شرکت های دارای مجوز برگزاری دوره آموزشی آزمون های غیرمخرب به روش رادیوگرافی سطح 1و2
براساس استاندارد ملی ISIRI/ISO2112
اسامی مراکز براساس حروف الفبا مرتب شده و مدت اعتبار مجوزها از تاریخ صدور  3سال می باشد.
ردیف

نام مرکز

آدرس

0

شرکت آتیه پرتو آرشا

تهران  -میدان توحید  -اسکندری
شمالی  -کوچه محمدی  -پالک - 3
واحد 9

9

اصفهان-خ سروش-خ عسگریه-
شرکت آزمون پرتوی
نرسیده به چهاراه فرسان -پالک -77
غرب
ساختمان قرض الحسنه رسالت -ط
4

0429/2/04

تاریخ صدور

وضعیت مجوز

شماره تماس

مجوز
0425/2/7

معتبر

تلفن 190-66529566 :
فکس 190-66243650 :

مجوز تا تاریخ 140 -61057141514 0426/2/04
تمدید گردید.

4

شرکت آشنا پرتو
سایان

تهران-میدان فاطمی-میدان گلها-خ
مرداد-خ خرداد -پالک 02

0420/7/3

مجوز تا تاریخ 0427/7/3
تمدید گردید.

6610314009

3

شرکت پرتوآزمای مهر

تهران  -میدان توحید  -خ گلبار  -کوچه
خودرو  -پالک  - 4واحد 9

0423/5/95

معتبر

0 66521060
66521079
فکس 66213776 :

5

گروه پژوهشی ایمنی
هسته ای و حفاظت
پرتوی

پژوهشگاه علوم وفنون هسته ای

0424/2/0

معتبر

190-69160

سازمان انرژی اتمی ایران

6

شرکت مهندسین
مشاور پویا پرتو تبریز

تبریز  -خ پاستور  -حد فاصل شریعتی و
الله زار  -روبروی کوی شهید توانا -
پالک  - 094کد پستی 5073266400

0425/9/96

معتبر

130-43750310-7
فکس 130-43750313 :

7

شرکت مهندسین
مشاور و بازرسی فنی
تارادیس تابش آزما

تهران -خ سیدجمال الدین
اسدآبادی -خ  -59پالک  -9واحد 0

0423/2/96

معتبر

66140562
66137923
فکس 66153757:

مرکز تحقیقات تابش
دانشگاه شیراز

شیراز -خ مالصدرا-دانشکده
مهندسی ساختمان 3

0424/3/41

در دست اقدام

170-49443144

6

شرکت فن آوران تام
تابان

تهران -میدان توحید -خ پرچم–
پالک - 46واحد 3

0429/09/03

عدم تمدید مجوز.

01

شرکت مشاوران
کاوشیار آریا

تهران -خ کارگر شمالی -نرسیده به
خ فاطمی-ک هما -پالک -3
ساختمان اداری الله -ط همکف

0429/00/9

عدم تمدید مجوز.

00

شرکت مدیریت
مهندسی و بازرسی
فنی گاماراد

تهران  -بلوار مرزداران  -خ ابراهیمی -
برج الوند  -طبقه  - 5واحد 517

0423/3/05

معتبر

فکس170-4634145 :
تهران66576124:
اهواز16043370394 :
66562743
فکس66523702:
33926073
33926075

