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 تاريخ آزمون تاريخ پايان تاريخ شروع عنوان دوره كددوره

 22/41/99 22/41/99 22/41/99 مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پزشکی و صنعتی 0444 -2-1

 22/41/99 22/41/99 22/41/99 ويژه مراكز صنعتیبازآموزی مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  0442 -5-0

 14/42/99 11/42/99 44/42/99 صنعتی  و پزشکی حفاظت دربرابراشعه ويژه مراكز پیشرفته 0442-0444

 12/42/99 12/42/99 12/42/99 پرتونگاری دندان  ،ومايکروويو راديويی  ،لیزر  حفاظت در برابر پرتوهای 414-449-0442

 20/42/99 20/42/99 24/42/99 مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پزشکی و صنعتی 412-412-0411

 22/42/99 22/42/99 22/42/99 ويژه مراكز صنعتیبازآموزی مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  414-415-0410

 پس از هماهنگی 24/42/99 12/42/99 9212پرتونگاری صنعتی  براساس استاندارد ايزو  2و  1آزمون سطح  0412

 24/42/99 24/42/99 24/42/99 ويژه مراكز صنعتیبازآموزی مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  424-419-0412

 40/40/99 40/40/99 21/42/99 پزشکی و صنعتیمقدماتی حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز  422-422-0421

 12/40/99 12/40/99 42/40/99 صنعتی  و پزشکی حفاظت دربرابراشعه ويژه مراكز پیشرفته 0425-0420

 19/40/99 19/40/99 19/40/99 پرتونگاری دندان  ،راديويی ومايکروويو  ،لیزر  حفاظت در برابر پرتوهای 422-422-0424

 24/40/99 24/40/99 24/40/99 ويژه مراكز صنعتیبازآموزی مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  421-424-0429

 41/45/99 41/45/99 22/40/99 مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پزشکی و صنعتی 420-422-0422

 پس از هماهنگی 22/45/99 19/45/99 9212پرتونگاری صنعتی  براساس استاندارد ايزو  2و  1آزمون سطح  0425

 24/45/99 24/45/99 24/45/99 ويژه مراكز صنعتیبازآموزی مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  422-422-0424

 45/44/99 45/44/99 41/44/99 مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پزشکی و صنعتی 401-404-0429

 25/44/99 24/44/99 15/44/99 صنعتی  و پزشکی حفاظت دربرابراشعه ويژه مراكز پیشرفته 0402-0402

 24/44/99 24/44/99 24/44/99 پرتونگاری دندان  ،راديويی ومايکروويو  ،لیزر  حفاظت در برابر پرتوهای 404-405-0400

 22/44/99 22/44/99 22/44/99 صنعتیويژه مراكز بازآموزی مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  409-402-0402

 پس از هماهنگی 42/42/99 24/44/99 9212پرتونگاری صنعتی  براساس استاندارد ايزو  2و  1آزمون سطح  0454

 49/42/99 49/42/99 45/42/99 مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پزشکی و صنعتی 452-452-0451

 و در شهرستان مربوطه تماس گرفته شودبرگزاری کلیه دوره های حفاظت در برابراشعه در محل کار  جهت 

 ای و رپتوی کشورامور حفاظت رد ربارب اشعه کشور              و                دفتر خدمات هسته                                             سایان  تحت نظارت    شرکت 
  سازمان ارنژی اتمی اریان  (  )                                  
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