شرکت های دارای مجوز برگزاری دوره آموزشی آزمون های غیر مخرب به روش رادیوگرافی صنعتی سطح  1و 2
براساس استاندارد ملی ISIRI/ISO 9712
اسامی مراکز براساس حروف الفبا مرتب شده و مدت اعتبار مجوزها از تاریخ صدور  3سال می باشد.
ردیف

نام مرکز

آدرس

شماره تماس

تاریخ صدور

وضعیت

مجوز

مجوز

1

شرکت آتیه پرتو آرشا

تهران – میدان توحید – اسکندری
شمالی – کوچه محمدی – پالک 4
– واحد 2

1395/9/7

معتبر

2

شرکت آزمون پرتوی
غرب

اصفهان – خ سروش – خ عسگریه –
نرسیده به چها راه فرسان – پالک
 -77ط 3

1392/9/13

تا تاریخ
 1398/9/3تمدید
اعتبار گردید.

3

شرکت آشنا پرتو سایان

تهران – خ کارگر شمالی – باالتر از
مرکز قلب -کوچه یکم (شکراله) پالک
 -82ساختمان پرتو

1391/7/4

در دست اقدام
جهت تمدید

تلفن021 -88014031-3:
فکس021 - 86093768:

4

شرکت پرتوآزمای مهر

تهران – میدان توحید -خ نصرت
غربی – نبش خ ستایش – پالک
147

1394/5/25

در دست اقدام
جهت تمدید

تلفن021 -66590181:
فکس021 -66904776:

5

گروه پژوهشی ایمنی
هسته ای و حفاظت
پرتوی

پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
سازمان انرژی اتمی ایران

1393/9/1

در دست اقدام
جهت تمدید

تلفن021 -82061:

6

شرکت مهندسین مشاور
پویا پرتو تبریز

تبریز – خ پاستور – حدفاصل
شریعتی و الله زار – روبروی کوی
شهید توانا -پالک 123

1395/2/26

معتبر

تلفن041 -34751401:
فکس041 -34751404:

7

شرکت تابش پرداز پگاه

تهران – خیابان ستارخان – بین فلکه
اول و دوم  -پالک 747

1397/5/30

معتبر

تلفن021 -44291159:
فکس021 -44291190:

8

شرکت مهندسین مشاور
و بازرسی فنی تارادیس
تابش آزما

تهران – خ سید جمال الدین
اسدآبادی – خ  – 52پالک  – 2واحد
1

1394/9/28

معتبر

تلفن071 -32334033:
فکس071 -36430353:

9

مرکز تحقیقات تابش
دانشگاه شیراز

شیراز – خ مالصدرا – دانشکده
مهندسی ساختمان 4

1392/4/30

تا تاریخ
1398/4/30
تمدید اعتبار
گردید.

تلفن021 -66592568:
فکس021 -66934651:

10

شرکت فن آوران تام
تابان

اهواز – کیانشهر – الله هشتم شماره
2121
تهران -میدان توحید – خ پرچم –
پالک  – 36واحد 4

1392/12/14

تا تاریخ
1398/12/14
تمدید اعتبار
گردید.

تلفن021 -66576093:
09161184890

تلفن021 -66592568:
فکس021 -66934651:
تلفکس5703050-031 ,60 :

