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 تاريخ آزمون تاريخ پايان تاريخ شروع عنوان دوره كددوره

 پس از هماهنگی 21/07/1400 17/07/1400 اشعه ويژه مراكز پزشکی و صنعتیمقدماتی حفاظت در برابر  5059-060-061

 پس از هماهنگی 22/07/1400 22/07/1400 ويژه مراكز صنعتیبازآموزی مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  064-063-5062

 پس از هماهنگی 28/07/1400 24/07/1400 صنعتی  و پزشکی حفاظت دربرابراشعه ويژه مراكز پیشرفته 5066-5065

 پس از هماهنگی 03/08/1400 03/08/1400 پرتونگاری دندان -راديويی ومايکروويو -لیزر  حفاظت در برابر پرتوهای 069-068-5067

 پس از هماهنگی 20/08/1400 15/08/1400 مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پزشکی و صنعتی 072-071-5070

 پس از هماهنگی 20/08/1400 20/08/1400 ويژه مراكز صنعتیبازآموزی مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  075-074-5073

 پس از هماهنگی 30/08/1400 22/08/1400 9712پرتونگاری صنعتی  براساس استاندارد ايزو  2و  1آزمون سطح  5076

 پس از هماهنگی 03/09/1400 29/08/1400 صنعتی  و پزشکی حفاظت دربرابراشعه ويژه مراكز پیشرفته 5078-5077

 پس از هماهنگی 08/09/1400 08/09/1400 پرتونگاری دندان -راديويی ومايکروويو -لیزر  حفاظت در برابر پرتوهای 5079-080-081

 پس از هماهنگی 17/09/1400 13/09/1400 مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پزشکی و صنعتی 084-083-5082

 پس از هماهنگی 21/09/1400 21/09/1400 ويژه مراكز صنعتیبازآموزی مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  087-086-5085

 پس از هماهنگی 08/10/1400 04/10/1400 صنعتی  و پزشکی حفاظت دربرابراشعه ويژه مراكز پیشرفته 5091- 5092

 پس از هماهنگی 15/10/1400 11/10/1400 پزشکی و صنعتیمقدماتی حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز  090-089-5088

 پس از هماهنگی 21/10/1400 21/10/1400 ويژه مراكز صنعتیبازآموزی مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  095-094-5093

 پس از هماهنگی 01/11/1400 25/10/1400 9712پرتونگاری صنعتی  براساس استاندارد ايزو  2و  1آزمون سطح  5096

 پس از هماهنگی 02/11/1400 02/11/1400 پرتونگاری دندان -راديويی ومايکروويو -لیزر  حفاظت در برابر پرتوهای 099-098-5097

 پس از هماهنگی 13/11/1400 09/11/1400 مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پزشکی و صنعتی 5100-5101-5102

 پس از هماهنگی 20/11/1400 16/11/1400 صنعتی  و پزشکی حفاظت دربرابراشعه ويژه مراكز پیشرفته 5104-5103

 پس از هماهنگی 20/11/1400 20/11/1400 ويژه مراكز صنعتیبازآموزی مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  107-106-5105

 پس از هماهنگی 02/12/1400 02/12/1400 پرتونگاری دندان -راديويی ومايکروويو -لیزر  حفاظت در برابر پرتوهای 110-109-5108

 پس از هماهنگی 11/12/1400 07/12/1400 مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پزشکی و صنعتی 113-112-5111

 پس از هماهنگی 18/12/1400 14/12/1400 صنعتی  و پزشکی حفاظت دربرابراشعه ويژه مراكز پیشرفته 5115-5114

 پس از هماهنگی 22/12/1400 15/12/1400 9712پرتونگاری صنعتی  براساس استاندارد ايزو  2و  1آزمون سطح  5116

 پس از هماهنگی 18/12/1400 18/12/1400 ويژه مراكز صنعتیبازآموزی مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  119-118-5117

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

 1400دوم نیمسال 

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