
    

 

 
 
 
 

 

 

 

 

    

  

 تاريخ آزمون پايانتاريخ  تاريخ شروع عنوان دوره كددوره

 پس از هماهنگی 00/00/0000 00/00/0000 قدماتی حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پزشکی و صنعتیم 0000 -000-000

 00/00/0000 00/00/0000 00/00/0000 ويژه مراكز صنعتیازآموزی مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ب 0005 -000-000

 پس از هماهنگی 00/00/0000 00/00/0000 صنعتی  و پزشکی حفاظت دربرابراشعه ويژه مراكز یشرفتهپ 0005-0005

 00/00/0000 00/00/0000 00/00/0000 پرتونگاری دندان  ،راديويی ومايکروويو  ،لیزر  فاظت در برابر پرتوهایح 000-000-0008

 پس از هماهنگی 00/00/00 00/00/00 0500ايزوپرتونگاری صنعتی  براساس استاندارد   0و  0آزمون سطح  0000

 پس از هماهنگی 05/00/0000 00/00/0000 قدماتی حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پزشکی و صنعتیم 000-005-0000

 00/00/0000 00/00/0000 00/00/0000 ويژه مراكز صنعتیازآموزی مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ب 005-005-0000

 پس از هماهنگی 05/05/0000 00/05/0000 مقدماتی حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پزشکی و صنعتی 000-000-0008

 00/05/0000 00/05/0000 00/05/0000 ويژه مراكز صنعتیازآموزی مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ب 005-000-0000

 پس از هماهنگی 00/05/0000 00/05/0000 صنعتی  و پزشکی حفاظت دربرابراشعه ويژه مراكز یشرفتهپ 0000-0000

 00/05/0000 00/05/0000 00/05/0000 پرتونگاری دندان  ،راديويی ومايکروويو  ،لیزر  فاظت در برابر پرتوهایح 008-005-0005

 هماهنگی پس از 00/00/0000 05/00/0000 0500پرتونگاری صنعتی  براساس استاندارد ايزو  0و  0آزمون سطح  0000

 پس از هماهنگی 05/00/0000 00/00/0000 قدماتی حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پزشکی و صنعتیم 050-050-0050

 00/00/0000 00/00/0000 00/00/0000 ويژه مراكز صنعتیازآموزی مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه ب 050-050-0055

 پس از هماهنگی 00/00/0000 00/00/0000 صنعتی  و پزشکی حفاظت دربرابراشعه ويژه مراكز یشرفتهپ 0055-0055

 00/00/0000 00/00/0000 00/00/0000 پرتونگاری دندان  ،راديويی ومايکروويو  ،لیزر  حفاظت در برابر پرتوهای 000-050-0058

 پس از هماهنگی 00/00/0000 05/00/0000 قدماتی حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پزشکی و صنعتیم 005-000-0000

 00/00/0000 00/00/0000 00/00/0000 ويژه مراكز صنعتیبازآموزی مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  005-000-0000

 پس از هماهنگی 05/05/0000 00/05/0000 0500پرتونگاری صنعتی  براساس استاندارد ايزو  0و  0زمون سطح آ 0005

 پس از هماهنگی 00/05/0000 00/05/0000 حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پزشکی و صنعتیمقدماتی  000-000-0008

 00/05/0000 00/05/0000 00/05/0000 ويژه مراكز صنعتیبازآموزی مقدماتی و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  005-000-0000

 پس از هماهنگی 00/05/0000 05/05/0000 صنعتی  و پزشکی حفاظت دربرابراشعه ويژه مراكز پیشرفته 0000-0000

 08/05/0000 08/05/0000 08/05/0000 پرتونگاری دندان  ،راديويی ومايکروويو  ،لیزر  فاظت در برابر پرتوهایح 008-005-0005

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

 
                                                    ی و رپتوی کشورادفتر خدمات هسته                         و                                                      امور حفاظت رد ربارب اشعه کشور                                                                                     نظارت   سایان  تحت   شرکت

 سازمان ارنژی اتمی اریان  (  )
  0011 اولتقویم آموزشی نیمسال 
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