
 مقدماتی  پیشرفته
دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم متوسطه  - 

دارا بودن گواهینامه دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه در شاخه مربوطه  - 

پیشرفته  مقدماتی 
اصل و کپی مدرک تحصیلی   -  اصل و کپی مدرک تحصیلی  - 

کپی گواهینامه دوره مقدماتی حفاظت در برابر اشعه  -  کپی کارت ملی  - 

کپی کارت ملی  -  یک قطعه عکس پشت نویسی شده   - 

یک قطعه عکس پشت نویسی شده   -   ریال2/800/000اصل و فیش بانکی به مبلغ   - 

(سه میلیون و هشتصد هزار ریال) ریال 3/800/000اصل فیش بانکی به مبلغ   -  (دو میلیون و هشتصد هزارریال)            

.در صورت عدم حضور در دوره،کل هزینه واریز شده کسر خواهد شدو برای ثبت نام مجدد نیاز به ارسال فیش جدید است- 

ـ نشـــــانی6   
88014031-3:  تلفن ساختمان پرتو                      -82پالک -خیابان شکراله-باالتر از مرکز قلب-تهران ـ کارگرشمالی:       آدرس 

Email: sayanins@yahoo.com             1413914681: کدپستی              Site: www.apsayan.com

. درصد از هزینه واریزی کسر و الباقی وجه شهریه برای دوره بعد محفوظ و یا مسترد خواهد شد30 ساعت قبل از شروع دوره، 72درصورت انصراف کتبی تا - 

دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم متوسطه  - 

ـ مدارک مورد نیاز3   

بـانک سپه شعبه انرژی اتمی به نـام آقای مهران ( IR270150000001320600214638( به شماره شبا 1320600214638حساب شماره 

.کاتوزی جهت واریز هزینه بابت آموزش حفاظت در برابر اشعه می باشد

ـ شرایط ثبت نام قطعی4
. الزامی است ثبت نام قطعی  ویا حضوری قبل از تکمیل شدن ظرفیت دوره ها جهت emailارسال فیش واریزی از طریق فاکس، - 

. لطفاٌ روی فیش واریزی،نام ونام خانوادگی به طور کامل،شماره ملی و تاریخ دوره و شماره تماس ذکر گردد- 

.از متقاضیان دریافت خواهد شددوره   روز اول، در   3 مدارک مندرج در بند 

.در صورت تاخیر در ارسال فیش واریزی و تکمیل شدن ظرفیت دوره ها، ثبت نام برای دوره بعد منظور خواهد شد- 

ـ شرایط انصراف از ثبت نام5 
. روز قبل از تاریخ شروع دوره، هزینه واریز شده برای دوره بعد محفوظ ویا عیناٌ مسترد خواهد شد10درصورت انصراف کتبی تا - 

ـ شرایط شرکت در دوره2  

(سهامی خاص) شرکت سایان

تحت نظارت امور حفاظت در برابر اشعه کشور 

اطالعات و شرایط ثبت نام در دوره های آموزش حفاظت در برابر اشعه

مقدماتی   و  پیشرفته  وژیه مراکز صنعتی و زپشکیدوره اهی  
ـ مشخصات دوره1   

.بر اساس ضوابط دریافت پروانه اشتغال جهت فعالیت پرتوی مربوطه،کلیه پرتوکاران بایستی دوره آموزش حفاظت در برابر اشعه را با موفقیت بگذرانند  - 

. ساعت متوالی آموزش حفاظت در برابر اشعه می باشد و تاریخ بـرگزاری هر دوره بر اساس  تقویم آموزشی خواهد بود50این دوره ها شامـل   - 

.تهیه مسکن و غذا در طول دوره به عهده شرکت کنندگان خواهد بود - 

.داوطلبانی که ایـن دوره ها را طی نـموده و در آزمـون مربوطه نیز قبول شوند،گواهینامه مورد تائید امور حفاظت در برابر اشـعـه کشور اعطاء خواهد شد  - 


