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 اتمی ایرانسازمان انرژی   اشعه برابر   در  حفاظترامو    نظارت تحت    

 PGTVista 1شماره تقویم آموزشی 

تاریخ  عنوان دوره کد دوره

 شروع

تاریخ 

 پایان

 تاریخ آزمون

MRP_B_991 01/10/1399 06/09/1399 01/09/1399 پزشکی مراکز ویژه اشعه برابر در حفاظت مقدماتی 

 

MRP_A_991 پس از هماهنگی 13/09/1399 08/09/1399 پزشکی مراکز ویژه دربرابراشعه حفاظت پیشرفته 

 با سازمان

IRP_RT_B_991 01/10/1399 06/09/1399 01/09/1399 مراکز پرتو نگاری صنعتی ویژه اشعه برابر در حفاظت مقدماتی 

 

IRP_RT_A_991  16/09/1399 13/09/1399 08/09/1399 مراکز پرتو نگاری صنعتی ویژه اشعه برابر در حفاظت پیشرفته 

 

IRP_RT_BR_991 16/09/1399 16/09/1399 15/09/1399 صنعتی پرتونگاری  مراکز ویژه اشعه برابر در حفاظت مقدماتی بازآموزی 

 

IRP_RT_AR_991 پرتونگاری  مراکز ویژه اشعه برابر در حفاظت پیشرفته  بازآموزی 
 صنعتی

15/09/1399 16/09/1399 16/09/1399 

 

MRP_D_991 18/09/1399 18/09/1399 17/09/1399 حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پرتو نگاری دندان 

 

NIRP_ L _991 01/11/1399 19/09/1399 19/09/1399 حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر 

 

NIRP_LR_991  01/11/1399   22/09/1399 22/09/1399 نوریحفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای 

 

NIRP_RM_991 01/12/1399 23/09/1399 23/09/1399 حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای رادیویی و مایکروویو 

 

NIRP_ELF_991  حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار در میدان مغناطیسی مستقیم یا

 مغناطیسی با فرکانس فوق العاده کممیدان های الکتریکی و 

24/09/1399   

24/09/1399 

24/09/1399 

 سازمان بنا به درخواست دوره های  تخصصی تایید شده توسط واحد قانونی 
MRP_B_992 پس از هماهنگی 04/10/1399 29/09/1399 پزشکی مراکز ویژه اشعه برابر در حفاظت مقدماتی 

 با سازمان

MRP_A_992 پس از هماهنگی 11/10/1399 06/10/1399 پزشکی مراکز ویژه دربرابراشعه حفاظت پیشرفته 

 با سازمان



IRP_RT_B_992 04/10/1399 04/10/1399 29/09/1399 مراکز پرتو نگاری صنعتی ویژه اشعه برابر در حفاظت مقدماتی 

 

IRP_RT_A_992  14/10/1399 11/10/1399 06/10/1399 مراکز پرتو نگاری صنعتی ویژه اشعه برابر در حفاظت پیشرفته 

 

IRP_RT_BR_992 14/10/1399 14/10/1399 13/10/1399 صنعتی پرتونگاری  مراکز ویژه اشعه برابر در حفاظت مقدماتی بازآموزی 

 

IRP_RT_AR_992 پرتونگاری  مراکز ویژه اشعه برابر در حفاظت پیشرفته  بازآموزی 
 صنعتی

13/10/1399 14/10/1399 14/10/1399 

 

MRP_D_992 16/10/1399 16/10/1399 15/10/1399 حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پرتو نگاری دندان 

 

NIRP_L _992 01/11/1399 17/10/1399 17/10/1399 حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر 

 

NIRP_LR_992 01/11/1399 18/10/1399 18/10/1399 حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای نوری 

 

NIRP_RM_992 01/12/1399 20/10/1399 20/10/1399 حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای رادیویی و مایکروویو 

 

NIRP_ELF_10_992  حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار در میدان مغناطیسی مستقیم یا

 مغناطیسی با فرکانس فوق العاده کممیدان های الکتریکی و 

21/10/1399 21/10/1399 21/10/1399 

 مراکز بنا به درخواست دوره های  تخصصی تایید شده توسط واحد قانونی 

MRP_B_993 پس از هماهنگی  02/11/1399 27/10/1399 پزشکی مراکز ویژه اشعه برابر در حفاظت مقدماتی

 با سازمان

MRP_A_993 پس از هماهنگی  09/11/1399 04/11/1399 پزشکی مراکز ویژه دربرابراشعه حفاظت پیشرفته

 با سازمان

IRP_RT_B_993 02/11/1399 02/11/1399 27/10/1399 مراکز پرتو نگاری صنعتی ویژه اشعه برابر در حفاظت مقدماتی 

 

IRP_RT_A_993  12/11/1399 09/11/1399 04/11/1399 مراکز پرتو نگاری صنعتی ویژه اشعه برابر در حفاظت پیشرفته 

 

IRP_RT_BR_993 12/11/1399 12/11/1399 11/11/1399 صنعتی پرتونگاری  مراکز ویژه اشعه برابر در حفاظت مقدماتی بازآموزی 

 

IRP_RT_AR_993 پرتونگاری  مراکز ویژه اشعه برابر در حفاظت پیشرفته  بازآموزی 
 صنعتی

11/11/1399 12/11/1399 12/11/1399 

 

MRP_D_993 13/11/1399 13/11/1399 13/11/1399 حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پرتو نگاری دندان 

 

NIRP_L_993 14/11/1399 14/11/1399 14/11/1399 حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر 

 

NIRP_LR_993  15/11/1399 15/11/1399 15/11/1399 نوریحفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای 

 

NIRP_RM_993 01/12/1399 16/11/1399 16/11/1399 حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای رادیویی و مایکروویو 

 

NIRP_ELF_993  حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار در میدان مغناطیسی مستقیم یا

 مغناطیسی با فرکانس فوق العاده کممیدان های الکتریکی و 

18/11/1399 18/11/1399 18/11/1399 

 بنا به درخواست مراکز دوره های  تخصصی تایید شده توسط واحد قانونی 



MRP_B_994 پس از هماهنگی  30/11/1399 25/11/1399 پزشکی مراکز ویژه اشعه برابر در حفاظت مقدماتی

 با سازمان

MRP_A_994 پس از هماهنگی  07/12/1399 02/12/1399 پزشکی مراکز ویژه دربرابراشعه حفاظت پیشرفته

 با سازمان

IRP_RT_B_994 30/11/1399 30/11/1399 25/11/1399 مراکز پرتو نگاری صنعتی ویژه اشعه برابر در حفاظت مقدماتی 

 

IRP_RT_A_994  10/12/1399 07/12/1399 02/12/1399 مراکز پرتو نگاری صنعتی ویژه اشعه برابر در حفاظت پیشرفته 

 

IRP_RT_BR_994 10/12/1399 10/12/1399 09/12/1399 صنعتی پرتونگاری  مراکز ویژه اشعه برابر در حفاظت مقدماتی بازآموزی 

 

IRP_RT_AR_994 پرتونگاری  مراکز ویژه اشعه برابر در حفاظت پیشرفته  بازآموزی 
 صنعتی

09/12/1399 10/12/1399 10/12/1399 

 

MRP_D_994 11/12/1399 11/12/1399 11/12/1399 حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز پرتو نگاری دندان 

 

NIRP_L_994 12/12/1399 12/12/1399 12/12/1399 حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با لیزر 

 

NIRP_LR_994  13/12/1399 13/12/1399 13/12/1399 نوریحفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای 

 

NIRP_RM_994 14/12/1399 14/12/1399 14/12/1399 حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار با پرتوهای رادیویی و مایکروویو 

NIRP_ELF_994  حفاظت در برابر اشعه ویژه مراکز کار در میدان مغناطیسی مستقیم یا

 مغناطیسی با فرکانس فوق العاده کممیدان های الکتریکی و 

16/12/1399 16/12/1399 16/12/1399 

 بنا به درخواست مراکز دوره های  تخصصی تایید شده توسط واحد قانونی 

 


