
    

 
 
 
 

 

 

 

    

  

 تاريخ آزمون تاريخ پايان تاريخ شروع عنوان دوره كددوره

 پس از هماهنگي 16/11/61 10/11/61 6102پرتونگاري صنعتي  براساس استاندارد ايزو  2و  0آزمون سطح  0691
 06/11/61 06/11/61 02/11/61 ويژه مراكز صنعتيبازآموزي مقدماتي و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  96-92-0690

 06/11/61 06/11/61 02/11/61 پرتونگاري دندان  -راديويي و مايکروويو  -لیزر  حفاظت در برابر پرتوهاي 99-96-0691
 06/11/61 06/11/61 01/11/61 مقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پزشکي و صنعتي 96-96-0691

 16/16/61 16/16/61 26/11/61 صنعتي  و پزشکي   حفاظت دربرابراشعه ويژه مراكز پیشرفته 0610-0611
 06/16/61 06/16/61 02/16/61 ويژه مراكز صنعتيبازآموزي مقدماتي و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  11-16-0612

 21/16/61 21/16/61 06/16/61 مقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پزشکي و صنعتي 11-19-0616

 پس از هماهنگي 01/16/61 16/16/61 6102پرتونگاري صنعتي  براساس استاندارد ايزو  2و  0آزمون سطح  0616

 09/16/61 09/16/61 06/16/61 ويژه مراكز صنعتيبازآموزي مقدماتي و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  60-61-0616
 09/16/61 09/16/61 06/16/61 پرتونگاري دندان  -راديويي و مايکروويو  -لیزر  حفاظت در برابر پرتوهاي 61-66-0662

 22/16/61 22/16/61 01/16/61 مقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پزشکي و صنعتي 61-69-0666

 11/01/61 26/16/61 21/16/61 صنعتي  و پزشکي   حفاظت دربرابراشعه ويژه مراكز پیشرفته 66-0666

 11/01/61 11/01/61 19/01/61 ويژه مراكز صنعتيبازآموزي مقدماتي و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  62-60-0661

 21/01/61 21/01/61 06/01/61 مقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پزشکي و صنعتي 66-61-0666
 16/00/61 16/00/61 11/00/61 ويژه مراكز صنعتيبازآموزي مقدماتي و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  66-61-0669

 09/00/61 00/00/61 19/00/61 صنعتي  و پزشکي   حفاظت دربرابراشعه ويژه مراكز پیشرفته 2111-0666
 06/00/61 06/00/61 06/00/61 مقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پزشکي و صنعتي 116-112-2110

 پس از هماهنگي 10/02/61 26/00/61 6102پرتونگاري صنعتي  براساس استاندارد ايزو  2و  0آزمون سطح  2111
 16/02/61 16/02/61 12/02/61 ويژه مراكز صنعتيبازآموزي مقدماتي و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  111-119-2116
 16/02/61 16/02/61 12/02/61 دندان پرتونگاري  -راديويي و مايکروويو  -لیزر  حفاظت در برابر پرتوهاي 101-116-2116

 09/02/61 09/02/61 00/02/61 مقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پزشکي و صنعتي 106-102-2100

 26/02/61 26/02/61 06/02/61 صنعتي  و پزشکي   حفاظت دربرابراشعه ويژه مراكز پیشرفته 2106-2101

 برابراشعه در محل کار  و در شهرستان مربوطه تماس گرفته شودجهت برگزاری کلیه دوره های حفاظت در 
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 ای و رپتوی کشورامور حفاظت رد ربارب اشعه کشور    و    دفتر خدمات هسته    شرکت سایان  تحت نظارت 
 ( سازمان ارنژی اتمی اریان    )                      
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