عنوان دورههای آموزش

رسفصل دورههای آموزش
 -1آثار انرژی ر
الکتییک بر انسان و عوامل ایجاد آن
ر
 -2شناسا یی و تجزیهوتحلیل خطر و در فعالیتهای برق
ر
ن ر
اتب آنها بر اساس استاندارد ANSI.Z10
ارزیای ریسکهای برق و
-3
تبیی کنتلهای سلسله مر ی
ی
 -4پتانسیل گام و پتانسیل تماس
ی
طالی ) (Golden Rulesدر ن
ن
ایمب برق
قوانی
-5
ر
ن
ن
 -6مقررات ایمب برخ فعالیتهای ویژه و خطرناک برق
ر
تضمی ن
ن
ایمب فعالیتهای برق
 -7گامهای اسایس در ارتباط با
ن
 -8اصول ن
ایمب مربوط به حاالت کلید زی سیستمهای برق قدرت
تجهتات و مدارات ر
ن
ر
الکتییک
حفاظب
 -9ارتینگ
ر
 -10ارتینگ پرسنیل حفاظب موقت ()PPG
ن
تجهتات و شبکههای برق
 -11فاصلهها و حریمهای

 -1ا ی
یمن برق

 -12قفل و بست و عالمتگذاری LOTO
ر
ن
تجهتات حفاظت فردی مربوط به فعالیتهای برق
-13
 -14کمکهای اولیه در حوادث برق
ن
 -15اصول ن
تجهتات برقدار هوا یی
ایمب کار در نزدییک خطوط و
 -16تجزیهوتحلیل علل وقوع حوادث برق
 -17برریس تعدادی حوادث بر اساس موارد واقیع)(Case Study
ر
 -18قانون توقف در فعالیتهای برق Stop Rule
ن
 -19معرق و تجزیهوتحلیل  ۲۵ریسکهای مربوط به عملکرد غت ایمن در فعالیتهای برقکاری و
اصول ن
ایمب آنها.
ن
 -20معرق و تجزیهوتحلیل  ۲۵ریسکهای مربوط به موقعیت غت ایمن در فعالیتهای برقکاری
و اصول ن
ایمب آنها.
 -21مفهوم کار برق خط سرد و گرم
ر
 -22ر
کنتل ن
ایمب عملیات برق

مدت دوره

عنوان دورههای آموزش

رسفصل دورههای آموزش

مدت دوره

ی
ایمن برق مقدمات
-1

 3روز

 -2کلیدیترین جنبههای وظیفهای
مسئولی ی
ی
ایمن

 3روز

مسئولی ی
ی
ایمن با
آشنات مدیران و
-3
ی
سیستم یکپارچه با تکیه بر سیستم
انگلییس

 2روز

ی
ایمن برق جهت آتشنشانان
-4

 2روز

 -5پیشگیی از ضایعات با استفاده از
مجموعه 5

 3روز

عنوان دورههای آموزش

رسفصل دورههای آموزش

مدت دوره

 -7واکنش در رسایط اضطراری-طرایح
PLAN LAYOUT

 1روز

-8واکنش در رسایط اضطراری -فرایند
اجر یات)مدیریت صحنه(

 1روز

-9مدیریت تغیی-الزامات بر مبنایCCPS

 1روز

-10مدیریت تغیی -روش اجر یات بر اساس
استانداردDOE

 1روز

 -11ی
آنالی جو فرهنگ ی
ایمن در صنایع به
روشLSCAT

 1روز

- STOP CARD-12روش اجر یات ثبت اعمال
و رسایط ناایمن

 1روز

-13سیستمهای ابزار دقیق ی
ایمن بر مبنای
استاندارد IEC 61511 / ISA 84

 1روز

عنوان دورههای آموزش

رسفصل دورههای آموزش

مدت دوره

-14محاسبه سطح یکپارچگ
ی
تجهیات ی
ایمن بر مبنای استاندارد
)(API RP 14C

 1روز

-15ارزیات ریسک کیم مخاطرات
صنعن با روشهایFTA,ETA,LOPA

 2روز

آنالی موانع ی
 -16ی
فییگ با روش
 - BOWTIEبا استفاده از نرمافزار
BOWTIE PRO

 2روز

ی
-17مبات رفتارشناش حریق صنعن
)مخازن تحتفشار و خطوط لوله
انتقال(

 1روز

-18شبیهسازی رفتار حریق و انفجار
مواد قابلانفجار و انتشار مواد سیم
با استفاده از نرمافزارPHAST
-19ریشهیات عوامل بروز حوادث
فرایندی و غی فرایندی به
روشهای سلسله مراتن  MORTو
ی
خطاهای انسات
ی
بازبین
-20الزامات و روش اجر یات
پیش راهاندازی پروژههای صنعن
))PSSR

 2روز

 2روز

 1روز

عنوان دورههای آموزش

رسفصل دورههای آموزش

مدت دوره

-21نحوه بهکارگیی استانداردهای ی
فن
تخصیص در مدیریت ریسک پروژههای
صنعن) مانند NFPA,API,ASTM, IPS
و)...

 2روز

آشنات با الزاماتISO45001
-22
ی

 2روز

آشنات با الزامات PSM OSHA 14
-23
ی
ELEMENTS

 2روز

ی
ی
آنالی خطای انسات در حوادث به
-24
روشSERA

 1روز

 -25ی
شناسات خطرات
ایمن سیستم و
ی
عملیات با انجام مطالعات HAZOP

 2روز

رسفصل دورههای آموزش

عنوان دورههای آموزش

-1اصول و مفاهیم اولیه در تجزیهوتحلیل حوادث
ن
-2معرق انواع مدلهای حادثه

مدت دوره
 2روز

-3بیان انواع روشهای تجزیهوتحلیل حادثه
-26تجزیهوتحلیل حوادث

-4بیان روش Root Cause Analysis-RCA
-5بیان روش Tripod Beta
-6بیان روش Fish Bone Diagram
-7برگزاری کارگاههای آموزیس
-1مفاهیم و تعاریف پایه درHaz-Mat
-2اصول شناسا یی و ارزی یای مواد شیمیا یی خطرناک
-3بیان نحوه طرحریزی پاسخ به حوادث مواد شیمیا یی خطرناک بر اساسERG

 -27مواد خطرناک ()Haz-Mat

-4فرایند مدیریت حوادث نایس از مواد خطرناک بر اساسNFPA472
-5مروری بر اصول و ن
مبای کاهش اثرات و رفع آلودگ نایس از مواد شیمیا یی خطرناک
-6بیان الزامات فرماندیه عملیات در حوادث مواد شیمیا یی
-7بیان الزامات حفاظت فردی و حفاظت جمیع

 2روز

عنوان دورههای آموزش

رسفصل دورههای آموزش

مدت دوره
 2ایل  3روز

شناسات مخاطرات و ارزیات ریسک
-28
ی

-29مدیریت ی
ایمن فرایند ()PSM
-30مدیریت بحران

-1اصول و مفاهیم اولیه در مدیریت ریسک
-2بیان تعاریف و مفاهیم مدیریت خطر و ریسک بر اساسIso31000
-3بیان مدل مفهویم و فرایند مدیریت ریسک بر اساسIso31000
-4بیان مفهوم ابالغ و مشاوره در فرایند مدیریت ریسک بر اساسIso31000
ارزشیای و تجزیهوتحلیل ریسک منطبق با
شناسای مخاطرات بالقوه، HazID
-5فرایند
ی
ی
Iso31000
ارزیای ریسک
-6مروری بر روشهای استقر یای و قیایس و تفاوت انواع و تکنیکهای
ی
-7اصول و ن
ن
مبای معیار گذاری در فرایند ریسکها در تکنیکهای کیم و کیف
-8اصول و ن
مبای اولویتبندی اقدامات پیشگتانه و ر
کنتیل
-9بیان مفهوم و کاربرد تکنیک  LOPAدر اولویتبندی اقدامات پیشگتانه و ر
کنتیل
-10مروری بر تکنیک  HazOpو مفهوم ن
ایمب عملکردی
ن
ن
ن
تجهتات بحرای و مدیریت
ارزیای
تعیی
-11مروری بر تکنیک  FMEAو کاربرد آن در
ی
تعمتات
 2ایل  3روز

 2روز

رسفصل دورههای آموزش

عنوان دورههای آموزش

-1اصول و ن
مبای اولیه در حریق و انفجار
 -2بیان اصول و مکان نتمهای آغازگر در شکلگتی حریق
 -3بیان اصول و ن
مبای مدلسازی در ر
گستش و توسعه حریق
 -4مروری بر اصول و ن
مبای پیشگتی و ر
ر
حفاظب
کنتل حریق بر اساس الیههای
-31ارزیات ریسک حریق

مدت دوره
 2روز

 -5مروری بر روشهای انواع تکنیکهای ارزی یای ریسک حریق
 -6بیان تکنیک شناسا یی مخاطرات بالقوه حریق
 -7بیان تکنیکهای تع ن
یی نحوه احتمال رخداد و شدت احتمایل حریق
-8بیان نحوه طبقهبندی و اولویتبندی ریسک حریق
-9اصول و ن
مبای اولویتبندی سیستمهای پیشگتی و ر
کنتل حریق

ی
شناسات و طرایح
-32اصول و مبات
ی
سیستمهای اطفاء حریق دسن و
اتوماتیک

 4روز

 3روز

-33اصول ی
ایمن و واکنش در برابر
مواد خطرناک

ی
-34اصول و مبات پدافند غیعامل

-1
-2
-3
-4
-5

ادبیات موضوع و تعاریف اولیه
بیان اهمیت و الزامات پدافند غتعامل
مروری بر اصول و ن
مبای تهدید شنایس با رویکرد پدافند غتعامل
مروری بر اصول و ن
مبای مدیریت بحران و سامانه مدیریت حوادث ICS
مروری بر اصول و ن
مبای اقدامات پیشگتانه و کاهش اثرات و آسیبپذیری

 1روز

رسفصل دورههای آموزش

عنوان دورههای آموزش
 -35ی
ایمن در نفت و گاز با رویکرد
فراساحل

 2روز
 1روز

-36ارزیات ریسک به روش FTA
( ی
آنالی درخت خطا)
روش FMEA
روش JSA
-37ارزیات ریسک

روش ویلیام فاین
روش HAZAP

5S-38

مدت دوره

عنوان دورههای
آموزش
 -39ی
ایمن در
پروژههای
ساختوساز
 -40ی
ایمن در

رسفصل دورههای آموزش

مدت دوره
 40ساعت

 8ساعت

عملیات تخریب
-41مدیریت
رسایط اضطراری
-42مدیریت
ریسک
-43مدیریت
اسیاتژیک HSE

 2روز

 2روز

 2روز

2روز

-44ارگونویم

عنوان دورههای
آموزش

 -45ی
ایمن در
عملیات
گودبرداری

رسفصل دورههای آموزش
ی
آشنای با وظائف و مسئولیت های اشخاص در ای ن
مب گودبرداری.
-1
 - 2اصول و ن
مبای گودبرداری و ایمن سازی.
ر
مقدمای خاك و ژئوتكنیك.
 - 3مروری بر مباحث
ن
 - 4برریس حوادث مختلف گودبرداری و ضعف های ایمب آن ها.
ن
قانوی در ای ن
مب گودبرداری.
 - 5الزامات
 - 6الزامات مقررات میل ساختمان در گودبرداری(مبحث هفتم ی و ی سازی(
 - 7الزامات مقررات میل ساختمان در گودبرداری(مبحث دوازدهم ای ن
مب و حفاظت كار در حین
اجرا (
 - 8الزامات مقررات میل ساختمان در گودبرداری(مبحث بیستم عالئم و تابلوها– (
 - 9ای ن
مب در برنامه ریزی كار(زمان بندی،انتخاب روش ،انتخاب ماش ن
ی آالت،نحوه حمل خاك
،نحوه ایمن سازی ) و ...
-10ریسک های گودبرداری
 - 11مجوزهای الزم.
 - 12مطالعه گزارش ژئوتكنییک و شناسا یی خاك.
 - 13برریس استحكام زم ن
ی و پایداری جداره گود.
 - 14برریس پایداری ساختمان ها و تأسیسات مجاور گود.
 - 15چگونیک و علل كاهش پایداری خاك در گودبرداری.
 - 16برریس موقعیت تأسیسات زمی نب.
 - 17روش های پایدارسازی گود(كلیات(.
 - 18حفاظت از جداره گود بدون وجود ساختمان مجاور.

مدت دوره

 8ساعت

عنوان دورههای آموزش
 -46ی
ایمن انبار
 -47ی
ایمن داربست و کار در ارتفاع

رسفصل دورههای آموزش

مدت دوره
 2روز

 2روز

 2روز

-48مدیریت تغیی در HSE
 2روز

شناسات مخاطره
-49تکنیکهای
ی

عنوان دورههای آموزش

رسفصل دورههای آموزش
ارزیای ریسک
شناسای خطر و
-1کلیات
ی
ی
ارزشیای بهداشت حرفهای
-2مروری بر کتابچه  OELکشوری و روشهای
ی
ارزیای ریسک بهداشت حرفهای
-3کلیات
ی

-50ارزیات ریسک بهداشت حرفهای

شیمیای
ارزیای ریسک عوامل
-4روشهای
ی
ی
-5روشهای ارزیای ریسک عوامل ن
فتییک
ی
ارزیای ریسک خطرات ارگونومییک
-6روشهای
ی
-1اجزاء برنامه ماسکهای تنفیس
-2انواع ماسکهای تنفیس
-3ساختمان و اجزاء ماسکهای تنفیس
-4استانداردهای ماسکهای تنفیس

-51برنامه حفاظت تنفیس با تکیه بر نکات کاربردی -5آزمون انطباق ماسکهای تنفیس ()fit testing
ی
تعیی طول عمر کارتری ج ماسکهای
در انتخاب و
ن
-6روشهای تعیی طول عمر کارتری ج ماسکهای تنفیس
تنفیس
-7تدوین برنامه زمانبندی تعویض کارتری ج ماسکهای تنفیس
ن
تعیی طول عمر و کار عمیل با نرمافزارها
-8انواع نرمافزارهای
-9نکات کاربردی در انتخاب و خرید ماسکهای تنفیس

مدت دوره

عنوان دورههای آموزش
-52کارگاه آموزش شناسا یت و ارزیات خطاهای
ی
انسات در صنعت

رسفصل دورههای آموزش
ن
انسای و قابلیت اطمینان انسان
 -1کلیات خطای
ن
انسای
 -2انواع مدلهای حادثه با رویکرد خطای

مدت دوره
 2روز

ن
انسای
 -3کلیات و مفاهیم خطاهای
 -4مراحل و فرآیند واکاوی قابلیت اطمینان انسان
ن
 -5روشهای ارزیای و ر
انسای
کنتل خطاهای
ی
 -6روشهای ارزی یای قابلیت اطمینان انسان) (HRA
 -7ابزارهای شناسا یی افراد مستعد خطا
-53دوره مدیریت ریسکهای  HSEبر اساس
ISO 31000

 3روز

عنوان دورههای
آموزش

-54سیستمهای
ارتینگ و
همبندی در
مکانهای آت

رسفصل دورههای آموزش
 -1استانداردها /مفاهیم اولیه و پایه
 -2مروری بر چند رخداد واقیع
 -3چالش ن
ذهب و مروری بر چند پروژه اجراشده
 -4مقدمهای بر انواع استخرها – جکوزی  -سونا –آبنماها – حوضچههای طبییع و مصنویع -آبگرمهای طبییع
جانمای موتورخانه استخرها و زون بندی در استخرها از دو منظر  IECو NEC
-5
ی
 -6حریم خطوط برق و مخابرات در اطراف استخرها و سایر مناطق یآی
ن
تجهتات در استخرها
 -7اهمیت حفظ سالمت
 -8مخاطرات برق بر روی انسانها در مناطق یآی
احتمایل در مناطق یآی
 -9علتهای افزايش خطرات برقگرفتیک
ی
 -10مزایای مهم ارتینگ و همبندي در مناطق یآی
ر
يیک در محوطه مناطق یآی
 -11راههای جلوگتي از ايجاد شوکهای الكت ی
 -12ن
زمی كردن در استخرها
 -13سیستمهای توزی ع نتوی مورداستفاده در استخرها
 -14سیستمهای توزی ع نتوی مورداستفاده در سایر محیطهای یآی
 -15همبندي اجزاي فلزي سازه استخر
ر
ن
يیک در مناطق یآی
 -16همبندي تجهتات الكت ی
 -17محدوده همبندی استخرها
 -18سطح مقطع هادیهای همبندی در مناطق یآی
 -19هادیهای مورداستفاده برای همبندی در استخرهای شنا
 -20همبندی در استخرهای غتفلزی
ايمب برق در جکوزیها و استخرهای درماین
 -21تمهيدات ن
ی
 -22برریس حالتهای خطرناک ناخواسته
 -23مروری بر جریانها و ولتاژهای رسگردان در محیطهای یآی
تجهتات ر
ن
الکتییک نصبشده در محیطهای یآی
 -24اصول نگهداری و تعمتات
 -25تعمتات در آب
 -26ابزارهای مورد نیاز
 -27زمانهای تست سیستمهای ارتینگ و همبندی در مناطق یآی
 -28طراخ چند نمونه سیستم ارتینگ و همبندی در استخرهای روباز و رو بسته

مدت
دوره

عنوان دورههای
آموزش

-55سیستمهای
ارتینگ و همبندی
در مناطق مستعد
خطر

رسفصل دورههای آموزش
-1استانداردها و دستورالعملها
 -2مروری بر چند حادثه واقیع
 -3تشخیص محیطهای مستعد خطر
ر
عمليای مستعد خطر بر اساس استانداردهای: - BS - IEC API
 -4طبقهبندی فضاهاي
ی
فيتهاي آتشگت
 -5طبقهبندی مناطق مستعد خطر حاوي غبارات و ی
 -6طبقهبندیOpening
ر
ر
ن
ونيیک و ابزار دقيق در مناطق
يیک ،الكت ی
 -7انواع حفاظتهای متداول استاندارد براي تجهتات الكت ی
مستعد خطر
 -8ویژگ مصالح و مواد مورداستفاده جهت اجرای ارتینگ و همبندی در محیطهای مستعد خطر
ن
ماشیآالت مورداستفاده جهت کار بر روی سیستمهای ارتینگ و همبندی در
 -9ویژگ ابزارها و
محیطهای مستعد خطر
 -10رسايط اجراي ارت و انجام همبندي در محیطهای قابلانفجار
جتان در ارتينگ و همبندي محیطهای قابلانفجار
 -11اشتباهات غتقابل ی
اخ سیستمهای حفاظت صاعقه در محیطهای مستعد خطر
 -12طر ی
ن
 -13انواع سیستمهای زمی مورداستفاده در مناطق خطر
 -14تکنیکهای مهار ر
الكتيسيته ساكن در محیطهای مستعد خطر گازي و غباري
 -15ر
کنتل و مهار نویز در محیطهای مستعد خطر
 -16راههای ر
كنتل و مهار جریانهای رسگردان در مناطق مستعد خطر
 -17حفاظت در برابر اضافه ولتاژهای گذرا در محیطهای مستعد خطر
پيوستیک در مناطق مستعد خطر
 -18رسايط اندازهگتی سيستم ارتينگ و تست
ی
 -19زمانهای تست و برریس سیستمهای ارتینگ و همبندی در مناطق مستعد خطر
 -20نگهداری و تعمتات

مدت
دوره

عنوان دورههای
آموزش

-56دوره
تخصیص
اندازهگیی
مقاومت
سیستمهای
ی
زمی
اتصال به

رسفصل دورههای آموزش
معتت
 -1استانداردها و مراجع ی
 -2مفاهیم و تعاریف اولیه
 -3مقاومت ویژه خاک
ر
 -4چالشهای میان افراد و خاک اطراف الکتود
 -5هدف از اندازهگتی مقاومت خاك
 -6روشهای اندازهگتی مقاومت ویژه ن
زمی
 -7تحلیل یک پروژه واقیع
 -8زمانهای اجباری برای تست سیستمهای زمی.ن
تعیی دورههای ن
زمای برای تست و اندازهگتی سیستمهای ن
ن
زمی با توجه به نوع پروژه.
-9
 -10نتایج حاصل از محاسبات ،نتایج حاصل از اندازهگتی
 -11الزامات و آمادهسازی قبل از رسوع اندازهگتی مقاومت ن
زمی
 -12ویژگ نفرات رسکتکننده در اندازهگتی مقاومت ن
زمی
 -13ابزارهاي موردنیاز براي اندازهگتی و تست مقاومت ن
زمی
 -14ویژگهای یک دستگاه ارت ر
تست مناسب
 -15چه دستگایه خریداری شود؟
(توان خرید – انتخاب برند – خواستههای کاربر -خواستههای پروژه )
 -16لوازم حفاظت فردي موردنیاز
ر
ن
ن
 -17مخاطرات نایس از اندازهگتی مقاومت زمی بر روی تجهتات و تأسیسات الکتییک
- 18روشهای متداول در تست و اندازهگتی مقدار مقاومت ر
الکتودهای اتصال ن
زمی (افت ولتاژ 62 :درصد –
 50درصد –  90درجه –  180درجه -دو ر
الکتوده –تزریق جریان -شیب -ستاره مثلث)

مدت
دوره

عنوان دوره های
آموزش

رسفصل دوره های آموزش

-57دوره
تخصیص
اندازهگیی
مقاومت
سیستمهای اتصال
ی
زمی
به

-19روش های اطمینان از صحت اندازه گتی
-20مهارت در تفست نتایج اندازه گتی
نامعتت
-21تست های
ی
-22تست و اندازه گتی در مکان های خاص :
ن
ن
ر
ن
ن
کوهستای  -ن
زمی های شیب دار– زمی های سنیک  -بست رودخانه ها -زمی های سیمای ،آسفالت
(مناطق
،رسامیک شده –ساختمان های بلند مرتبه – مکان های نویزی – حریم خطوط انتقال برق – پست های فشار
ن
درمای  -بیمارستان ها – مخازن سوخت )
قوی – استخرها  -مراکز
ن
ن
ن
-23اندازه گتی مقاومت ترمینال زمی سیستم های حفاظت صاعقه ( :زمی نوع  - Aزمی نوع ) B
-24تست های مکمل در برریس سیستم های ن
زمی
-25اندازه گتی ولتاژهای گام و تماس
-26اندازه گتی سیستم های ن
کیب
زمی تر ی
-27اشتباهات رایج
-28برریس چند پروژه عمیل
-29چک لیست های اندازه گتی
-30مفهوم صدور تائیدیه چاه ارت
-31حق الزحمه تست و اندازه گتی
-32گزارش نوییس ورکورد نتایج اندازه گتی
-33اخالق حرفه ای در اندازه گتی و ثبت نتایج
-34پرسش و پاسخ

مدت
دوره

عنوان دوره های
آموزش

تخصیص
-58دوره
ی
ی
تجهیات حفاظت
دربرابر اضافه ولتاژهاي
گذرا ))SPD

رسفصل دوره های آموزش
 -1تعاريف واصطالحات كاربردي
 -2استانداردها
نایس از آنها
 -3انواع اضافه ولتاژ هاي گذرا و خر ی ی
ای هاي ی
ر
حفاظب دربرابر نضبه هاي ولتاژ
 -4اقدامات
ی
ر
حفاظب – مكان هاي عادي – مكان هاي خاص
 -5مناطق
ی
آشنای با خانواده SPDوساختار آنها
-6
یی
 -7انتخاب  SPDها و كوردينانس آنها
اخ و انتخاب SPDها
علیم و
 -8نكات
عمیل در طر ی
ی
ی
ن
ن
هماهنیک بی SPDها و تجهتات حفاظت
اتصایل –
 -9حفاظت  SPDها -سطح مقطع كابل هاي
ی
ی
دربرابر اتصال كوتاه
 -10نصب  SPDها در سيستم هاي TN-C-S ، TN-S ، TN-C ،TT ، IT
اخ در مكان هاي خاص
 -11طر ی
ن
 -12قوانی نصب SPDها
بازریس وتست
 -13نگهداري ،
ی
 -14اشتباهات غلط در طراخ و نصب  -خطرات پنهان – هزينه هاي ی ثمر – خسارات سنگین
یی
ی
ن
معرق برندهاي مطرح
-15
ی
 -16نكات مهم در هنگام خريد و سفارش SPDها
عمیل
اخ
 -17تشي ح چند نمونه طر ی
ی
 -18پرسش و پاسخ

مدت
دوره

عنوان دوره های
آموزش

تخصیص
-59دوره
ی
الكیيسيته ساكن
( )ESDو راههای
کنیل آن

رسفصل دوره های آموزش
ن
جهای
معتت
-1سوابق  ،تاريخچه واستانداردهاي
ی
ی
ن
نكردی
-2دانستنيهاي باور
ی
-3هدف از ر
کنتل دشمن پنهان
ديكشتي تخصص ر
ن
الكتيسيته ساكن
-4
ی
ر
-5رفتار و نقش مواد وحالت هاي مختلف آنها در الكتيسيته ساكن
-6منشا و منابع ر
الكتيسيته ساكن
-7نقش مقاومت های سطیح و مقاومت های حجیم در مبحث ر
الکتیسیته ساکن
مكانتم توليد بار ر
ن
الكتيسيته ساكن
-8
ر
ر
يیک
يیک ميدان هاي الكت ی
-9اثر القاي الكتواستات ی
-10رسایط موثر بر تولید بارهای ساکن
ر
-11رسايط الزم براي بروز انفجار يا اشتعال توسط الكتيسيته ساكن
-12تشي ح انواع تخليه هاي ر
الكتيسيته ساكن
ن
-13نگایه به خطرات ر
ر
نفب  ،مكان
الكتيسيته ساكن در محيط هاي مستعد خطر  ،مراكز
ی
درمای  ،مراكز ی
ی
ورزیس و...
هاي
ی
ر
ر
-14روش هاي كنتل خطرات تخليه الكتيسيته ساكن
کنتل ر
-15مشخص کردن مکانهای که الزم است ر
الکتیسیته ساکن در آن ها صورت بگتد
ی
كنتل ر
تجهتات و لوازم مورد نياز جهت ر
ن
الكتيسته ساكن
اشنای با
 -16ی ی
ر
-17روش های ن
زمی کردن و همبندی جهت کنتل ESD
زمی برای ر
-18مقدار مطلوب مقاومت ن
کنتل ESD
زمی جهت ر
 -1انواع آرایش اتصال به ن
کنتل ESD
 -2انواع همبندي در مناطق مستعد وقوع ESD

مدت
دوره

عنوان دوره های
آموزش

-60دوره تخصیص
الكیيسيته ساكن
( )ESDو راههای
کنیل آن

رسفصل دوره های آموزش

ن
-21انتخاب مناسب و رعايت اصول ن
تجهتات مولد ESD
ايمب
ی
-22انواع مدل های ر
ن
ماشی
الکتیسیته ساکن  :مدل انسان – مدل
خنب كننده هاي غت فعال
خنب كننده هاي فعال –
خنب كننده هاي هاله اي -
اشنای با انواع
 -23ی ی
ی
ی
ی
ر
ن
تجایع كانداكتيو بر اساس
يیک كف پوش هاي ار
ی
-24آزمون هاي متان مقاومت الكت ی
استانداردهاي ASTM F 150- 89 - BS 2050 –DIN 5193
ايمب درخصوص ر
-25توصيه هاي ن
كنتل  ESDدر فعاليتهاي مختلف  :محورها و تسمه ها  -مايعات
ی
پایس با پيستوله ها – پر كردن و انباشت بشكه هاي حاوي حالل ها -
وغبارهاي اشتعال  -رنگ ی
تزريق پودرهاي قابل انفجاردر مخازن  ،پر كردن مخازن سوخت و.....
-26عالئم هشدار دهنده در حوزه ESD
-27ابزارهای مورد استفاده در محیط های مشکوک به ESD
-28نگهداری مناسب ازادوات ر
کنتل ESD
تجهتات حساس و صنایع ر
 -29ر
ن
الکتونیک
کنتل  ESDدر
-30تست های مرتبط با ESD
آشنای با روش های تست و اندازه گتی ESD
-31
ی
ر
ن
های که مستعد تولید الکتیسیته ساکن
-32اصول نگهداری و تعمتات برروی تجهتات ،در مکان ی
هستند.

مدت
دوره

عنوان دورههای
آموزش

-61دوره تخصیص
ی
زمی در
سیستمهای
پستهای برق

رسفصل دورههای آموزش
معتت
 -1استانداردهای ی
 -2حوادث نایس از ن
زمی کردن ناقص در پستهای برق
 -3تعاریف اولیه و مفاهیم بنیادی
 -4اهداف ن
زمی کردن در پستهای برق
 -5گرادیان ولتاژ
ن
ن
آنالت خاک ،تستهای اولیه ،رسایط زمی پستهای برق
-6
ر
ن
 -7پارامتهای موردنیاز جهت طراخ و تحلیل سیستم زمی در پستها
 -8روشهای ن
زمی کردن در پستهای برق
می پستها شامل :سطح مقطع هادیهای شبکه ن
 -9طراخ و محاسبات در سیستم ز ن
زمی ،مقاومت سیستم
ن
زمی ،ولتاژهای مش ،گام ،تماس و انتقال ،خت ولتاژ ن
ن
زمی ،جریانهای خطا و...
ن
 -10چالش در خاکهای غتیکنواخت و زمیهای ناهموار
 -11روشهای کاهش مقاومت ن
زمی پست
 -12جستجوی نقاط خاص و خطرناک و روشهای کاهش خطرات احتمایل
 -13انواع روشهای اصالح سیستم ن
زمی در پستهای برق
 -14تغیتات در طرح سیستم ن
زمی پستهای برق
قوانی همبندی ر
ن
الکتییک در پستهای برق
-15
 -16برریس چند نمونه طراخ عمیل
 -17تأثت ن
زمیهای شبکه قدرت بر روی شبکههای جریان ضعیف و فرکانس باال
 -18مروری بر حفاظت در برابر اثرات نایس از صاعقه در پستهای برق
 -19روشهای اندازهگتی و تست در پستهای برق
 -20نگهداری و تعمتات سیستمهای ن
زمی پستهای برق
 -21ارائه نکات عمیل در اجرای سیستمهای ن
زمی پستهای برق
 -22پرسش و پاسخ

مدت
دوره

عنوان دورههای
آموزش

رسفصل دورههای آموزش
ن
معتت علیم
-1
معرق استانداردها و منابع ی
ی
-2تعاريف و مفاهيم اوليه

-62دوره
تخصیص
سیستمهای
ارتینگ و
همبندی در
بیمارستانها و
ی
مراکز درمات

ن
ن
پزشیک
تجهتات
درمای با توجه به نوع
-3گروهبندی مکانهای
ی
ی
ن
درمای
-4مخاطرات برق در مراكز
ی
ن
درمای
-5میکروشوکها و ماکروشوکها در مراکز
ن
ن
درمای
تأمی برق در مراکز
-6ویژگهای
-7سيستم توزي ع ارتينگ در بیمارستانها
ن
-8سیستمهای ن
درمای.
زمی موردنیاز در مراکز
ن
-9انتخاب مناسبترین ر
الکتود (های) ن
درمای.
زمی در مراکز
-10ارتینگ و همبندي در گروههای سهگانه.
ن
درمای.
-11چگونیک طراخ و اجرای ) System Reference Potential Plane (SRPPدر مراکز
ن
درمای و راههای ر
-12خطرات نایس از ر
کنتل آن.
الکتیسیته ساکن در مناطق 2
ن
درمای.
-13تست سیستمهای ارتینگ در بیمارستانها و مراکز
تجهتات ر
ن
الکتییک در اتاقهای عمل.
-14تست سیستمهای ارتینگ ،همبندی و

مدت
دوره

عنوان دورههای
آموزش

رسفصل دورههای آموزش

ن
درمای.
-15حفاظت صاعقه در مراکز
-16برریس علل ایجاد سوختیک بدن بیماران توسط دستگاه ر
الکتوکوتر در اتاقهای عمل
-63دوره
تخصیص
سیستمهای
ارتینگ و
همبندی در
بیمارستانها و
ی
مراکز درمات

ن
تجهتات مهندیس پزشیک نایس از سیستمهای ز ن
می و همبندی.
-17برریس علتهای احتمایل آسیب دیدن
-18تابلوهای ایزوله و نحوه تست و بازریس آنها.
ن
تجهتات LIMو  IMDدر سیستم ارتینگ .IT
آشنای با
-19
ی
ر
ن
يیک غتپزشیک در مناطق گروه 2
-20ضوابط بهکارگتی از تجهتات و ادوات الكت ی
-21رسايط انتخاب اتاق عمل از بابت سازگاري امواج ر
الكتومغناطيس ) )EMC
ن
ر
درمای.
يیک در بیمارستانها و مراكز
ی
-22اشتباهات رايج در خصوص سیستمهای ارتينگ و همبندي الكت ی
-23پرسش و پاسخ

مدت
دوره

عنوان دورههای
آموزش

-64دوره
تخصیص
سیستمهای
ارتینگ و
همبندی در
مراکز داده

رسفصل دورههای آموزش

 -1استانداردها
 -2چالشهای ذهبن
 -3تعاریف اولیه و مفاهیم بنیادی
 -4تعريف مركز داده
 -5دستهبندی مراكز داده با توجه بهاندازه و كاركرد
 -6مراكز داده بر اساس سطح اهميت
 -7ردههای مركز داده بر اساس TIA942
 -8علت كاربرد شبکههای ارتينگ در ساختمانهای داراي مراكز داده
 -9خصوصيات موردنیاز سيستم ن
زمی در مراكز داده و مخابر رای
ر
يیک
-10
كانیس در هادیها و المانهای الكت ی
ی
برریس رفتار فر ی
الكتونيیک و مخابرایر
زمی در سیستمهای ر
 -11انواع ن
ی
 -12رتبهبندی توپولوژي سیستمهای ن
زمی در مراكز داده
system reference potential plane -13
داشی هرچه ر
رن
بهت SRPP
 -14توصیههای مفید برای
 -15رسایط هادیهای همبندی مورداستفاده در مراکز داده
 -16نصب کفهای برجسته (کاذب) در مراکز دیتا
ن
 -17سيستم ن
تجهتات فركانس باال
زمی و همبندی در

مدت
دوره

عنوان دورههای
آموزش

-65دوره
تخصیص
سیستمهای
ارتینگ و
همبندی در
مراکز داده

رسفصل دورههای آموزش

الکتییک و ر
تجهتات حساس ر
-18امواج ر
ن
الکتونییک
الکتومغناطیس و تأثتات آن بر
-19کابلها در فرکانسهای باال
-20سازگاری میدانهای مغناطییس در مراکز دیتا
-21برریس  EMCدر سیستمهای ارتینگ
ر
-22دستهبندی سیگنالها مطابق با سطوح تداخل امواج الکتومغناطیس
-23انتخاب کابلها با توجه به کالس سیگنال
-24مفهوم ارت ن
تمت
زمی مراکز دیتا و سایر ر
مابی ر
الکتودهای ن
الکتودهای ن
ن
زمی
-25نحوه همبندی و اتصال
موجود در یک سایت
ر
-26آشنای با روشهای اندازهگتی مقاومت الکتودهای ن
زمی
ی
-27توصیههای عمیل در اجرای ارتینگ و همبندی در مراکز دیتا
-28حفاظت در برابر اضافه ولتاژهای گذرا در مراکز دیتا
ن
قوانی  SPDها
آشنای با
-29
ی
-30اشتباهات رایج در اجرای ارتینگ و همبندی
-31نگهداری و تعمتات سیستمهای ارتینگ و همبندی در مراکز داده
-32پرسش و پاسخ

مدت
دوره

عنوان دورههای
آموزش

-66دوره ی
ایمن
برق پیشفته

رسفصل دورههای آموزش
 -1چگونه برقگرفتیک به وجود یمآید؟
ر
يیک
نایس از انرژي الكت ی
 -2مقدمهای بر اهميت پیشگتیهای الزم در مقابل صدمات ی
 -3تعاريف و اصطالحات اوليه
نایس از برقگرفتیک
 -4مخاطرات ی
 -5انواع برقگرفتیک و روشهای جلوگتي از آن
ن
ر
حفاظب مورداستفاده در هرکدام از سیستمهای توزي ع
تجهتات
-6
ی
 -7حفاظت در برابر تماس مستقيم
 -8حفاظت در برابر تماس غتمستقیم
 -9حفاظت در برابر هر دو نوع تماس مستقيم و غتمستقیم
ر
مغناطيیس
يیک و میدانهای
-10
برریس اثرات میدانهای الكت ی
ی
ی
ر
ن
برریس محدودهاي مجاز دستیس در خصوص تجهتات برقدار
-11
ی
 -12رسايط استفاده از كليدهاي محافظ جان
بيولوژيیک برق
 -13اثرات
ی
ر
يیک و سوختیک
نایس از جريان برق ،شوك الكت ی
 -14خطرات ی
برریس مقاومت بدن انسان در مستهای مختلف بدن
-15
ی
محيط ،جريان و ولتاژ مجاز براي انسان
 -16رسايط
ی
ر
ن
طبيیع و در تالش و لرزش عضالت) و تأثت جريان
 -17تشي ح سه حالت قلب (استاحت ،ضبان
ی
برق بر قلب
 -18اثر فركانس در برقگرفتیک و نحوه تأثت آن بر بدن
 -19مروري بر سیستمهای اتصال به ن
زمی (ارتينگ)

مدت
دوره

عنوان دورههای
آموزش

-67دوره ی
ایمن
برق پیشفته

رسفصل دورههای آموزش
 -1انواع ر
الكتودهاي مورداستفاده در سيستم اتصال به ن
زمی
 -2مقاومت ويژه خاك و محل نصب ر
الكتودها
ر
الكتودهاي متفرقه
-3
 -4همبندي سيستم
 -5انتخاب و نصب هادي ن
زمی
 -6اندازهگتی مقاومت ر
الكتود ن
زمی
ن
 -7اتصال به ن
تجهتات توليد برق
زمی
 -8اتصال به ن
زمی داربستهای موقت و سازههای فلزي
 -9نحوه عایقبندی قسمتهای برقدار ،ايجاد حصارها و موانع
 -10نحوه استقرار و استفاده از ترانسهای ايزوله ****
ر
رن
قسمب از بدن
ریخی روي
نایس از ذوب شدن فيوزها و
-11
ی
سوختیک ی
ی
ر
يیک در اثر قطع مدار با بار اكتيو ****
-12
نایس قوس الكت ی
سوختیک ی
ی
نایس از ولتاژهای بيش از  30کیلوولت
 -13سوختیکهای ی
نایس از جریانهای DC
-14
برریس خطرات ی
ی
 -15مقايسه ن
بی خطرات برقگرفتیک از جریانهای  DCو AC
ر
 -16خطرات الكتيسيته ساكن و راههاي جلوگتي از آنها
 -17كار كردن با خطوط گرم (برقدار)
نایس از آن
 -18رعدوبرق و خطرات ی
 -19راههای جلوگتي از آسيب ديدن موجودات زنده در مقابل صاعقه
ن
تجهتات و دستگاهها در مقابل صاعقه
-39راههای جلوگتي از آسيب ديدن

مدت
دوره

عنوان دورههای
آموزش

-68دوره ی
ایمن
برق پیشفته

رسفصل دورههای آموزش
ر
ن
برق و راههای جلوگتي از آن
 -1انفجار در تجهتات ی
ن
ايمب برق در استخرهای شنا
-2
ی
 -3آستانه احساس
 -4آستانه قابليت رها كردن
فيتيالسيون ن
بطب
 -5آستانه ی
 -6ديگر اثرات جريان
هوای
 -7حريم مجار شبکههای ی ی
 -8امداد و نجات در سانحه برقگرفتیک
 -9طريقه نجات شخص برقگرفته در روی تت
 -10جداسازي مصدوم
ن
ن
ن
سيمبای و طناب
ايمب
پائی آوردن شخص برقگرفته در روی تت با استفاده از كمربند
 -11طريقه
ی
ی
ن
 -12امدادرسای به مصدوم
قلب
 -13ماساژ ی
آشنای با انواع تنفسهای مصنویع
-14
ی
ر
ن
نایس از الكتيسيته در کارگاههای محتوي گازهاي قابل اشتعال
ايمب در مقابل خطرات ی
 -15ی
 -16نصب سیستمهای اتصال به ن
زمی براي لولههای شامل سياالت چرخهای متحرك
ن
تجهتات ،ابزارها و لوازم مورداستفاده در ن
حی كار با برق(تفنگ پرتاب سيم ارت ،چوب استيك ،فيوزكش
-17
ر
 -18رسايط استفاده از تفنگ ارت انواع فازمتهاي مورداستفاده در شبکههای فشارقوی و فشار ضعيف
 -19لوازم حفاظت فردي و گرویه مورداستفاده براي برقکاران در کارگاههای مختلف
 -20رسايط انتخاب لباس ،دستكش و کفش كار براي ن
ايمب در برق
 -21دستورالعملها و راههای جلوگتي از برقگرفتیک در منازل و ادارات
 -22نکتههای مهم ن
ايمب براي هنگام كار بر روی شبکههای توزي ع برق
ی

مدت
دوره

عنوان دورههای
آموزش

-69دوره ی
ایمن
برق پیشفته

رسفصل دورههای آموزش

ر
تعيی كالس ر
ن
عايف لوازم حفاظت فردي
يیک و
-61محاسبه قوس الكت ی
-62کفپوشهای ر
عايف در ولتاژهای تك فاز و سه فاز
ی
-63محاسبات موردنیاز در احداث الك رتودهاي ن
زمی
-64محاسبه جريان برقگرفتیک با توجه به رسايط ن
فتيیک افراد
تعيی سطح مقطع هادی ن
ن
زمی
-65
-66مروري بر محاسبات اتصال كوتاه

مدت
دوره

عنوان دورههای
آموزش

رسفصل دورههای آموزش

معتت
 -1استانداردها و دستورالعملهای ی
 -2مطالعه موردي
 -3داليل استفاده از مخازن
 -4مهمترین پار ر
امتها در انتخاب نوع مخزن
 -5عوامل مؤثر در تعداد مخازن
 -6طبقهبندی مخازن بر اساس ن
متان فشار و نوع سيال
 -7مخازن روباز
-70سیستمهای  -8مخازن رسبسته (مخازن سقف ثابت  -مخازن سقف شناور )
ارتينگ و
 -9انواع مخازن سقف شناور – ساختار  -مزايا ،معايب ،تفاوتها
حفاظت صاعقه  -10مخازن تحتفشار كروي و استوانهای
در مخازن
 -11مخازن سقف ثابت
 -12متعلقات مخازن مواد ر
نفب (نشت بند ،منهولها و دریچهها ،دماسنج ،لدر و). ...
مكانيیک – اوليه و ثانويه
 -13درزبند
ی
نایس از برخورد صاعقه با مخازن سقف شناور
برریس
-14
چگونیک آسیبهای ی
ی
ی
ر
ر
های كه بيشتين و كمتين تهديد بر روی مخازن سقف شناور توسط صاعقه
-15
برریس حاالت و زمان ی
ی
وجود دارد.
ر
يیک صاعقه بر روی مخازن
-16
برریس چهار مؤلفه الكت ی
ی
 -17تقسیمبندی مناطق خطر

مدت دوره

عنوان دورههای
آموزش

رسفصل دورههای آموزش

برریس علل نياز مخازن با سقفهای شناور به همبندي
-18
ی
 -19روشهای همبندي جهت همپتانسیل سازي در مخازن با سقفهای شناور
 -20اتصاالت
لغزیس
ی
 -21شانتهاي مورداستفاده در مخازن و رسايط نصب
 -22خطرات در ن
کمی نشسته شانتها
 -23نحوه پيشگتي از جرقه در هنگام بروز صاعقه در مخازن با سقفهای شناور
 -24توصیههای APIبراي بهبود ن
ايمب مخازن ذخته نفت و فرآوردههای آن با سقف-هاي شناور ی
خارخ در
برابر صاعقه
-71سیستمهای  -25کابلهای متداول با طول ثابت
ارتينگ و
 -26هادی جمع شونده ( )RGAو نحوه نصب آن
حفاظت صاعقه
 -27کابل اتصال سقف-بدنه (هادي بايپس)
در مخازن
 -28بازوي متحرك MAGS
 -29مزايا و معايب و مقايسه در روشهای اجرا
 -30حفاظت از مخازن در برابر اثرات ثانویه صاعقه و فراتاخت به کمک SPD
SPD Panel -31
 -32ن
زمی کردن مخازن
 -33پار ر
ارزیای حفاظت مخازن
امتهای
ی
الکتیسیته ساکن و تخلیه شارژ ر
 -34راهکارهای جلوگتی از تولید ر
الکتییک در مخازن
ن
انسای در ارتباط با سیستمهای ارتينگ و حفاظت صاعقه در مخازن
 -35خطاهاي
ی
 -36نگهداری و تعمتات

مدت دوره

عنوان دورههای آموزش

رسفصل دورههای آموزش

مدت دوره

شناسات و كنیل آالیندههای
-72
ی
شيميات در محيط كار.
ی

 8ساعت

آشنات با شاخصهای ارزيات
-73
ی
عملكرد درHSE

 8ساعت

ی
 -74ی
ايمن و آتشنشات عمویم

 16ساعت

 -75ی
ايمن و بهداشت براي پرسنل
بيمارستان

 8ساعت

-76تدوين اسیاتژی ارزيات عوامل
شيميات محيط كار
ی

 8ساعت

-77روشهای اندازهگیی آالیندههای
شيميات در محيط كار (مقدمات)
ی

 8ساعت

-78روشهای اندازهگیی آالیندههای
شيميات در محيط كار (پيشفته)
ی

 8ساعت

ی
آنالی عوامل
-79نمونهبرداری و
شيميات در محيط كار

 8ساعت

شناسات و ارزیات ریسکهای
-80
ی
بهداشن

 8ساعت

عنوان دورههای آموزش

رسفصل دورههای آموزش

مدت دوره

-81روشهای ارزيات ريسک بهداشن
شيميات در محيط كار
آالیندههای
ی

 8ساعت

-82روشهای اندازهگیی عوامل
زیانآور بيولوژيک در محيط كار

 8ساعت

ی
-83مبات طرایح سیستمهای تهويه
صنعن (مقدمات(

 16ساعت

-84طرایح سیستمهای تهويه صنعن
به كمک نرمافزار (پيشفته)

 16ساعت

-85ارزيات عملكرد سیستمهای تهويه

 8ساعت

-86سیستمهای تهويه مطبوع از
ديدگاه بهداشت

 8ساعت

-87طرایح سیستمهای كنیل آالينده
ذرهای در صنعت

 16ساعت

-88طرایح سیستمهای كنیل
آالیندههای گاز و بخار در صنعت

 8ساعت

-89ارزيات كيفيت هواي داخل در
ساختمانهای اداري و تجاری

 8ساعت

عنوان دورههای آموزش

رسفصل دورههای آموزش

مدت دوره

آشنات با خطرات گازH2S
-90
ی
 -91ی
ايمن و بهداشت در آزمايشگاه

 8ساعت

-92تفسی برگه اطالعات ی
ايمن مواد
MSDS

 8ساعت

-93پروانهها يا مجوزهاي كاري در
صنعت

 8ساعت

ی
-94مبات آتش

 8ساعت

عنوان دورههای آموزش
 -95ی
ايمن كار در فضاهاي بسته و
مخازن

ی
 -96ی
ايمن حريق و آتشنشات

رسفصل دورههای آموزش
-1مفاهیم وکلیات
 -2آماده سازی قبل از اخذ مجوز ورود
 -3برریس رسایط داخل مخازن
 -4نحوه ورود به داخل فضای بسته
 -5مقررات عمویم

مدت دوره
 8ساعت

 16ساعت

-97شاخصهای ارزيات عملكرد ی
ايمن

 8ساعت

-98بیماریها و عوارض شغیل در
صنعت

 8ساعت

عنوان دورههای آموزش

 -99ای ی
من در معادن

 -100ای ی
من در صنایع
ریختهگری

 -101ی
ایمن در کارگاههای
ی
ساختمات

رسفصل دورههای آموزش
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-1
-2
-3
-4
-5
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

آشنای با مفاهیم و اصول ای ن
مب در معادن و شناخت مقررات و ن
آئینامهها
ی
ن
ن
آشنا یی با ماشیآالت معدی ،مواد ناریه و آتش باری
آشنای با اصول نگهداری ،ر
کنتل طبقات و روشهای صحیح تهویه
ی
ر
روشهای کنتل و پیشگتی از آتشسوزی و انفجار در معادن
آشنا یی با عوامل زیانآور محیط کار و اصول پیشگتی
اهمیت لزوم استفاده از وسایل حفاظت فردی
مثالهای کاربردی و تحلیل و برریس حوادث در معادن
نمایش فیلم آموزیس
ن
ن
آشنای با قوان ن
ی و مقررات و آئینامههای ایمب در صنایع ریختهگری
ی
آشنا یی با عوامل زیانآور و خطرات محیط کار
آشنای با اصول ای ن
مب در عملیات ذوب ،بوته ریزی و ماهیچه سازی
ی
مثالهای کاربردی و تحلیل و برریس حوادث در صنایع ریختهگری
نمایش فیلم آموزیس
ی و مقررات در طرحهای عمر نای و کارگاههای ساختماین
آشنای با قوان ن
ی
ارائه تکنیکهای مؤثر در مدیریت ایمبن
آشنای با ن
پرداخی مهندس ن
رن
ی ناظر به  HSEدر کارگاهها
مبای  HSEو نضورت
ی
ن
شناخت انواع خطرات ،ارزی یای ریسک ایمب در کارگاهها
برریس و مستندسازی و نحوه تهیه و تدوین  HSE PLANدر کارگاههای ساختماین
مثالهای کاربردی و تحلیل و برریس حوادث
نمایش فیلم آموزیس

مدت دوره

عنوان دورههای آموزش

-102آشنا یت با
سیستمهای اعالم و
اطفاء حریق

-103ای ی
من جوشکاری و
برشکاری

-104ای ی
من کار در ارتفاع

رسفصل دورههای آموزش
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-1
-2
-3
-4
-5
-1
-2
-3
-4

آشنای با طراخ شبکهها ،پمپها ،تانک ذخته آب آتش ن
نشای
ی
آشنا یی با آیتمهای کاربردی استانداردهایNFPA، IPS
طراخ سیستم فوم برای تجه نتات مختلف
ن
معرق انواع دتکتورها و تجه نتات اعالم حریق و نحوه عملکرد آنها
مثالهای کاربردی و تحلیل و برریس حوادث
نمایش فیلم آموزیس
آشنا یی با فرآیندهای جوشکاری SAW،GTAW، SMAWو ...واستانداردهای رایج
ر
صوی ،بخارات ،گازها ،مواد سیم
آشنا یی با خطرات آتشسوزی ،آلودگ
مب در جهت صیانت از نتوی انساین
شناخت مقررات و الزامات ای ن
مثالهای کاربردی و تحلیل و برریس حوادث
نمایش فیلم آموزیس
آئینامههای ای ن
شناخت الزامات و ن
مب مرتبط با کار در ارتفاع
آشنا یی با انواع داربست ،نردبان و سطوح شیبدار
ر
روشهای استفاده صحیح از سبدهای نفربر ،جرثقیل و لیفتاکها
مثالهای کاربردی و تحلیل و برریس حوادث

مدت دوره

عنوان دورههای آموزش

-105ای ی
من ظروف
تحتفشار و دیگهای
نیوگایه

-106عملیات باربرداری،
باالبرها جرثقیلها

-107شناسا یت خطر در
محیط کار و ارزیات
بهمنظور طرایح
برنامههای مناسب و
واکنش در صورت بروز
حوادث

رسفصل دورههای آموزش
 -1شناخت انواع ظروف تحتفشار و دیگهای نتوگایه
 -2آشنای با انواع بازریس ن
فب در مرحله ساخت و برریس و بازبی نب متعلقات
ی
 -3آشنا یی با انواع تستهای مخرب و غت مخرب
ن
مرصق و روشهای ر
کنتل آن در ظروف تحتفشار و دیگها
 -4ویژگهای آب
 -5مثالهای کاربردی و تحلیل و برریس حوادث
 -6نمایش فیلم آموزیس
ی و مقررات و الزامات ای ن
 -1آشنای با قوان ن
مب کار
ی
ن
 -2آشنا یی با انواع جراثقالها و اصول ایمب در استقرار و راهاندازی آنها
 -3آشنای با انواع بازریسهای ن
فب ،باربندی ،حمل و جابجا یی بار
ی
ر
دسب و هماهنیک کار
 -4شناخت روشهای ایمن و عالمتهای
 -5مثالهای کاربردی و تحلیل و برریس حوادث
 -6نمایش فیلم آموزیس
 -1آشنا یی با مفاهیم ریسک و خطرات نایس از کار
 -2شناخت روشهای سیستماتیک پیشگتی از خطرات
 -3آشنای با روشهای برریس پیامد خسارات و فنون ر
کنتل آنها
ی
 -4آشنا یی با روشهای تجزیهوتحلیل خطرات و ارزی یای ریسک
 -5آشنا یی با مزایا و منافع حاصل از مدیریت ریسک
 -6نمایش فیلم آموزیس

مدت دوره

عنوان دورههای آموزش
-108نظام مدیریت HSE
در صنایع نفت و گاز

-109نظام مدیریت HSE
در ساختمان

-110نظام مدیریت HSE
در معادن

-111نظام مدیریت HSE
در برق

رسفصل دورههای آموزش
-1
-2
-3
-4
-5
-1
-2
-3
-4
-5
-1
-2
-3
-4
-5
-1
-2
-3
-4
-5

آشنا یی با تاریخچه مدیریت  HSEدر صنایع نفت و گاز
آشنای با ن
مبای ،عناض و مزایای برقراری نظام مدیریتHSE
ی
آشنا یی با مشکالت پیش روی فعالیتها و شیوه عملکرد مدیران در این زمینه
مثالهای کاربردی و تحلیل و برریس حوادث
نمایش فیلم آموزیس
آشنا یی با تاریخچه مدیریت  HSEدر ساختمان
آشنای با ن
مبای ،عناض و مزایای برقراری نظام مدیریتHSE
ی
آشنا یی با مشکالت پیش روی فعالیتها و شیوه عملکرد مدیران در این زمینه
مثالهای کاربردی و تحلیل و برریس حوادث
نمایش فیلم آموزیس
آشنا یی با تاریخچه مدیریت  HSEدر معادن
آشنای با ن
مبای ،عناض و مزایای برقراری نظام مدیریتHSE
ی
آشنا یی با مشکالت پیش روی فعالیتها و شیوه عملکرد مدیران در این زمینه
مثالهای کاربردی و تحلیل و برریس حوادث
نمایش فیلم آموزیس
آشنا یی با تاریخچه مدیریت  HSEدر برق
آشنای با ن
مبای ،عناض و مزایای برقراری نظام مدیریتHSE
ی
آشنا یی با مشکالت پیش روی فعالیتها و شیوه عملکرد مدیران در این زمینه
مثالهای کاربردی و تحلیل و برریس حوادث
نمایش فیلم آموزیس

مدت دوره

عنوان دوره های آموزش
-112تکنیک های عمیل ارزیات
ریسک در حمل دسن
بار()MMH
ی
-113اصول و مبات استقرار
برنامه جامع ارگونویم در صنایع
آشنات با مداخالت
-114
ی
ی
:
ارگونویم سازمات روش ارزان
در افزایش بهره وری و کاهش
ضایعات
-115اهمیت ارگونویم در
افزایش بهره وری کارکنان
-116دوره تخصیص ارگونویم و
کاهش نارضاین شغیل
-117کاربرد ارگونویم در
پیشگیی از عوارض ناش از
نوبت کاری
-118کاربرد اصول بیومکانیک
در پیشگیی از اختالالت
ی
اسکلن عضالت

رسفصل دوره های آموزش

مدت دوره

عنوان دوره های آموزش
ی
-119معرف پروتکل جامع
ارزیات و مدیریت ریسک
-120دوره تخصیص و جامع
تربیت کارشناس ارزیات
ریسک ارگونویم
ی
-121معرف و آموزش تکنیک
اختصایص ارزیات ریسک
ارگونویم در صنایع خودرو
سازی و مونتاژ
-122دوره تخصیص آموزش
حفظ پوسچر صحیح
-123دوره تخصیص بررش
ی
آسیب های اسکلن عضالت
معمول در محیط کار
-124دوره پیشفته کاربرد
قواعدارگونویم در طرایح
محیط صنعن جهت
جلوگیی از دردهای اسکلن
ی
عضالت

رسفصل دوره های آموزش

مدت دوره

عنوان دوره های آموزش
-125کیم سازی معاینات شغیل
در پایش و ارزیات سالمت کارکنان
-126دوره تخصیص بررش
ی
ریسک فاکتورهای روات و
اجتمایع در محیط کار و راهکار
های کاهش آن
-127مداخالت ارگونومیک در
پیشگیی از حوادث و سوانح
رانندگ
-128ارگونویم در بیمارستان
ی
-129معرف و آموزش تکنیک
اختصایص ارزیات ریسک ارگونویم
ی
در مراکز درمات
-130تکنیک های عمیل ارزیات
ریسک در حمل بیمار در مراکز
ی
درمات
ی
-131اصول و مبات برنامه جامع
ی
ارگونویم در مراکز درمات
-132کاربرد اصول ارگونویم
شناخن در طرایح محصول

رسفصل دوره های آموزش

مدت دوره

عنوان دوره های آموزش
-133مدل سطح بندی
ی
مبتن بر
خدمات ارگونویم
وضعیت سالمت کارکنان
-134دوره تخصیص کاربرد
ارگونویم در کاهش اسیس
های شغیل
آشنات با روش های
-135
ی
ارزیات ریسک فاکتورهای
ی
روات اجتمایع
آشنات با اصول اندازه
-136
ی
گیی و تکنیک های عمیل
ی
قابلیت انسات
-137کاربرد اصول ارگونویم
شناخن در طرایح محیط کار
اداری

رسفصل دوره های آموزش

مدت دوره

عنوان دورههای آموزش
 -138ی
ی
ماشی
ایمن کار با
ی
آالت ساختمات
 -139ی
ایمن کار در ارتفاع
ی
در کارگاه های ساختمات

 -140ی
ایمن در
گودبرداری و عملیات
خایک

رسفصل دوره های آموزش

مدت دوره
یک روز
دو روز

ی
آشنای با وظائف و مسئولیت های اشخاص در ای ن
مب گودبرداری.
-1
 - 2اصول و ن
مبای گودبرداری و ایمن سازی.
ر
مقدمای خاك و ژئوتكنیك.
 - 3مروری بر مباحث
ن
 - 4برریس حوادث مختلف گودبرداری و ضعف های ایمب آن ها.
ن
قانوی در ای ن
مب گودبرداری.
 - 5الزامات
 - 6الزامات مقررات میل ساختمان در گودبرداری) مبحث هفتم ی و ی سازی( -
 - 7الزامات مقررات میل ساختمان در گودبرداری)مبحث دوازدهم ای ن
مب و حفاظت كار
در ح ن
ی اجرا( -
 - 8الزامات مقررات میل ساختمان در گودبرداری)مبحث بیستم عالئم و تابلوها– (
 - 9ای ن
مب در برنامه ریزی كار)زمان بندی،انتخاب روش ،انتخاب ماش ن
ی آالت،نحوه
حمل خاك ،نحوه
ایمن سازی و(...
 - 10ریسک های گودبرداری
 - 11مجوزهای الزم.
 - 12مطالعه گزارش ژئوتكنییک و شناسا یی خاك.
 - 13برریس استحكام زم ن
ی و پایداری جداره گود.
 - 14برریس پایداری ساختمان ها و تأسیسات مجاور گود.
 - 15چگونیک و علل كاهش پایداری خاك در گودبرداری.
 - 16برریس موقعیت تأسیسات زمی نب.
 - 17روش های پایدارسازی گود)كلیات(.
 - 18حفاظت از جداره گود بدون وجود ساختمان مجاور.
 - 19نشست در ساختمانهای مجاور گودبرداری

دو روز

عنوان دورههای آموزش

رسفصل دوره های آموزش

مدت دوره

 -141ی
ایمن مصالح
ی
ساختمات

یک روز

-142روش های برآورد
ریسک های ی
ایمن در
ی
کارگاه های ساختمات
 -143ی
ایمن در تخریب
ساختمان

دو روز

دو روز

ی
قوانی و مقررات
-144
ی
در کارگاههای ساختمات

یک روز

 -145ی
ایمن عمویم در
ی
کارگاه های ساختمات

یک روز

عنوان دوره های آموزش

-146مسائل ی
ایمن در ارتباط با گاز
سولفید هیدروژن

ی
 -147مبات آتش

 -148ی
ایمن ترافیک و رانندگ
تدافیع

رسفصل دوره های آموزش
 -1خصوصیات ن
شیمیای گاز سولفید هیدروژن ()H2S
فتییک و
ی
 -2منابع گاز سولفید هیدروژن ()H2S
 -3اثرات گاز سولفید هیدروژن ( )H2Sبر روی انسان در غلظت های مختلف
 -4عالئم قرارگتی در معرض گاز سولفید هیدروژن ()H2S
 -5پیشگتی و ر
کنتل خطرات ر
نشب گاز سولفید هیدروژن ()H2S
ن
تجهتات و لوازم اندازه گتی گاز سولفید هیدروژن ()H2S
 -6انواع
ر
 -7تخلیه و اقدامات اضطراری در هنگام نشب
 -8اورژانس و کمک های اولیه
 -1تعریف آتش و عوامل ایجاد کننده آن
ر
 -2نقطه اشتعال ،نقطه ر
احتاق ،نقطه احتاق خودبخود
 -3منابع ایجاد حریق
 -4تعریف UEL،LEL
 -5تعریف انفجار و انواع آن (کالس)D،C،B،A
 -6خفه کردن  ،گرسنیک دادن  ،خنک کردن
 -7انواع خاموش کننده ها
ن
 -8معرق روش های انتقال حرارت
 -9علل توسعه آتش
 -10پخش فیلم آموزیس
 -1کلیات و اهمیت رانندگ به روش تدافیع
اهنمای و رانندگ
ر
ات
ر
مقر
مجموعه
آشنای با
 -2مقررات عمویم رانندگ و
ی
ی
 -3انواع تصادفات و برریس علل آن ها
 -4نکات ن
ایمب در رانندگ بازدید و بازریس خودرو
 -5مجوز های رانندگ
 -6ویژگ های راننده

مدت دوره

