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 اصلي خود را عام قيد نماييد.توانيد مشتريان گيرد، ميميعام مورد مصرف قرار  صورتبهفاقد مشتري خاص بوده و  در صورتيكه کاال/خدمت، .1

 دزیمتر فردی نام کاال/ خدمت

 

 تجهیزات ایمنی حفاظتی هسته ای حوزه کاال/خدمت

  شماره یا نام نسخه

تاریخ انتشار/ ورود به 

 بازار
 0011تابستان 

 شیوه دستیابی به

 کاال/خدمت

 توسعه/نوآوری بازتحقیق و  -

 طراحی و ساختمهندسی معکوس/  -

 و خرید فناوری از غیر انتقال فناوری/ همکاری -

 کاریکپی -

 بازرگانی )واردات و خرید و فروش( فعالیت -

 1مشتریان اصلی

 )پنج مصرف کننده عمده(

 بیمارستان ها 

 سازمان های کار با مواد رادیواکتیو 

 پرتوکاران 

  
  

  معرفی کاال/خدمت

 معرفی نمایید. کلمه( 052کلمه و حداکثر در  022حداقل در )صورت توصیفی، کاال/خدمت مورد نظر را لطفاً به
 

امروزه علم هسته اي در کشور به عنوان يک ابزار کارآمد در بحث هاي مختلف همانند پزشكي، کشاورزي، نظامي و ... به حساب 

است. در حاليكه پرتوها نقش مهم و مفيدي در زندگي افراد دارند، مي توانند در مي آيد و روز به روز درحال پيشرفت و توسعه 

صورت کنترل نشدن، بسيار مضر تيز باشند. از اين رو تجهيزاتي مورد نياز است که بتواند اين پرتوها را شناسايي و مقدار دز رسيده 

 به افراد و مواد را محاسبه کند.

ت اشعسازمان هاي صنعتي، بيمارستان ها و ساير موسساتي که کارکنان آنها در معرض تشع محل کار زد هاي فردي ميزان دزيمتري

گيرد. اين روش به طور عمده مربوط به کارکنان نيروگاه هاي هسته اي، دستياران آزمايشگاه ها،  اندازه مي قرار دارند، را راديواکتيو

در واقع دزيمتري فردي مجموعه عمليات منظمي است که براي  راديولوژيست ها، پزشكان، پرسنل پزشكي، بيماران و ... است.

  انجام مي گيرد. دزموثر يا معادل  دزري شغلي افراد، بر حسب کميت هاي مشخص کردن ميزان پرتوگي

دزيمتر ارائه شده داراي امكاناتي همانند اعالن هشدار به پرتوکار و کاهش پرتوگيري فرد و نمايش اطالعات دز آنالين، روزانه و 

 اي در خطر تشعشع را نيز دارد.ماهانه فرد است و همچنين اين دزيمتر قابليت ارزيابي مقدار دز نسبي ارگان ه

  

 
 
 
 

 

 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B2%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B2
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 Specification   /خدمتکاال فنی مشخصات
 

 خط و به صورت بولت( 12)حداکثر در 
 

 عنوان نمونه:لطفا در این بخش از بیان توصیفی محصول اجتناب فرموده و صرفا مشخصات فنی محصول اعالم شود. به

 حساس به پرتو های گاما و ایکس 

  نیمه هادیآشکارساز 

 :01        حساسیت انرژی keV to 02.0 MeV 

  :1210              :آهنگ دز uSv/h to 01 mSv/h  

 :12110                دز معادل uSv to 9999 mSv 
  :ثانیه 01الی  0زمان پاسخ 
 نور و صدااعالن هشدار در آستانه دز : 
  :میلی متر 91×00×01ابعاد 
  :گرم 01وزن 
  ولت قابل شارژ 723منبع تغذیه: باتری 

  

  
 
 
 

 

 

  )در صورت وجود( اخذ شدهاستانداردهای جوایز، تاییدیه و  گواهینامه،
 توضیحات مدت اعتبار مرجع صادرکننده تاریخ صدور عنوان

معاونت علمی و  0799تیر  0نوع  مجوز دانش بنیانی
فناوری ریاست 

 جمهوری

  0010تیر 

دانشکده هسته ای  7/00/0799. تاییدیه عملکرد به عنوان آشکارساز
دانشگاه شهید 

 بهشتی

---  

مرکز تحقیقات علوم  00/01/0799 تاییدیه عملکرد به عنوان دزیمتر
پزشکی تهران 

 بیمارستان شریعتی

----  

  0010مهر   0011مهر  گواهی کالیبراسیون
 


