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  دوم-هفته اول           
 

 چهارم-هفته سوم
 

 ششم-هفته پنجم
 

 هشتم-هفته هفتم

 آشنایی با انواع منابع پرتوزا در محیط کار و نحوه تولید انها       

 آشنایی با انواع روش هاي حفاظت در برابر پرتو

 آشنایی با انواع دستگاههاي اندازه گیري پرتو

 آشنایی با نحوه کار، عملکرد دستگاههاي اندازه گیري پرتو

 ارزیابی کمی و کیفی منابع تولید پرتو و ارائه گزارش آن

 آشنایی با حدود مواجهه شغلی پرتوها

 جهت بهبود کمی و کیفی منابع تولید پرتو ارائه راه حل ها و پیشنهادات
آموزش نحوه اندازه گیري میزان   -آشنایی با امواج مادون قرمز، تولید، حفاظت و کنترل -

 امواج مادون قرمز با استفاده از دستگاه مربوطه
آموزش نحوه اندازه گیري میزان   -آشنایی با امواج ماوراء بنفش، تولید، حفاظت و کنترل -

 امواج ماوراء بفش با استفاده از دستگاه مربوطه
آموزش نحوه اندازه گیري میزان پرتوهاي  -آشنایی با اشعه یونساز، تولید، حفاظت و کنترل -

 یونساز با استفاده از دستگاه مربوطه
فرکانسی، تولید،  آشنایی با امواج رادیو -آشنایی با پرتو لیزر، تولید، حفاظت و کنترل  −

 حفاظت و کنترل
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