شرکت آذرآتاپیشرونوین سهند
" تحت نظارت دفتر امور حفاظت رد ربارب اشعه کشور "

شماره:
تاریخ:
پیوست:

بسمه تعالی

 شرکت آذرآتاپیشرونوین سهند:
بدین وسیله باطالع می رساند شرکت آذرآتاپیشرونوین سهند دارای مجوز رسمی از دفترامور حفاظت در برابر
اشعه کشور(سازمان انرژی اتمی ایران) با برخورداری ازکارشناسان فرهیخته خود که شامل اساتید مجرب
دانشگاه و مهندسین با تجربه ،درراستای ارتقاء دانش وفرهنگ حفاظت وایمنی بازرسین وپرتوکاران مرتبط
،آمادگی دارد نسبت به برگزاری دوره های آموزشی حفاظت دربرابراشعه و دوره های بازآموزی مربوط به
سازمان ها،نهادها و مراکزدرمانی و سایرمتقاضیان در سراسر کشور همکاری نماید.

 اهداف دوره های آموزشی حفاظت در برابر اشعه:
هدف از این دوره ها ایجاد یک سیستم کارآمد و موثر جهت صدور پروانه اشتغال در خصوص انجام هرگونه
فعالیت در رابطه با موارد زیر می باشد:
)2منابع پرتو
)1کاربا اشعه
 )3احداث ،تأسیس ،راهاندازی ،بهرهبرداری ،ازکاراندازی و تصدی هر واحدی که در آن کار با اشعه انجام شود.
 )9هر گونه فعالیت در رابطه با منابع مولد اشعه شامل واردات و صادرات ،ترخیص ،توزیع ،تهیه ،تولید ،ساخت،
تملک ،تحصیل ،اکتشاف،استخراج  ،حمل و نقل ،معامالت ،پیمانکاری ،نقل و انتقال ،کاربرد و خدمات پرتوی.
 )5دارای امتیاز آموزشی و تاثیرگذار در تعیین درصد حق اشعه.

 دامنه کاربرد
هرگونه فعالیت در زمینه حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز در مراکز مختلف صنعتی  ،پزشکی
،آموزشی و پژوهشی ( تأسیسات هسته ای) در سطوح مقدماتی  ،پیشرفته و دوره های ویژه که نیاز به
تائید واحد قانونی داشته باشد ،مشمول مقررات این ضوابط می باشد.


گروه های هدف:

پرتوکاران دارای مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی در رشته های رادیولوژی ،رادیوتراپی ،پزشکی هسته ای
،پرتوپزشکی ،پرستاران و پزشکان ،شاغل در بخشهای پرتویی(آنژیوگرافی.رادیوتراپی.پزشکی هسته ای.اتاق
عمل.سنجش تراکم استخوان.سی تی اسکن) ونیزافراد دارای فعالیت پرتویی فاقد مدرک تحصیلی مرتبط.
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 گواهینامه:
دوره های مذکور تحت نظارت امور حفاظت دربرابراشعه کشور و دفتر خدمات هستهای و پرتوی کشور (سازمان
انرژی اتمی ایران) برگزار میگردد و به قبولین در آزمون از طرف مراکز مذکور گواهینامه معتبراعطا میگردد.

 شرایط دوره های حفاظت در برابر اشعه
* دوره های مقدماتی حفاظت در برابر اشعه جهت دریافت مجوز کار در مراکز کار با پرتو برنامه ریزی شده
است.
* مفاد درسی در این دوره ها متناسب با شرایط و منابع پرتو موجود در محل کار انتخاب شده است.
دروس دوره های مقدماتی به دو بخش دروس عمومی و اختصاصی طبقه بندی شده است .دروس عمومی برای
کلیه دوره های مقدماتی مشابه است.دروس اختصاصی متناسب بانیاز های آموزشی حفاظت دربرابراشعه
درمراکزمختلف نظیرمراکزپرتونگاری صنعتی ،مراکزپرتو پزشکی ،تدوین شده است/

📄مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:
 عکس 3×4
 کپی از کارت ملی وصفحه اول شناسنامه
 کپی اخرین مدرک تحصیلی
 فیش واریزی دوره
 فرم ثبت نام
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