتوكاران بايد داراي حداقل مدرك كارداني در رشته        :توضيح
  .گذرانده باشند

ــصره  ــ   :1تب ــصويب اي ــل از ت ــه قب ــپلم ك ــنل دي ــه پرس ــسته   كلي ــكي ه ــز پزش ــدرك در مراك ــتغال  ن م ــعه اش ــا اش ــار ب ــه ك  اي ب
اند از مقررات اين مدرك مستثني خواهند بود و دارنده مجوز بايد در مدت زمان شش ماه نسبت به معرفي آنها جهـت گذرانـدن                        داشته

  .دوره حفاظت در برابر اشعه اقدام نمايد
بـج  بايـست فـيلم   صورتي كه منشي داراي مكان مجزا مستقر نباشد و ميدر( اسامي خدمت كار ناحيه تحت كنترل و منشي         :2تبصره  

  .نيز ذكرگردد) داشته باشد
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  ايمراكز پزشكي هسته فرم درخواست مجوز كار با اشعه در  )6/3صفحه (و  -1فرم  

  : مشخصات دستگاههاي شمارش و تصويربرداري-10
 نام دستگاه وضعيت دستگاه

كارخانه 
 سازنده

 مدل
شماره 
 سريال

محل 
 نصب

ريخ تا
نصب

شركت نصب كننده 
 غيرفعال فعال و خدمات

         

         

         

         

         

         
    

  : مشخصات راديوداروهاي مورد نياز-11
  حالت فيزيكي

حداكثر تجويز راديودارو 
  )ZA (نام راديوايزوتوپ   (mCi) به بيمار

حداكثر پرتوزائي 
 راديودارو در هر هفته

)Bq يا mCi(  

نام 
شيميايي 
  وراديودار

هدف از 
  كاربرد

  تشخيصي  درماني  جامد  مايع  گاز
  

                
  

                
  

                
  

                
  

                
  

                
    

  : مشخصات دز كاليبراتور و دزيمتر محيطي و مونيتورهاي تهيه شده در جدول زير نوشته شود-12
 keVدامنه انرژي پرتو بر حسب  گيريدامنه اندازه

 سازنده مونيتور
 مارهش

 سريال

اعتبار 
 بتا  گاما Count/Sec (Bq) µSv/h كاليبراسيون
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  ايمراكز پزشكي هسته  اشعه درفرم درخواست مجوز كار با  )6/4صفحه (و  -1فرم 

  :   برنامه حفاظت در برابر اشعه-13
 شامل موارد زير تهيه و با سـاير مـدارك در خواسـتي بـه واحـد                  حداقلبايد دستورالعمل هاي حفاظت و ايمني،       

  .قانوني ارائه گردد
  .دستورالعمل مونيتورينگ فردي -1
  .  دستورالعمل مونيتورينگ محيطي-2
  .اورژانس، روشهاي مقابله و رفع آلودگي و دزيمتري داخلي و خارجي افراد درگير دستورالعمل -3
  . دستورالعمل ورود به ناحيه كنترل شده-4
  . دستورالعمل روش پسماندداري-5
  . دستورالعمل حسابرسي مواد پرتوزا-6
  .ندهايي كه در سنين باروري قرار دار دستورالعمل الزم جهت تجويز راديو دارو به خانم-7
  .دستورالعمل حمل و نقل و نگهداري مواد پرتوزا -8
  ). براي مراكز درماني(حفاظت و ايمني به بيمار قبل از درمان و بعداز درمان توصيه هاي  -9

  ).براي مراكز درماني(دستورالعمل الزم جهت ترخيص بيماران -10
  . و بطور كامل به واحد قانوني ارائه گرددهاي فوق بايد به شكل مفيد و قابل استفاده تهيهدستورالعمل: توضيح

 كليه اطالعات و مدارك موضوع درخواست اينجانبان براساس اين ضوابط بـر مبنـاي واقعيـت تنظـيم و                  -14
  .ارسال شده و مسئوليت عواقب ناشي از عدم صحت آن را مي پذيرم

      :امضاء دارنده موافقت اصوليمهر و 
                           

  : شخص مسئولامضاء و مهر 
  
  

  :امضاء مسئول فيزيك بهداشت
  
  

  :توجه
  .هاي ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد به فرم-1
   كليه جاهاي خالي در نظر گرفته شده براي اطالعات بايد توسط متقاضي تكميل شود-2
  . پر شودشود بايد با عالمت  ديده مي جاهايي كه عالمت -3
  .اري و اضافي خودداري گردد از ارسال مدارك تكر-4
  موجـود  www.aeoi.org.ir/inraاي در آدرس اينترنتـي   ضوابط و قواعد كار ويژه مراكز پزشـكي هـسته        -5

  .باشدمي
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  ايمراكز پزشكي هسته فرم درخواست مجوز كار با اشعه در  )6/5صفحه (و  -1فرم 

  : مدارك مورد نياز-15
  :داث مدارك مورد نياز جهت صدورمجوزاح-الف
    تصوير موافقت اصولي مركز  -الف
   . درخواست كتبي دارنده موافقت اصولي-ب
محـل تهيـه و نگهـداري راديـودارو،         : با ذكر جزئيات و ابعاد فضاهاي مختلف شـامل          نقشه مهندسي محل كار    -  ج

، تانـك نگهـداري     تزريق، انتظار، تصوير برداري،اتـاق بـستري درمـان، محـل نگهـداري راديـودارو، انبـار پـسماند                  
  محـل  نـصب درهـا و      ، اتاق هاي مجـاور بـه آنهـا        ،سرويس هاي بهداشتي  ،    )براي مراكز درماني  (پسماندهاي مايع 

  .نقشه بايد به مهر و امضاء و تاييد مهندس مربوطه رسيده باشد.  ورودي و خروجي كاركنان و بيماران،هاپنجره
 . جهات جغرافيايي،طرافمشخصات نواحي ا كروكي محل احداث با ذكر نام و-د
ـ سطوح ميز هاي آزمايشگاهي، كف اتاق و ديوار هااز نظر قابل          :  مشخصات سطوح كار نظير    -ه ت شستـشو و رفـع      يِ

 .آلودگي و مقاومت در برابر موادشيميايي
  مسير كانال هاي مربوطه، تهويه  قدرت،محل نصب :  مشخصات سيستم هاي تهويه نظير -و

هـا، نـوع    هـا و دستـشويي    محـل نـصب سـينك     : هاي آب وفاضالب نظيـر     مشخصات سيستم   براي مراكز درماني   - 
  .هاي عادي و پسماندهاي مايع پرتوزامسير فاضالب، )نحوه باز و بسته شدن(شيرآالت 

  . تصوير كارت ملي-ح
  :جهت صدور مجوز كار با اشعه -ب
  .و كپي آن درخواست كتبي دارنده موافقت اصولي با ذكر شماره مجوزاحداث -الف
 آئـين نامـه و      ،گواهي مسئول فيزيك بهداشت مبني برپذيرش مسئوليت هاي محوله براساس مقررات قـانون             -ب

  )29 صفحه -فرم گواهي پذيرش مسئوليت تكميل گردد( هاي حفاظت در برابر اشعهدستورالعمل
  .آخرين مدرك تحصيلي و تخصصي مسئول فيزيك بهداشت  تصوير-ج
  .  رك تحصيلي و تخصصي و كارت نظام پزشكي شخص مسئول  تصوير آخرين مد-د
برابر اشعه فرم    هاي محوله براساس مقرات قانون حفاظت در       گواهي شخص مسئول مبني بر پذيرش مسئوليت       -ه

  . گواهي پذيرش مسئوليت تكميل گردد
 .   مدرك حفاظت در برابر اشعه پرتوكاران-و
 كـه توسـط شـركت    (Acceptance Tests) هاي تـصويربرداري هـاي پـذيرش دسـتگاه    تصوير نتايج آزمـايش -ز 

 .اندازي دستگاه در آن مركز انجام شده استنصب كننده هنگام راه
يك نظير حفـاظ ويـال، حفـاظ سـرنگ،           هاي هر با ذكر تعداد و ويژگي    ( هاي سربي تهيه شده      فهرست حفاظ  -ح

  ).پاراوان سربي، روپوش سربي، سطل سربي و نظاير آن
با ذكر تعداد و ويژگي هاي هريـك نظيـر ماسـك، پـيش بنـد،                ( تجهيزات حفاظت فردي تهيه شده          فهرست -ط

  ).دستكش، روكفشي، انبر، گيره،  پنس و نظاير آن
  . فهرست وسايل و مواد شوينده جهت رفع آلودگي-ي
دار، رمـاران بـا  هاي هر يك نظير تـابلو هـشدار بـه بي   تعداد و ويژگي( فهرست عالئم و تابلوهاي هشدار دهنده      -ك

  ).هاي صوتي و نوري هشدار دهندهعالئم خطر اشعه، عالئم  ناحيه كنترل شده و تحت نظارت و سيستم
  .12گواهي كاليبراسيون كليه دزيمترهاي محيطي و دز كاليبراتورهاي موضوع بند -ل
  .13  ارائه دستورالعملهاي ذكر شده در بند-م
  . وطه تاييديه معاونت بهداشتي دانشگاه مرب-ن
  . تصوير كارت ملي مسئولين-ش
كـه   در صـورتي (نتايج آزمايش ها و معاينات پزشكي پرتوكاران و خدمت كار ناحيه تحـت كنتـرل و منـشي                 -گ

  ).منشي داراي مكاني مستقل و مجزا نباشد
  .اشتراك خدمات دزيمتري مركز براي كليه پرسنل حائز شرايط -ك
  )قديمي( براي واحدهاي در حال كارو پروانه تأسيس پروانه مسئول فني  - ظ
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  ايمراكز پزشكي هسته فرم درخواست مجوز كار با اشعه در  )6/6صفحه (و  -1فرم 

  ) شخص مسئول و مسئول فيزيك بهداشت(گواهي پذيرش مسئوليت 
 مركـز پزشـكي     شيفت عـصر    شيفت صبح .. .....................................عنوانه  ب.......................................... .اينجانب
 كـار   ضوابط دريافت مجوز  با آگاهي كامل از قانون حفاظت در برابر اشعه و           .................................................... .ايهسته

  .اشمبهاي محوله را پذيرفته و موظف به رعايت و اجراي آنها ميوليتئاي مسهسته با اشعه در مراكز پزشكي
  

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

  .پروانه مسئول فني بايد با نام مركز و شيفت كاري مورد تقاضا مطابقت داشته باشد

  )شخص مسئول و مسئول فيزيك بهداشت(فرم انصراف از مسئوليت
  مركز پزشكي     شيفت عصر   شيفت صبح ......................................  عنوانه  ب......................................... ....اينجانب
 اده و متعهــداز ســمت خــود انــصراف د..../....../.......  .از تــاريخ.......................................................................... .ايهــسته

هـاي محولـه را      ماه از تاريخ انصراف كماكان مـسئوليت       2مدت  ه  گردم تا جايگزيني مسئول جديد و حداكثر ب       مي
  .انجام دهم

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

در تاريخ ذكر شده توسط دارنده پروانه تاسيس و مهر و امضاء اين فرم توسـط       در صورت قبول انصراف      :1 توضيح
 ماهه قطعي خواهد بود لذا فعاليت مركز تا معرفي فرد واجد صـالحيت              2وي، انصراف بدون در نظر گرفتن مهلت        

    .جديد ممنوع مي باشد
  .واحد قانوني ارسال گردديك نسخه از انصراف بايد به دارنده پروانه تاسيس و يك نسخه به : 2 توضيح
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  اي پزشكي هستهمراكز نمودار رويه كاري اخذ مجوزهاي الزم براي -2پيوست
  

  

  اخذ موافقت اصولي
 از وزارتخانه

  اخذ مجوز احداث 
  قانوني  داز واح

  مجوز كار با اشعه 
 واحد قانوني  از

  سيون يتاييد  كم
 قانون  4تبصره ماده

  يديه معاونت يتا
 بهداشتي دانشگاه مربوطه

سيون ي صدور پروانه تاسيس كم
  از وزارتخانه20دهما

  بازرسي از مركز
  توسط واحد قانوني    

 مركز سالمت ك درمدابررسي 
 ارسال به واحد قانوني  ومحيط كار 

 جمع آوري مدارك توسط
معاونت درمان دانشگاه يا دانشكده 
 جهت ارسال به مركز سالمت كار
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 پرتوهاي يونساز و ايمني استانداردهاي پايه حفاظت در برابر) 5-6(بخش : 3پيوست 
  )حد دز كاركنان (منابع پرتو

  د دز ح-6-5
 دز مؤثر و   مجموع  محدود گردد كه  مجاز بايد طوري  افراد در اثر فعاليت پرتوي دي عا پرتوگيري -6-5-1

  كه خاص در شرايط. تجاوز نكند 5-6 بند در  شده   دز تعريف  آنها، از حدهاي بافت يا  در اعضاء دز معادل  مجموع
   در برابر اشعه  و حفاظت  شرايط طراحي  بهترين ، و براي  پذير بوده  استاندارد توجيه  اين  بر اساس فعاليت پرتوي

   دز تجاوز كند، اگر پيش  از حدهاي  شغلي  پرتوگيري  همچنان  باشد، ولي  شده  استاندارد بهينه  اين اساس بر
 واحد   صورت  داد، در اين  زير حد دز تقليل  به  از مدتي  را پس  پرتوگيري توان  مي  منطقي  با تالش شود كه بيني
   قبول  قابل  تغيير وقتي اين.  استاندارد را بپذيرد  حد دز اين  در مقررات  تغيير موقتاً استثنائ  است ممكن  نيقانو
   تشخيص  شود و واحد قانوني  درخواست  از واحد قانونياً رسم  يا اشتغال  ثبت  پروانه ه توسط دارند  مراتب كه  است

   پرتوگيريهاي حد دز براي.   است  شده  جلب  كاركنان  و موافقت ذير بودهپ  توجيه  همچنان  فعاليت پرتوي دهد كه
  .رود  كار نمي  مجاز به فعاليت پرتوي  در پزشكي

 از  پرتوگيري. روند  كار مي  به از فعاليت پرتويناشي    پرتوگيري  براي،5-6بند  در  شده دز ذكر حدهاي -6-5-2
  .باشند  مي  مستثني  پزشكي ، و نيز پرتوگيري  نيست هيچكس  برعهده نها آ  مسئوليتاً منطق  كه طبيعي  منابع

 Bq/m) 3(  متر مكعببر   بكرل 1000 بيشتر از   گاز رادن  غلظت  ساالنه  ميانگين  كار كه در هر محل -6-5-3
  . گردد  بايد اعمال  شغلي باشد، حد دز پرتوگيري هوا

  .روند  كار نمي  به  بالقوه  پرتوگيري  كنترل  دز براي حدهاي -6-5-4
ني كاركنا   در مورد پرتوگيري ولي. روند  كار نمي  به  مداخله  اجراي  و نحوه  ريزي  برنامه  دز براي حدهاي -6-5-5

  .كه در عمليات مداخله شركت دارند، بايد از مقررات پرتوگيري اورژانس تبعيت گردد
  : زير تجاوز نكند  از حدهاي  شود كه  كنترل حوين   بايد به  كاركنان  شغلي پرتوگيري -6-5-6
  .  متوالي سال پنج  براي(mSv)  سيورت ميلي 20   دز مؤثر ساالنه ميانگين -1- 6-5-6
  .  سال يك در  سيورت ميلي 50دز مؤثر  -2- 6-5-6
  .  در سال  سيورت  ميلي150   چشم  عدسيهاي  براي دز معادل -3- 6-5-6
  حد دز معادل ( در سال  سيورت ميلي 500  معادل   پوست ها و پاها يا براي  دست ي برا دز معادل -4- 6-5-6

  .) را دارد  پرتوگيري  بيشترين  كه  است  از پوست  سانتيمتر مربع1 دز در  ، ميانگين پوست
 رار دارند و يا پرتوها ق  در معرض  كارآموزي  در ارتباط با اهداف  كه   سال18 تا 16    بين  جوانان براي -6-5-7

  نحوي  بايد به  شغلي  سروكار دارند، پرتوگيري  با منابع  تحصيلي  در دوره  كه  سال18 تا 16   بين  آموزان دانش
  : زير تجاوز نكند  از حدهاي  گردد كه كنترل 

  ،  در سال  سيورت   ميلي6دز مؤثر   -1- 6-5-7
  ، و  درسال ورت سي  ميلي50   چشم  عدسي  براي دز معادل -2- 6-5-7
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  .  درسال  سيورت   ميلي150   پوست ها و پاها يا براي  دست  براي دز معادل -3- 6-5-7
  تائيد گردد،  در مقادير حد دز توسط واحد قانوني  موقت  تغييرات  است  ممكن در شرايط خاص -6-5-8

    ميلي50  و دز مؤثر از  درسال  سيورت لي مي20 از   متوالي  سال10 در  دز مؤثر كاركنان  ميانگين مشروط بر اينكه
  .تجاوز نكنددر يك سال   سيورت

 زير   نبايد از حدهاي  در ارتباط با فعاليت پرتوي  بحراني  گروههاي  براي  برآورد شده دز ميانگين -6-5-9
  :تجاوزكند

  ،  در سال  سيورت  ميلي1دز مؤثر  -6-5-9-1
  ميانگين   يابد مشروط براينكه  افزايش  سيورت   ميلي5تواند تا   مي النه، دز مؤثر سا در شرايط خاص -6-5-9-2

  ، تجاوز نكند  در سال  سيورت  ميلي1 از   متوالي   سالپنجدز در 
  ، و سال  در  سيورت  ميلي15ها   چشم  عدسي  براي دز معادل -6-5-9-3
  .  در سال  سيورت   ميلي50   پوست  براي دز معادل -6-5-9-4
 از   آگاهي  خود عليرغم اي  يا حرفه  شغلي  غير از وظيفه  كه  افرادي  بيمار، يعني  مراقبين حد دز براي -6-5-10

 و  تأمين  آنها را  ياآسايش  نموده  و نگهداري  مراقبت  يا پرتوتشخيصي  پرتودرماني  از بيماران ، داوطلبانه پرتوگيري
  درمان   مدت  در طول  باشد كه  محدود شده  افراد بايد طوري اما دز اين. رود نمي كار  كنند، به  مي آنها مالقات يا با

  آنها داده   مواد پرتوزا به  كه  بيماراني  كننده  مالقات دز كودكان.  تجاوز نكند  سيورت  ميلي5 از   بيماري يا تشخيص
  . تجاوز نكند  سيورت  ميلي1 از   محدود شود كه  بايد طوري شده

   با حد دز  پرتوگيري  مقايسه روش - 6-5-11
  مدت  در يك  خارجي  پرتوگيري  دزهاي  مجموع اند، براي  شده مشخص 5-6در بند    دز كه حدهاي -1- 6-5-11
 18  از  افراد بيش  براي  دزاجباري  محاسبه  زمان  مدتمعموالً.   است  مدت  در همان  اجباري  و دزهاي مشخص 

  .شودمي    در نظر گرفته  سال70،  سال18 افراد كمتراز  راي و ب  سال50،  سال
   از پرتوهاي  خارجي  از پرتوگيري  ناشي  دز فردي  معادل  با حد دز، مجموع  پرتوگيري  مقايسه براي -2- 6-5-11

   مدت  همان در  بدن  از ورود مواد پرتوزا به  ناشي  يا دز مؤثر اجباري  اجباري  و دز معادل  مشخص نافذ در مدت
  . گردد استفاده بايد

  : كار رود  زير به  از روشهاي  يكي  است  دز، الزم  دز مؤثر با حدهاي  مقايسه براي -3- 6-5-11
 : گردد  مقايسه  و با حد دز مربوطه  زير تعيين ، توسط رابطه ET  دز مؤثر، مجموع -3-1- 6-5-11
 

  اجبـاري  دز مـؤثر   e(g)j,inhو e(g)j,ing ، سـال   نافذ در طـول  هاي از پرتو  دز فردي عادلم Hp(d)  رابطه ايندر 
 Ij,ing  و g سـني   و گروه j هستة پرتوزاي   براي تنفس و   بلع  از طريق  ترتيب  بدن، به  ورود مواد پرتوزا به يكاي

  ، ياباشد  مي تنفسو   بلع   از طريق  ترتيب ، به  زمان  مدت  در همان  بدن بهj هستة پرتوزاي ر ورود امقد Ij,inh و
 :شودشرط زير برقرار  -3-2- 6-5-11

∑ ∑+⋅+=
j j

inhjinhjingjingjPT IgeIgedHE ,,,, .)()()(
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  بدن بهمواد پرتوزا  ورود   حد ساالنه  ترتيب ه، ب Ij,inh,L و Ij,ing,L  و مربوطهدز مؤثر حد  DL  رابطه در اين
 (ALI) هستة پرتوزاي   براي jپرتوزايههستورود  مقدار  يعني (  است تنفس و   بلع از طريق  j اههاير از   بدن به 
  ، يا)گردد مؤثر مي  دز  حد مربوطه  منجر به  كه مربوطه 

  . ديگر  تائيد شده هر روش -3-3- 6-5-11
    از طريق بدن  بهمواد پرتوزا  ورود   يكاي ، مقدار دزمؤثر اجباري تورن و   رادن  دختران استثناي  به -4- 6-5-11
كليه جداولي كه  [4   در جدول  شغلي  پرتوگيري  براي باشد كه مي e(g)j,inh و e(g)j,ing ترتيب،   به  تنفس و بلع

استانداردهاي پايه حفاظت در برابر پرتوهاي يونساز و " در اين  پيوست به آنها ارجاع شده است، جداول مدرك
  توان را مي Ij,L مقادير.   است  شده  ارائه 8 و 7   در جداول مردم   پرتوگيري و براي ]. مي باشند"ايمني منابع پرتو

  : آورد  زير بدست  از رابطه  بدن  به مواد پرتوزا ورود يكاي   دز مؤثر اجباري  از مقادير مربوطه با استفاده

j
Lj e

DLI =, 

   براي  بدن بهپرتوزا  مواد  ورود   يكاي مقدار دز مربوطه ej  و  مربوطه حد دز مؤثر ساالنه DL   رابطه در اين
 .  است ذكر شده  8  و  7 ،  4  ل در جداو باشد كه مي j هسته پرتوزاي

  ارائه 4  جدول، در هسته هاي پرتوزا از   ناشي  شغلي  پرتوگيري  براي تنفس و   دز بلع ضرايب -5- 6-5-11
   براي  كه  بلع  از طريق  بدن بهمواد پرتوزا رود  و  يكاي دز مؤثر اجباري : عبارتند از  ترتيب  به  ضرايب اين. اند شده 

   به مواد پرتوزا از ورود ، كسري(f1دان  شده  ارائه  طور جداگانه  به  شيميايي هر تركيب  f1 گوارشي انتقال  ضرايب
مواد رود  و  يكاي  و دز مؤثر اجباري؛) شود  مي  منتقل  بدن  مايعات  به  گوارشي سيستم   از طريق  كه  است بدن

   جديد دستگاه  با مدل مطابق) آهستهمتوسط و  سريع، (  ريوي  جذب انواع  ، برايتنفس   از طريق  بدن بهپرتوزا 
 f1  مقادير مختلف.    گوارشي  دستگاه  به  از ريه  شده  مواد منتقل براي ، مربوطه  f1  مقادير  به  و با توجه تنفسي

   در ريه  جذب  سرعت براساس f1 مقادير. است   شده ارائه 5   در جدول يي شيميا  تركيبات  انواع براي
تلف  مخ  شيميايي  تركيبات براي)   و سال  روز، هفته  بر حسب ترتيب ه ب (S)ه، آهست(M)،  متوسط(F) سريع(

  .  در نظر گرفت  شغلي  پرتوگيري براي ALI   عنوان را به  Ij,L توان  مي  شرايطي در چنين. اند  شده ه ارائ 6  در جدول
 در(f1) گوارشي  انتقال  ضرايب  مربوط به  دز بلع ، ضرايبهسته هاي پرتوزا از   مردم  پرتوگيري براي -6- 6-5-11

 دز  ضرايب.  است  شده ، زيادتر در نظر گرفته  ماهگي  كمتر از سه  سنين برايf1  مقادير. ستا   شده ه ارائ7  جدول
 . است  شده ارائه8  جدولدر )  آهسته ، متوسط، سريع(   ريوي  جذب  انواع ساس برا  مردم  براي تنفس

   ارائه 9  در جدول  مختلف  سني  گروههاي  پرتوزا براي هاي گازها و بخار تنفس   دز براي ضرايب -7- 6-5-11
  . هستند  يكسان  و مردم  كاركنان  براي  بزرگساالن مقادير مربوط به. ستا  شده

  اين .  است  شده  ارائه10   نادر در جدول  از گازهاي  بزرگساالن  پرتوگيري  دز مؤثر براي آهنگ -8- 6-5-11
  .روند  كار مي  به  يكسان  و مردم  كاركنان براي مقادير
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 ساعت- ژول   درهرميلي  سيورت  ميلي4/1   تبديل ، ضريب رادن  دختران از  پرتوگيري براي - 9- 6-5-11
 زير   صورت  به توان را مي 6-5-6  بند در  دز ذكرشده لذا حدهاي. باشد ميmSv/(mJ.h/m) 3(( برمترمكعب
  :تفسير نمود

و  ))WLM 4 (  ماهانه   كاري  برابر سطح  4يا  (  بر متر مكعب ساعت-  ژول  ميلي14با    معادل  سيورت ميلي 20
 )). WLM 10 (   ماهانه  كاري  برابر سطح10يا (   بر متر مكعب ساعت-  ژول  ميلي35 با    معادل  سيورت ميلي 50
  حسب   بر3-11-5-6بند در روابط  را Ij,inh,L  و Ij,inh  مقادير توان  مي  و تورن  رادن  از دختران  پرتوگيري براي

 دهايح.  نمود بيان WLM   بر حسب  آنها معموالً  آلفاي  انرژي  از پتانسيل  آلفا يا پرتوگيري  انرژي پتانسيل
  .اند  شده  ارائه3 و 2   در جداول مربوطه 

   به  از مسير مشخص  بدن  بههسته پرتوزا  از ورود هر  ناشي، يا عضو  در بافت  اجباري دز معادل -10- 6-5-11
  :آيد  مي زير بدست روش 

  اجباري ادل ضربدر دز مع  يا عضو از مسير مشخص  بافتبه هسته پرتوزا ورود  مقدار تقريبي -10-1- 6-5-11
  ، يا  بدن  به مواد پرتوزا  ورود يكاي 

  . ديگر  تائيد شده هر روش -10-2- 6-5-11
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   سنجش آلودگي داخلي -4پيوست 
  چنانچه ماده پرتوزا به نحوي از انحاء به درون بدن راه يابد، پرتوگيري داخلي بدن آغاز و تا زماني  

  همين دليل حد ساالنه اي براي ورود مواد پرتوزا به بدن هب. كه ماده در بدن مي ماند، ادامه خواهد داشت
)Annual Limit on Intake, ALI( شود كه ميزان ورود راديونوكلئيد مشخص به بدن شخص محاسبه مي

 ALI. استاندارد از راههاي تنفس، بلع و پوست در طول سال است كه منجر به دز اجباري برابر با حد دز گردد
  گرددي بيان ميبرحسب يكاي پرتوزاي

  آگاهي از رفتار عناصر پرتوزا در بدن انسان جهت ارزيابي دز ناشي از عناصر پرتوزاي داخل بدن حائز اهميت 
  .باشدعضو بحراني براي يد تيروئيد مي. بسيار مي باشد

گيري ميزان زه به بدن در مراكزي كه داراي دوربين گاما هستند، پس از اندا131I  براي تخمين دز ناشي از ورود  
  : برابر است باBq در تيروئيد بر حسب 131I  ، مقدار مادهC (Total)شمارش كل غده تيروئيد 

  M (ميزان پرتوزايي در تيروئيد در زمان آزمايش) = C (Total) / [T (sec) * S] 

   T (sec) = زمان آزمايش بر حسب ثانيه 
    S = Sensitivity (Count / second / Bq) ي فانتوم تيروئيد      برا  

    I = M / M(t) )  پرتوزايي در زمان ورود ماده پرتوزا به بدن         (  

M(t) تابع ابقاء  (retention function)كسري از ماده پرتوزا است كه در زمان  t  ) در بدن باقي ) برحسب روز
  . مانده است

  :ابر خواهد بود با بر(Committed Effective Dose, CED)دز موثر اجباري 
CED = I (Bq) * Dose Coefficient ( Sv / Bq ) 

  .باشد  مي Sv / Bq 1.8 * 10-8 برابر با 131Iبراي) Dose Coefficient(ضريب دز 
  




