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 :شود ارایه می خدمات فنی زیر توسط شرکت سایان
 

 20 -و کبالت 831 –تهیه و ساخت کانتینر مخصوص چشمه های سزیم   -

 کالیفرنیم دستگاههای ژئواسکنبارگذاری چشمه   -

 جابجائی چشمه های پرتوزا  -

 نصب، راه اندازی و کالیبراسیون دستگاه های کنترل بار   -

 اجرای عملیات سرب کوبی، حفاظ گذاری و مقاوم سازی مراکز پزشکی و صنعتی  -

  می ایرانطراحی و اجرای محل ایمن پرتو مطابق با ضوابط و استانداردهای سازمان انرژی ات  -

 

 

    

  

    

  

 تاريخ آزمون تاريخ پايان تاريخ شروع عنوان دوره كددوره

 19/91/29 19/91/29 10/91/29 ويژه مراكز صنعتيبازآموزی مقدماتي و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  29-29-9221

 91/91/29 91/91/29 99/91/29 برابر اشعه ويژه مراكز پزشکي و صنعتيمقدماتي حفاظت در  29-29-9221
 19/99/29 19/99/29 19/99/29 ويژه مراكز صنعتيبازآموزی مقدماتي و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  29-29-9220

 90/99/29 99/99/29 10/99/29 صنعتي  و پزشکي   حفاظت دربرابراشعه ويژه مراكز پیشرفته 9111-9222
 99/99/29 99/99/29 91/99/29 مقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پزشکي و صنعتي 111-119-9119

 پس از هماهنگي 19/99/29 91/99/29 2999پرتونگاری صنعتي  براساس استاندارد ايزو  9و  9آزمون سطح  9119
 11/99/29 11/99/29 19/99/29 ويژه مراكز صنعتيبازآموزی مقدماتي و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  119-110-9119
 11/99/29 11/99/29 19/99/29 پرتونگاری دندان  -راديويي و مايکروويو  -لیزر  حفاظت در برابر پرتوهای 191-112-9119

 90/99/29 90/99/29 99/99/29 پزشکي و صنعتيمقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز  191-199-9199

 91/99/29 91/99/29 99/99/29 صنعتي  و پزشکي   حفاظت دربرابراشعه ويژه مراكز پیشرفته 9199-9199

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

 ...تعمیرات، کالیبراسیون، نصب و راه اندازی دستگاه های دانسیته سنج، رطوبت سنج، سطح سنج و  -

 مورد استفاده در صنایع 20-و کبالت 831-تهیه و ساخت چشمه های سزیم  -

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

                        
 

 

 

 

 9317 سه ماه آخر سالتقویم آموزشی 
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 تاريخ آزمون تاريخ پايان تاريخ شروع عنوان دوره كددوره

 91/19/29 91/19/29 99/19/29 ويژه مراكز صنعتيبازآموزی مقدماتي و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  119-119-1111

 92/19/29 92/19/29 99/19/29 مراكز پزشکي و صنعتي مقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه 119-119-1111

 99/19/29 99/19/29 19/19/29 صنعتي  و پزشکي حفاظت دربرابراشعه ويژه مراكز پیشرفته 1119-1110

 91/19/29 91/19/29 92/19/29 ويژه مراكز صنعتيبازآموزی مقدماتي و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  191-112-1119

 90/19/29 90/19/29 99/19/29 مقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پزشکي و صنعتي 191-199-1199

 پس از هماهنگي 19/11/29 99/19/29 2999پرتونگاری صنعتي  براساس استاندارد ايزو  9و  9آزمون سطح  1199

 91/11/29 91/11/29 12/11/29 دندانپرتونگاری   ،راديويي ومايکروويو  ،لیزر  حفاظت در برابر پرتوهای 199-190-1199

 91/11/29 91/11/29 12/11/29 ويژه مراكز صنعتيبازآموزی مقدماتي و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  191-192-1199

 91/11/29 91/11/29 99/11/29 مقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پزشکي و صنعتي 191-199-1199

 19/19/29 11/11/29 99/11/29 صنعتي  و پزشکي حفاظت دربرابراشعه ويژه مراكز پیشرفته 1199-1199

 99/19/29 99/19/29 91/19/29 ويژه مراكز صنعتيبازآموزی مقدماتي و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  199-199-1190

 99/19/29 99/19/29 99/19/29 مقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پزشکي و صنعتي 119-111-1192

 پس از هماهنگي 19/19/29 92/19/29 2999پرتونگاری صنعتي  براساس استاندارد ايزو  9و  9آزمون سطح  1119

 99/19/29 91/19/29 19/19/29 صنعتي  و پزشکي حفاظت دربرابراشعه ويژه مراكز پیشرفته 1119-1111

 99/19/29 99/19/29 99/19/29 مراكز پزشکي و صنعتيمقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه  119-110-1119

 99/19/29 99/19/29 99/19/29 ويژه مراكز صنعتيبازآموزی مقدماتي و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  191-112-9119

 19/10/29 19/10/29 19/19/29 پرتونگاری دندان  ،راديويي ومايکروويو  ،لیزر  حفاظت در برابر پرتوهای 191-199-1199

 99/10/29 99/10/29 12/10/29 مقدماتي حفاظت در برابر اشعه ويژه مراكز پزشکي و صنعتي 190-199-1199

 99/10/29 99/10/29 99/10/29 ويژه مراكز صنعتيبازآموزی مقدماتي و پیشرفته حفاظت در برابر اشعه  192-199-1199

 19/19/29 99/10/29 91/10/29 صنعتي  و پزشکي حفاظت دربرابراشعه ويژه مراكز پیشرفته 1199-1191

 پس از هماهنگي 10/19/29 11/10/29 2999پرتونگاری صنعتي  براساس استاندارد ايزو  9و  9آزمون سطح  1199

 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                                       شرکت سایان  تحت نظارت 
 ( سازمان ارنژی اتمی اریان    )                                  
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