
    

 

 
 
 
 

 

 

    

  

 تاريخ آزمون تاريخ پايان تاريخ شروع عنوان دوره كددوره

 پس از هماهنگي 18/01/1401 17/01/1401 ويژه مراكز صنعتيبازآموزی مقدماتي حفاظت در برابر اشعه  5120-5121

 پس از هماهنگي 18/01/1401 17/01/1401 يصنعتپرتونگاری ويژه مراكز بازآموزی پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  5122

 پس از هماهنگي 25/01/1401 20/01/1401 مقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پزشکي  5123

 پس از هماهنگي 25/01/1401 20/01/1401 ويژه مراكز پرتونگاری صنعتيمقدماتي حفاظت در برابر اشعه  5124

 پس از هماهنگي 25/01/1401 20/01/1401 مقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكزغیر پرتونگاری صنعتي 5125

 پس از هماهنگي 01/02/1401 27/01/1401 پزشکي حفاظت دربرابراشعه ويژه مراكز پیشرفته 5126

 پس از هماهنگي 01/02/1401 27/01/1401 پرتونگاری صنعتي    حفاظت دربرابراشعه ويژه مراكز پیشرفته 5127

 پس از هماهنگي 06/02/1401 05/02/1401 لیزر  حفاظت در برابر پرتوهای 5128

 پس از هماهنگي 06/02/1401 05/02/1401 راديويي ومايکروويو  حفاظت در برابر پرتوهای 5129

 پس از هماهنگي 06/02/1401 05/02/1401 پرتونگاری دندان اشعه در حفاظت در برابر پ 5130

 پس از هماهنگي 20/02/1401 10/02/1401 9712پرتونگاری صنعتي  براساس استاندارد ايزو  2و  1آزمون سطح  5131

 پس از هماهنگي 18/02/1401 17/02/1401 ويژه مراكز صنعتيبازآموزی مقدماتي حفاظت در برابر اشعه  5133-5132

 پس از هماهنگي 18/02/1401 17/02/1401 يصنعتپرتونگاری ويژه مراكز بازآموزی پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  5134

 پس از هماهنگي 29/02/1401 24/02/1401 مقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پزشکي  5135

 پس از هماهنگي 29/02/1401 24/02/1401 ويژه مراكز پرتونگاری صنعتيمقدماتي حفاظت در برابر اشعه  5136

 پس از هماهنگي 29/02/1401 24/02/1401 مقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكزغیر پرتونگاری صنعتي 5137

 پس از هماهنگي 16/03/1401 07/03/1401 پزشکي حفاظت دربرابراشعه ويژه مراكز پیشرفته 5138

 پس از هماهنگي 16/03/1401 07/03/1401 پرتونگاری صنعتي    حفاظت دربرابراشعه ويژه مراكز پیشرفته 5139

 پس از هماهنگي 18/03/1401 17/03/1401 ويژه مراكز صنعتيبازآموزی مقدماتي حفاظت در برابر اشعه  5141-5140

 پس از هماهنگي 18/03/1401 17/03/1401 يصنعتپرتونگاری ويژه مراكز بازآموزی پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  5142

 پس از هماهنگي 26/03/1401 21/03/1401 مقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پزشکي  5143

 پس از هماهنگي 26/03/1401 21/03/1401 مقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پرتونگاری صنعتي 5144

 پس از هماهنگي 26/03/1401 21/03/1401 در برابر اشعه ويژه مراكزغیر پرتونگاری صنعتي مقدماتي حفاظت 5145

 و در شهرستان مربوطه تماس گرفته شودبرگزاری کلیه دوره های حفاظت در برابراشعه در محل کار  جهت 
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وتوی کشور                                                    ای و رپدفتر خدمات هسته                         و                                                      امور حفاظت رد ربارب اشعه کشور                                                                                     نظارت   سایان  تحت   رشکت
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  1401تقویم آموزشی نیمسال اول 

 

 

 
 

 

 

 تاريخ آزمون تاريخ پايان تاريخ شروع عنوان دوره كددوره

 پس از هماهنگي 18/01/1401 17/01/1401 ويژه مراكز صنعتيبازآموزی مقدماتي حفاظت در برابر اشعه  5120

 پس از هماهنگي 18/01/1401 17/01/1401 ويژه مراكز صنعتيبازآموزی پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  5121

 پس از هماهنگي 25/01/1401 20/01/1401 مقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پزشکي  5122

 پس از هماهنگي 25/01/1401 20/01/1401 مقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پرتونگاری صنعتي 5123

 پس از هماهنگي 25/01/1401 20/01/1401 مقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكزغیر پرتونگاری صنعتي 5124

 پس از هماهنگي 01/02/1401 27/01/1401 پزشکي حفاظت دربرابراشعه ويژه مراكز پیشرفته 5125

 پس از هماهنگي 01/02/1401 27/01/1401 پرتونگاری صنعتي    حفاظت دربرابراشعه ويژه مراكز پیشرفته 5126

 پس از هماهنگي 04/02/1401 03/02/1401 لیزر  حفاظت در برابر پرتوهای 5127

 پس از هماهنگي 04/02/1401 03/02/1401 راديويي ومايکروويو  برابر پرتوهایحفاظت در  5128

 پس از هماهنگي 04/02/1401 03/02/1401 پرتونگاری دندان اشعه در حفاظت در برابر پ 5129

 پس از هماهنگي 20/02/1401 10/02/1401 9712پرتونگاری صنعتي  براساس استاندارد ايزو  2و  1آزمون سطح  

 پس از هماهنگي 18/02/1401 17/02/1401 ويژه مراكز صنعتيبازآموزی مقدماتي حفاظت در برابر اشعه  

 پس از هماهنگي 18/02/1401 17/02/1401 ويژه مراكز صنعتيبازآموزی پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  

 از هماهنگيپس  29/02/1401 24/02/1401 مقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پزشکي  

 پس از هماهنگي 29/02/1401 24/02/1401 مقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پرتونگاری صنعتي 

 پس از هماهنگي 29/02/1401 24/02/1401 مقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكزغیر پرتونگاری صنعتي 

 پس از هماهنگي 16/03/1401 07/03/1401 پزشکي حفاظت دربرابراشعه ويژه مراكز پیشرفته 

 پس از هماهنگي 16/03/1401 07/03/1401 پرتونگاری صنعتي    حفاظت دربرابراشعه ويژه مراكز پیشرفته 

 پس از هماهنگي 18/03/1401 17/03/1401 ويژه مراكز صنعتيبازآموزی مقدماتي حفاظت در برابر اشعه  

 پس از هماهنگي 18/03/1401 17/03/1401 مراكز صنعتيويژه بازآموزی پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  

 پس از هماهنگي 23/03/1401 22/03/1401 لیزر  حفاظت در برابر پرتوهای 
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 ادامه  - 1401تقویم آموزشی نیمسال اول 

 تاريخ آزمون تاريخ پايان تاريخ شروع عنوان دوره كددوره

 پس از هماهنگي 29/03/1401 28/03/1401 پرتونگاری دندان و راديويي ومايکروويو ،لیزر  حفاظت در برابر پرتوهای 48-47-5146

 پس از هماهنگي 20/04/1401 11/04/1401 9712پرتونگاری صنعتي  براساس استاندارد ايزو  2و  1آزمون سطح  5149

 پس از هماهنگي 16/04/1401 15/04/1401 ويژه مراكز صنعتيبازآموزی مقدماتي حفاظت در برابر اشعه  5151-5150

 پس از هماهنگي 16/04/1401 15/04/1401 يصنعتپرتونگاری ويژه مراكز بازآموزی پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  5152

 پس از هماهنگي 23/04/1401 18/04/1401 مقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پزشکي  5153

 پس از هماهنگي 23/04/1401 18/04/1401 مقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پرتونگاری صنعتي 5154

 پس از هماهنگي 23/04/1401 18/04/1401 مقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكزغیر پرتونگاری صنعتي 5155

 پس از هماهنگي 30/04/1401 25/04/1401 پزشکي حفاظت دربرابراشعه ويژه مراكز پیشرفته 5156

 پس از هماهنگي 30/04/1401 25/04/1401 پرتونگاری صنعتي    حفاظت دربرابراشعه ويژه مراكز پیشرفته 5157

 پس از هماهنگي 09/05/1401 08/05/1401 پرتونگاری دندان و راديويي ومايکروويو ،لیزر  حفاظت در برابر پرتوهای 60-59-5158

 پس از هماهنگي 13/05/1401 12/05/1401 ويژه مراكز صنعتيبازآموزی مقدماتي حفاظت در برابر اشعه  5162-5161

 پس از هماهنگي 13/05/1401 12/05/1401 يصنعتپرتونگاری ويژه مراكز بازآموزی پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  5163

 پس از هماهنگي 27/05/1401 22/05/1401 مقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پزشکي  5164

 پس از هماهنگي 27/05/1401 22/05/1401 مقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پرتونگاری صنعتي 5165

 پس از هماهنگي 27/05/1401 22/05/1401 مقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكزغیر پرتونگاری صنعتي 5166

 پس از هماهنگي 10/06/1401 05/06/1401 پزشکي حفاظت دربرابراشعه ويژه مراكز پیشرفته 5167

 پس از هماهنگي 10/06/1401 05/06/1401 پرتونگاری صنعتي    حفاظت دربرابراشعه ويژه مراكز پیشرفته 5168

 پس از هماهنگي 13/06/1401 12/06/1401 ويژه مراكز صنعتيبازآموزی مقدماتي حفاظت در برابر اشعه  5170-5169

 پس از هماهنگي 13/06/1401 12/06/1401 يصنعتپرتونگاری ويژه مراكز بازآموزی پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  5171

 پس از هماهنگي 24/06/1401 19/06/1401 مقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پزشکي  5172

 پس از هماهنگي 24/06/1401 19/06/1401 مقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پرتونگاری صنعتي 5173

 پس از هماهنگي 24/06/1401 19/06/1401 مقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكزغیر پرتونگاری صنعتي 5174

 پس از هماهنگي 27/06/1401 26/06/1401 پرتونگاری دندان و راديويي ومايکروويو ،لیزر  حفاظت در برابر پرتوهای 77-76-5175

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

 86093768: فکس  88014031-3:نساختمان پرتو تلف-82پالک -خیابان یکم)شکراله(-روبرو مرکز قلب-کارگرشمالی–تهران
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