
شرح خدمات  
بجفیلم-1

مهندسمسئولیتباپارسیانپرتوهایدزیمتریخدماتشرکت1387سالدر
فردیدزیمتریخدماتمجریایراناتمیانرژیسازمانطرفازآزادبرهانسیامک

توسعهبهتوجهبا.گردیدایرانسطحدرپرتوکار20000ومرکز2800بهبجفیلم
فیلموششپتحتافرادتعدادسالههمهپرتوتشخیصی،مراکزدرویژهبهپرتوهاکاربرد

38000ازبیشبامرکز5000بهقریب1397سالدربطوریکهیافت،افزایشبج
بجفیلمارکبهشروعآغازاز.اندگرفتهقرارشرکتاینبجفیلمپوششتحتپرتوکار

اتمیژیانرسازمانتوسطبجفیلمنتایجصحتیکباردوماههرهموارهشرکتایندر
سازمانتوسطمختلفادواردرکهبجفیلمعدد120نتایج.استشدهکنترلایران

شدهدادهنمایش5شمارهشکلدرآنهاواقعیدزبهنسبتشدهپرتودهیاتمیانرژی
بینمیسیونکهایتوصیهمطابقنتایجکلیهشودمیمالحظهشکلدربطوریکه.است

Trumpetداخلدر(ICRP)اشعهبرابردرحفاظتالمللی Curveاستشدهواقع.
NO.RS-G-1.3)شمارهبااتمیانرژیالمللیبینآژانسایمنیراهنمایمرجع)

کالیبراسیون دستگاههای سنجش پرتو-3
باکهاشدبمیایراندرخصوصیشرکتتنهاپارسیانپرتوهایدزیمتریخدماتشرکت

ونکالیبراسیبرایاستانداردآزمایشگاهایراناتمیانرژیسازمانتائیدیهومجوز
قلمی،دزیمترهایدهنده،هشداردزیمترهایانواعشامل)پرتوسنجشدستگاههای
سطحدرهادزیمترکلیهصددر80تقریباواستکردهاحداث(گامامحیطیدزیمترهای

نامهواهیگشدهکالیبرهدستگاههایبرایوشوندمیکالیبرهآزمایشگاهایندرکشور
.گرددمیصادرایراناتمیانرژیسازمانتائیدموردکالیبراسیون

اشعهبرابردرحفاظتآموزش-4
بادگانکننشرکتبهگواهینامهارائهواشعهبرابردرحفاظتآموزشهایدورهبرگزاری

.ایراناتمیانرژیسازماناشعهبرابردرحفاظتامورکلمدیرامضایومهر

تجهیزات پرتو تشخیصیکیفی آموزش کنترل -5
هایتگاهدسشامل،تشخیصیپرتوتجهیزاتکیفیکنترلآموزشهایدورهبرگزاری

دندانیرادیوگرافورادیولوژیماموگرافی،فلوروسکوپی،آنژیوگرافی،اسکن،تیسی
.CBCTوسفالومتریپانورکس،

محیطیخدمات دزیمتری ارائه -6
.  گاما در محیط های کار و زیست ایکس و نشت پرتوهای گیری اندازه 

مجوزها و گواهینامه های شرکت

مرجع تایید کننده موضوع مجوز

سازمان انرژی اتمی ایران تروندستگاههای سنجش پرتو ایکس و گاما و نوکالیبراسیونمجوز 

سازمان انرژی اتمی ایران تشخیصیکنترل کیفی انواع تجهیزات پرتو مجوز 

سازمان انرژی اتمی ایران بجفیلم روش  ارائه خدمات دزیمتری فردی به مجوز 

سازمان انرژی اتمی ایران فیدوره های آموزشی حفاظت در برابر اشعه و کنترل کیبرگزاری مجوز 

Tuv International
در زمینه مونیتورینگ    ISO-17025گواهینامه سیستم مدیریت کیفی 

صی   فردی و محیطی پرتوها و کنترل کیفی  تجهیزات پرتو تشخی

اداره کل آموزش فنی و  
حرفه ای استان تهران

(حفاظت پرتو ها)فنی و حرفه ای آزادآموزشگاه پروانه 

اداره معاونت مالیات بر  
ارزش افزوده

مجوز معافیت از مالیات بر ارزش افزوده

تلفن های داخلی جهت تماس با بخش های شرکت  

کروکی شرکت

تلفن داخلی ار سابقه ک آخرین مدرک تحصیلی
نام و

نام خانوادگی
عنوان

122 سال40
و شخص  کارشناسی ارشد 

مسئول
برهان آزادسیامک  مدیر عامل

115

سال10
سال5
سال6
سال11
سال40

گروهسرپرست-کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد

کاردان
تکنسین

نیکنامپریسا 
پورخدیجه مرتضی 

سلطانیکاکا سمیه
مهتاب قربانی

میر شجاع نصرالهی

دزیمتریگروه 
فیلم بج

121

سال10
سال11
سال  5
سال3
سال3

گروهسرپرست-کارشناسی ارشد
کارشناسی

کارشناسی ارشد
کارشناسی 
کارشناسی

آیه حسینی
خوشه پور مطراحی

هانیه نوروزی
توکلیفریده

غزال برهان آزاد

اداریگروه مالی 
فیلم بج

124

سال10
سال5
سال6
سال2
سال5
سال4

گروهسرپرست-کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد

کاردان
کاردان

پریسا نیکنام
خدیجه مرتضی پور

سلطانیکاکا سمیه
علی حیدری
پگاه صفاری
مینا رضازاده

فیگروه کنترل کی

111 سال17 مدیر آموزشکارشناسی ارشد اکبرزادهمینو  گروه آموزش

114 سال40 کارشناسی ارشد مجید خشنودی یونگروه کالیبراس

123

سال40
سال10
سال1
سال10
سال8

کارشنتاسی
کارشناسی
کارشناسی

کاردان
کارشناسی

بهمن ستارزاده
افسانه میالد
بیتا جغتایی

علیدوستمجتبی 
سمیه مطلق

خدمات فنی

102
سال5
سال10

گروهسرپرست-کارشناسی ارشد
کارشناسی

هانیه نوروزی
توکلیاعظم 

گروه حسابداری

456

شرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان
Parsian Radiation Dosimetry Service co.

پرتوتشخیصیتجهیزاتکیفیکنترل-2
یهکلشامل)تشخیصیپرتودستگاههایکیفیکنترلآزمونهایانجام

.کیفیتکنترلگواهینامهصدورو(دیجیتالوآنالوگدستگاههای

آدرس شرکت
، ساختمان پرتو82تهران، خیابان کارگر شمالی، روبروی بیمارستان قلب، کوچه شکراله، پالک 

14139-14687کد پستی 
09211179216: ، شماره تلگرام021-88023403: ، فکس021-42269: تلفن

info@prds.ir: پست الکترونیکwww.prds.ir: آدرس وب سایت

نقطره  120در این شکل هرر یرک از   . خطای نسبی نتایج فیلم بج-5شکل 
از دزیمترر  تیره رنگ بیانگر نسبت دز اندازه گیری شده به دز واقعی هر یرک 

ای منحنری هر  . هائی است که توسط سازمان انرژی اتمی پرتودهی شده انرد 
.را نشان می دهدICRPقرمز رنگ محدوده مورد تایید 

http://www.prds.ir/


فیلمتعویض-2
ازرابلقدورهفیلموتحویلویبهراپرتوکارهرفیلم،شدهارسالفهرستاساسبر

ازفقطقبلدورهباجدیددورهفیلمشمارهتفاوتباشیدداشتهتوجه.بگیریدپسایشان
راستسمتازچهارموسومرقمشمارهدودوره،کد)شودمیمشخصدورهکدروی
نصبینهسرویبرودادهقراربجداخلراجدیددورهفیلمبایدپرتوکاران.(استفیلمروی

.شوددیدهبازپنجرهازآنشمارهکهشودادهدقرارطوریبجداخلفیلم.نمایند

بجمشخصات-3
بجداخلترهایفیلاز.استشدهساختهپروپیلنپلیجنسازفیلم،نگهدارندهقابیابج
بایدبجدرمفیلدادنقرارهنگاملذا.شودمیاستفادهپرتوکیفیتونوعتشخیصبرای
بهبتنسبایداینصورتغیردرباشند،داشتهقرارخودمحلدرهافیلترکهشوددقت

.شوداقدامبجتعویض

،باشدنبدهایاندامسایرازبیشترمحسوسبطوردستهاپرتوگیریکهمواردیرد
مواردنگونهایدر.کردنصبدسترویوتهیهاضافیبجفیلمیکدستهابرایمیتوان

:شودمیمحاسبهزیررابطهازموثردز

E = 0.5 HU + 0.025 HO

استبجیفیلمنتیجهHUودسترویکهاستبجیفیلمنتیجهHOرابطهایندر
.استشدهنصبروپوشزیرکه

بجفیلمازاستفادهجهتکلیهایتوصیه
ستندنیدزیمتریقابلباشندشدهنصببدنرویبجبدونکههاییفیلم.
شودنگهداریپرتوهاتابشازدوروبجبدونبایدهموارهکنترلفیلم.
فیلمویپرسنلهایفیلمهمهدورهشمارهبایدپرسنلی،هایفیلمعودتهنگام

.باشدیکسانکنترل
کنترلفیلمنارکدربایددگیرننمیقراراستفادهموردکهزمانیپرسنلیهایفیلم

60ازترکمرطوبتفشار،وشیمیاییموادوپرتوتابشازدورمناسب،محلیدر
.شونددادهقرارگرادسانتیدرجه10حدوددردما،درصد

نشودپارهفیلمرویکاغذیلفافکهشوددقت.
نگیردقرارآفتابتابشمستقیممعرضدربجفیلم.
نشودجابجابجداخلفیلماستفاده،مدتطولرد.
دقتاقدفشونددادهعودتدورههمانکنترلفیلمبدونکههاییفیلمدزیمتری

.بودخواهدالزم
(ایتههسپزشکیمراکزمانند)شودمیکاربازپرتوزایموادباکهصورتیدر

.دننشوآلودهپرتوزاموادبه،فیلمیابجشوددقت
مرکزآنرایببجفیلمکهکننداستفادهمرکزیدرفقطبجفیلمازپرتوکاران

عالیتفبخشیامرکزچنددرکهشودمیپرتوکارانیشامل).استشدهتهیه
.(دارند

جهتتوقاسرعدرقبلدورهفیلمهایبایدجدیدنوبتفیلمهایدریافتهنگام
.شوددادهعودتپارسیانپرتوهایدزیمتریخدماتشرکتبهبررسی

قابل(ماه8حدود)باشدگذشتهنوبت4ازبیشهافیلمعودتموعدازاگر
.شدنخواهدگزارشآننتیجهونبودهدزیمتری

دریافتتالذا.گیرندقراراشعهباکارمحیطدربجفیلمبدوننبایدپرتوکاران
.ندکناستفادهقبلنوبتبجفیلمازبایدهمچنانبعدنوبتهایفیلم

محیطیهزمینحددرآنهاپرتوگیریکههاییفیلممقابلپرتوگیریگزارشدر
.ددگرمیدرجمالحظهقابلغیرپرتوگیریمفهومبهستارهعالمتباشند،

هرپرتوگیریاگروجوداینبا.استسیورتمیلی20سالیانهپرتوگیریمجازحد
عنوانباتمیانرژیسازمانبهمراتبباشد،سیورتمیلی1ازبیشبجفیلمنوبت

رتوکارانپومراکزمسئولین.شودمیدادهگزارشآستانهحدازبیشپرتوگیری
میاتانرژیسازماناختیاردرلزومصورتدروبررسیراآنعلتهستندملزم
.دهندقرارایران

راهنمای استفاده از فیلم بج
وتبیسزمانیبازهدر)یکبارماهدوهرپارسیانپرتوهایدزیمتریخدماتشرکت
میالارسپستطریقازمشترکینبرایراهابجفیلم(زوجماههایامسیتاپنجم

راخودبجفیلمهبستشرکت،بهمستقیممراجعهبامیتوانندتمایلصورتدرمراکز).کند
جبفیلمهایبستهوصولازپسنوبتهردراستخواهشمند(.نماینددریافت

.فرمائیدکنترلزیرشرحبهراآنداخلمحتویات

3 2 1

نمایش شماره روی فیلم:2شکل 

آدرسومشترکاشتراککدشمارهآنرویکهپاکتی:خالیسفیدپاکت
بایدرکمشت.استشدهنوشتهپارسیانپرتوهایدزیمتریخدماتشرکت

تپاکاینداخلراقبلدورههایفیلمدورههرهایفیلمدریافتازپس
.نمایدپستدادهقرار

(مشترکدرخواستموردتعدادبه)فیلمپالستیکیقاب:بج
قبلرهدوهایفیلممراکزکهصورتیدر:قبلهایدورهپرتوگیرینتایج

.دباشندادهعودتپارسیانپرتوهایدزیمتریخدماتشرکتبهراخود

بجفیلمهایبستهمحتویات-1
فیلمشمارهذکربابجفیلمکنندگاناستفادهاسامیفهرست.
ارددقراربستهداخلشدهشمارهفیلمیکپرتوکار،هربرای:پرسنلیفیلم.

ناممقابلکهاستایشمارههمانکهاسترقم9یا8فیلمرویشماره
است،رسمتاولشمارهدو.استشدهنوشتهاسامیفهرستبرگهدرپرتوکار

فیلماشتراککدآخرشمارهپنجیاچهارودورهکددومشمارهدووپرتوکارکد
.استمرکزبج

تصویر محتویات بسته های فیلم بج: 1شکل 

و ی باشدفیلمی است که شماره دورقم سمت راست آن دو صفر م: فیلم کنترل
.  ارزیابی اثرات زمینه محیطی استفاده می شودبرای 

محل نصب فیلم بج: 4شکل 

کنترلفیلم-4
وآفتابمستقیمنورپرتودهی،هایاتاقازدورمحلیدربجبدونبایدکنترلفیلم
ورهدهایفیلمجدید،نوبتهایفیلمدریافتازپسدورههردر.شوددادهقراررطوبت

خدماتتشرکآدرسبهپرتوگیریارزیابیجهتکنترلفیلمباهمراهوآوریجمعقبل
.شوددادهعودتپارسیانپرتوهایدزیمتری

بجفیلمنصبمحل-5
صورترد.باشدمیسینهرویفیلمنصبمحلبهترینپرتوباکارعادیشرایطدر

قرارروپوشیرزدربایدبجفیلموندهیدتغییررابجفیلممحلسربی،روپوشازاستفاده
قرائتمقداردباشروپوشرویاگرودهدنشانرابدنبهفتییادردزبایدبجفیلم)بگیرد
.(بودنخواهدواقعیشده


