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 مدت  عنوان ردیف
 شهریه روزها و ساعات برگزاری برگزاری تاریخ )ساعت(

 )ریال(

 ها براساس الزاماتها و فرصتشناسایی ریسک  1
ISO 45001:2018-ISO 14001:2015 

 111/011/0 01/8- 11 سه شنبه و چهارشنبه 11/7/77و  11 11

 111/871/0 01/8- 11 سه شنبه و چهارشنبه 18/7/77و  HSE PLAN 11 17اصول تدوین   2

0  
با بازرسی های فنی و ایمنی آشنایی 

 های فیزیکی شرکت ها و سازمان هادارایی
 111/701 01/8- 01/12 سه شنبه 20/7/77 0

 111/011/0 01/8- 11 سه شنبه  و چهارشنبه 20/8/77و 22 11 های سقفیایمنی، نگهداری و تعمیرات جرثقیل  0

 111/751/0 01/8- 11 سه شنبه  و چهارشنبه 01/8/77و HSE 11 27اقتصاد در   5

1  
 ایمنی و بهداشت موادغذایی در 

 آشپزخانه های صنعتی
 111/551/2 01/8- 11 سه شنبه   10/7/77 8

7  Functional Safety – Sil concept 

and methodology 
20 

تا  11/11/77

10/11/77 
 111/711/5 01/8- 11 سه شنبه تا پنجشنبه

8  
آشنایی با الزامات ایمنی ایزوالسیون 

 Lock out/ Tag:loto سازی()جدا
 111/051/1 01/8- 01/12 چهارشنبه 21/11/77 0

7  
ایمنی و بازرسی فنی ماشین آالت و 

 تجهیزات مکانیکی
 111/001/5 01/8- 11 دوشنبه و سه شنبه 11/11/77و 15 11

11  SIS (Safety Instrument System) 20 
تا 01/11/77

2/12/77 
 111/711/5 01/8- 11 سه شنبه تا پنجشنبه

 

  تخفیف می باشد( %05نفر و باالتر مشمول  5تخفیف،  %01نفر و باالتر مشمول  3تخفیف ثبت نام گروهی )ثبت نام 

 به حساب جاری  خواهشمند است دستور فرمایيد کارکنان و کارشناسان ذیربط را با ارسال معرفی نامه و فيش واریز شهریه

سپهبد قرنی بنام مرکز آموزش و  بانک تجارت شعبه ir 099009999999999900252599یا شماره شبا  00252599شماره 

 .مرکز معرفی نمایندبه این  00290582  دورنگار طریقن با درج مشخصات فردی روی فيش از تحقيقات صنعتی ایرا

 های آموزشی از طریقمحتوای دوره جهت کسب اطالعات بیشتر و یا در صورت نیاز به دریافت 

 ( تماس حاصل فرمایید.022  و 022 )داخلی 11882888-02 ایشماره تلفن ه
 

  باشد.های متقاضی قابل اجرا میها و سازمانهای فوق بصورت اختصاصی در محل شرکتبرنامه 
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 0201سال  دومبرنامه های آموزشی شش ماهه 

 

 

 

 مركز آموزش و

 تحقيقات صنعتي ايران 

  www.behbook.com    سامانه اطالع رسانی و فروش اینترنتی کتاب  :

 
Email: irtci@irtci.com          www.irtci.com                


 آموزشی ایمنی، بهداشت و محيط زیستهای عناوین برنامه 

 مه های بین المللیدارنده گواهینا
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