
 
 اشتراک فیلم بج تمدید خواستدرفرم 

 9317سال  دوم نیمه برای

 

 مشترک گرامی 

این  درسبه آ  01/00/1197را همراه با کلیه مدارک خواسته شده حداکثر تا تاریخ  آن،  ( فرم طرفهر دو ) پس از  مهر و امضاء زیر را تکمیل و  جداول ، است جهت تمدید اشتراک فیلم بج ، خواهشمندبا سالم     
 شرکت ارسال فرمائید .

  : مشخصات مرکز -9 

 کد اشتراک فیلم بج : نام مرکز :

 آدرس :

 کد اقتصادی : کد پستی :

 : نوع فعالیت با منابع پرتو : فاکس : تلفن

 :تلفن                    :               نام مسئول فیزیک بهداشت :  :                                        تلفن نام مسئول مرکز

 :  مشخصات پرتوکارانی که باید به فهرست قبلی اضافه شوند  – 2

 قاب بج الزم دارد؟ شماره کد ملی شماره شناسنامه تاریخ تولد نام پدر نام خانوادگی نام ردیف
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 : مشخصات پرتوکارانی که باید از فهرست قبلی حذف شوند  -3

 شماره فیلم بج نام خانوادگی نام ردیف شماره فیلم بج نام خانوادگی نام ردیف
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 . درج و پیوست فرمائیدبرگ جداگانه اطالعات مورد نیاز را در ،  در جداول فوق کمبود فضادر صورت  : توجه

 : هزینه اشتراک فیلم بج  -4

 استریال (  000/000) معادل تومان  شصت هزاربرای هر نفر  1197ل سا دوم هزینه اشتراک فیلم بج در نیمه . 

     استریال (  000/100) معادل تومان  هزار مت خرید هر عدد بج دهقی  . 

  شبا  82000140107004حساب شماره  هزینه اشتراک به (IR750540122482000140167004  یا عابر بانک شماره )به نام سیامک برهان آزاد  نزد بانک پارسیان  0221 0012 1195  0111
 واریز گردد.

 : مدارک مورد نیاز  -5

 در هر دو طرف فرممرکز  نمایندهبا امضاء و مهر  شده تکمیل فرم ( ) 

 2ر جدول معرفی شده د نِکپی کارت ملی کلیه پرتوکارا  

  4اعالم شده بند  بر واریز هزینه اشتراک به شماره حساب مبنیی نتیا کپی رسید پرداخت های اینتررسید بانکی. 

 
 
 

 می باشم .فیلم بج  اشتراکمتقاضی  و با آگاهی کامل از مفاد توافقنامه مندرج در پشت این برگه با تائید مراتب فوق                                               اینجانب
 

        سمت متقاضی : 

 : مهر و امضاء متقاضی
 تاریخ درخواست :

 

 

 

 

  77335979فكس :    / 77822517،  77828313،  77134184تلفن :    / 94311 – 14799، کد پستی  77آدرس : تهران ، خیابان کارگر شمالی ، کوچه نهم ، پالک 

 info@prds.irپست الكترونیک :    /   www.prds.irآدرس وب سایت :                                                                

 

 تاریخ :
 شماره :

 LQF – 404 - 01کد سند : 

http://www.prds.ir/
mailto:info@prds.ir


 

 

 
 

 خدمات دزیمتری فیلم بج موافقتنامه استفاده از

 ،   ارماه یکب 2ی فیلم بج  بصورت ری فرددزیمت استفاده از خدماتموضوع:   -9ماده 
 

 تعاریف : -2ماده 

 است  خدمات دزیمتری پرتوهای پارسیان شرکتمنظور  : پارسیان شرکت. 

 : با شرکت پارسیان این تفاهم نامه را امضا می کند،  خدمات فیلم بججهت استفاده از که است با اشعه  مجاز کارمرکز یا و  هموسس نماینده قانونی مشترک .   

 : برای وی می باشد دریافت فیلم بج متقاضی  ، مشترکه اشتغال دارد و عکار با اشه بطور فیزیکی بفردی است که  پرتوکار. 

 : شماره ای است که توسط سازمان انرژی اتمی ایران به مراکز مجاز کار با اشعه داده می شود .   کد اشتراک 

 : د پرتوکار به صورت یک عدد کدوره استفاده و کد ،  فیلم کد اشتراکاین ماه یکبار برای پرتوکاران ارسال می گردد . روی  2هر ،  هت تعیین پرتوگیریکه جمنظور فیلم مخصوص دزیمتری فردی است  فیلم

 رقمی درج شده است . 9یا  8

 : باید  شته باشدای که بج ندربرای هر پرتوکا . مشترکین ر داده و بر روی سینه نصب نمایندداخل بج قرا . پرتوکاران هنگام کار با اشعه باید فیلم را گفته می شود، بج  قاب پالستیکی نگهدارنده فیلمبه  بج  ،

  . نمایندخریداری از شرکت یک عدد بج 

 : این فرم در اواخر هر دوره اشتراک توسط شرکت  گیرد، تمدید اشتراک و یا تغییر اسامی پرتوکاران مورد استفاده قرار می  فرمی است که جهت درخواست اشتراک فرم درخواست و تمدید اشتراک .

. هزینه  نماینددرخواست فرم  www.prds.ir به سایت مراجعه فنی و یا با از طریق تماس تلتوانند  اشتراک فیلم بج میدریافت فرم  . متقاضیان جدید نیز برای گردد برای کلیه مشترکین ارسال میپارسیان 

 . شده استمشخص  "درخواست و تمدید اشتراک"رم اشتراک هر دوره روی این ف
 

و با حد دز مقایسه  باید بدون وقفه اندازه گیری،  اشتغال دارنداشعه کار با ه ی که پرتوکاران بدر تمام دورانپرتوگیری ار دمق ، بین المللیملی و  مقرراتبراساس  :)دوره اشتراک(  مدت تفاهم نامه – 3ماده 

 : می شودبا شرایط زیر استفاده  "دوره اشتراک"عبارت از در این تفاهم نامه بجای مدت قرار داد .  برای اشتراک فیلم بج مرسوم نیستلذا تعیین مدت معین  . شود

  است .ماه  0دوره اشتراک  هرمدت 

  می باشداه ممهر  یکم ، در نیمه دوم سالفروردین و   ، یکم در نیمه اول سالتاریخ شروع دوره اشتراک   . 

  به شرکت جدید  حداقل یک ماه قبل از شروع دوره بیتمشترک درخواست عدم تمدید دوره اشتراک را بصورت ک مگر آنکه،  تمدید می شود ماه دیگر  0برای  بطور خودکار دوره اشتراک،  ماه 0در پایان هر
 . اعالم کرده باشدپارسیان 

 

 فیلم بج درج شده است .  "درخواست و تمدید اشتراک"همچنین قیمت فروش هر عدد بج در هر دوره اشتراک روی فرم  برای هر نفر وفیلم بج ماهه  0 خدماته هزین : فیلم بج  هزینه اشتراک -4ماده 

  هر بج را جداگانه پرداخت نماید .  مشترک در صورت نیاز به بج باید بهای خرید - 1 تبصره
 .  مربوط به همان نیمه سال باید پرداخت گردد، هزینه اشتراک  داده شود درخواست فیلم بج برای پرتوکاران جدید،  اشتراکره هر دودر صورتیکه در اواسط  -2تبصره 
  . ده نمی شودان در آن نیمه سال عودت داپرتوکارآن  هزینه اشتراک ، داده شود یدرخواست لغو اشتراک فیلم بج پرتوکار،  اشتراکهر دوره در صورتیکه در اواسط  -1تبصره 

 

 : پارسیان تعهدات شرکت – 5ماده 

  سه نوبت دزیمتر فیلم به فاصله زمانی دوماه یکبار برای پرتوکاران ارسال 

 اعالم داشته است .  "درخواست و تمدید اشتراک"روی فرم  وع هر دوره اشتراک براساس فهرستی که مشترکشردر فیلم بج  ادامه ارائه خدمات 

 خدمات فیلم بج را براساس آخرین فهرست دریافتی از  مشترک در دوره اشتراک جدید ادامه دهد است در صورت عدم دریافت فهرست جدید پرتوکاران شرکت پارسیان ملزم ،  . 

  واحد قانونی ) سازمان در صورت نیاز به فقط به مشترک و را  خودزارشات گو  تلقی نمودهو سایر اطالعات مرتبط با نحوه پرتوگیری را محرمانه کارکنان نتایج پرتوگیری شرکت پارسیان متعهد می شود که
 . نمایدارائه انرژی اتمی ایران ( 

 خدمات فیلم بج را  تا پایان دوره اشتراک ارائه نمایدان در صورت دریافت هزینه اشتراک متعهد می شود شرکت پارسی . 
 

 : تعهدات مشترک – 1ماده 

  دوره اشتراک کاران معرفی شده حداکثر تا پایان هرپرتوپرداخت هزینه اشتراک فیلم بج 

 ان یبه شرکت پارس، جهت ارزیابی  حداکثر ظرف یکماه پس از دریافت فیلمهای نوبت جدید،  ی دوره گذشتهعودت فیلمها 
  پارسیان شرکت( به آدرس هر سال نیمه دومدر شهریور ماه برای برای نیمه اول و ماه اسفند در ) جدید قبل از شروع دوره اشتراک "درخواست و تمدید اشتراک"تکمیل شده فرم ارائه . 

  هزینه ملزم به پرداخت صورت اشتراک فیلم بج خود بخود تمدید شده و مشترک  در غیر این . در صورت عدم نیاز به خدمات فیلم بج مراتب را کتبا به شرکت پارسیان اعالم نمایدمشترک متعهد می شود که
 می باشد . 4ماده طابق شرایط مندرج در اشتراک دوره جدید م

  فیلم بج دوره اشتراک جدید را بر ملزم است شرکت پارسیان  لینمی باشد و "درخواست و تمدید اشتراک"، نیازی به تکمیل فرم  برای دوره جدید تغییر نکرده باشددر صورتیکه فهرست اسامی پرتوکاران
  . پرداخت نماید 4و مشترک نیز متعهد می شود هزینه اشتراک دوره جدید را  مطابق با ماده  ایدنماساس آخرین فهرست دریافتی از مشترک ارسال 

 

 نحوه پرداخت هزینه اشتراک :    -7ماده 

 حساب بانکی معرفی شده ازمحاسبه و به  "اشتراکدرخواست و تمدید "اساس تعرفه مشخص شده در روی فرم  ، هزینه اشتراک را بر ز شروع اشتراک و یا تمدید اشتراکمشترک متعهد می گردد که قبل ا 
 پارسیان تحویل دهد . شرکتطرف شرکت پارسیان واریز و رسید بانکی مربوطه را جهت اطالع به 

 

 خاتمه اشتراک :    -7ماده 

 اشتراک فیلم بج خاتمه می یابد ،  سیان اعالم و پس از تسویه حسابتمدید دوره اشتراک فیلم بج را به شرکت پارتمایل به تواند با ارائه درخواست کتبی عدم  مشترک در هر زمان می  . 

 و اطالع رسانی به واحد قانونی ) دفتر حفاظت در برابر اشعه سازمان از اعالم کتبی مدت دار به مشترک  ، پس کرده باشدندوره هزینه اشتراک فیلم بج را دریافت  پایان هر شرکت پارسیان در صورتیکه تا
 کند . لغورا اشتراک می تواند  ی ایران( ، انرژی اتم

 

 سایر شرایط :  – 1ماده 

  درج نمایند .درکلیه مکاتبات خود شماره کد اشتراک فیلم بج را و شرکت پارسیان مکلفند  مشترک 

 

 محل مهر  و امضاء نماینده قانونی مشترک       انیشرکت خدمات دزیمتری پرتوهای پارس مدیر عامل       

 نام و نام خانوادگی                          سیامک برهان آزاد       

   محل مهر و امضاء            محل مهر و امضاء       

 


