
 

 

  

موزش  آ هایدورهرسفصل  مدت دوره آموزش   هایدورهعنوان    

ییک بر انسان  -1   ایجاد آن و عواملآثار انرژی الکتر
 ها خطر و در فعالیت وتحلیلو تجزیهیی شناسا  -2

ر
 ی برق

ن   هایریسکارزیایی  -3  و تبیی 
ر
لبرق  ANSI.Z10استاندارد  اساسبر  ها آنسلسله مراتبی  هایکنتر

 سیل تماسپتانسیل گام و پتان -4
ن طالیی  -5  در ایمبن برق  (Golden Rules)قوانی 
 مقررات ایمبن برخن فعالیت -6

ر
 های ویژه و خطرناک برق

ن ایمبن فعالیت هایگام -7  اسایس در ارتباط با تضمی 
ر
 های برق

 برق قدرت هایاصول ایمبن مربوط به حاالت کلید زین سیستم -8
ییک -9 ات و مدارات الکتر ن  ارتینگ حفاظبر تجهت 

 (PPGرسنیل حفاظبر موقت )ارتینگ پ -10
ات و شبکهها ها و حریمفاصله -11 ن  های برقی تجهت 
 LOTO یگذار عالمتقفل و بست و  -12
ات حفاظت فردی مربوط به فعالیت -13 ن  تجهت 

ر
 های برق

 های اولیه در حوادث برقکمک -14
ات  -15 ن  یی هوا  دار برقاصول ایمبن کار در نزدییک خطوط و تجهت 
 علل وقوع حوادث برق وتحلیلتجزیه -16
 (Case Study) موارد واقیع اساسبرریس تعدادی حوادث بر  -17
  هایفعالیتقانون توقف در  -18

ر
 Stop Rule برق

 و  -19
ن
و  کاریبرق هایفعالیتمربوط به عملکرد غت  ایمن در  هایریسک ۲۵ وتحلیلتجزیهمعرق

 . ها آناصول ایمبن 
 و  -20

ن
 کاریبرق هایعالیتفمربوط به موقعیت غت  ایمن در  هایریسک ۲۵ وتحلیلتجزیهمعرق

 . ها آنو اصول ایمبن 
 مفهوم کار برق خط سرد و گرم -21
22-  

ر
ل ایمبن عملیات برق  کنتر

 

 یمنی برقا -1
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روز 3  

 

1-  
 
 ایمنی برق مقدمات

روز 3  

ای های وظیفهترین جنبهکلیدی -2 
ی ایمنی   مسئولی 

 

روز 2  

ی ایمنی با   -3  آشناتی مدیران و مسئولی 
سیستم یکپارچه با تکیه بر سیستم 

 انگلییس

روز 2  
  

 نشانانایمنی برق جهت آتش -4
 

روز 3  
ی از ضایعات با استفاده از  -5  پیشگی 

 5مجموعه 



 

 

 

  
موزش  آ هایدورهرسفصل  مدت دوره آموزش   هایدورهعنوان    

روز 1   
ایط در واکنش -7  طرایح-اضطراری رس 

PLAN LAYOUT 

روز 1   
ایط در واکنش-8  فرایند -اضطراری رس 

 )صحنه مدیریت(اجراتی 

روز 1  CCPS مبنای بر الزامات-تغیی   مدیریت-9  

روز 1   
 اساس بر اجراتی  روش -تغیی   مدیریت-10

 DOE استاندارد

روز 1   
ی -11  به صنایع در ایمنی  فرهنگ جو آنالی 

 LSCAT روش

روز 1   
STOP CARD-12 -اعمال ثبت اجراتی  روش 

ایط و  ناایمن رس 

روز 1   
 مبنای بر ایمنی  دقیق ابزار هایسیستم-13

 IEC 61511 / ISA 84استاندارد 



 

 

 

  
موزش  آ هایدورهرسفصل  مدت دوره آموزش   هایدورهعنوان    

روز 1   
  سطح محاسبه-14

 
 یکپارچگ

ات ی  استاندارد مبنای بر ایمنی  تجهی 
(API RP 14C) 

روز 2   
 مخاطرات کیم ریسک ارزیات  -15

 FTA,ETA,LOPA هایروش با صنعن  

روز 2   
ی -16 یگ موانع آنالی  ی  روش با فی 

BOWTIE - افزارنرم زا استفاده با 
BOWTIE PRO 

روز 1   
17- 

ی
 صنعن   حریق رفتارشناش مبات

 لوله و خطوط فشارتحت مخازن(
 )انتقال

روز 2   
 انفجار و حریق رفتار سازیشبیه-18
 سیم انتشار مواد و انفجارقابل مواد

 PHAST افزارنرم از استفاده با

روز 2   

 حوادث بروز عوامل یات  ریشه-19
 به فرایندی غی   و فرایندی
 و MORT مراتن   سلسله هایروش

  خطاهای
ی
 انسات

روز 1   
 بازبینی  اجراتی  روش و الزامات-20

 های صنعن  پروژه اندازیراه پیش
PSSR)) 
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روز 2   

یبه نحوه-21  فنی  استانداردهای کارگی 
 هایوژهپر  مدیریت ریسک در تخصیص
 NFPA,API,ASTM, IPSمانند ( صنعن  
 و...(

روز 2  ISO45001 الزامات با آشناتی -22  

روز 2   
 PSM OSHA 14آشناتی با الزامات  -23

ELEMENTS 

روز 1   
ی  24-   خطای آنالی 

ی
 به حوادث در انسات

 SERA روش

روز 2   
 خطرات شناساتی  و سیستم ایمنی -25

 
 
 HAZOPمطالعات  انجام با عملیات
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روز 2  حوادث وتحلیلتجزیهاولیه در  اصول و مفاهیم-1 

 انواع -2
ن
 حادثه هایمدلمعرق

 حادثه وتحلیلتجزیه هایروشبیان انواع -3

 Root Cause Analysis-RCAبیان روش -4

 Tripod Betaبیان روش -5

 Fish Bone Diagramروش بیان -6

 آموزیس   هایکارگاهبرگزاری  -7

 وتحلیل حوادثتجزیه-26

روز 2  Haz-Mat در هیپا فیو تعار  میمفاه-1 

 خطرناک یی ایمیمواد ش ایی یو ارز  یی شناسا اصول-2

 ERG اساسخطرناک بر  یی ایمیپاسخ به حوادث مواد شریزی طرحنحوه  انیب-3

 NFPA472 اساساز مواد خطرناک بر  حوادث نایس   تیر یمد ند یفرا-4

   بر اصول و مباین  یمرور -5
 

 خطرناک یی ایمیمواد ش از  نایس   کاهش اثرات و رفع آلودگ

 یی ایمیدر حوادث مواد ش اتیعمل الزامات فرماندیه انیب-6

 و حفاظت جمیع یالزامات حفاظت فرد انیب-7

 (Haz-Matمواد خطرناک ) -27



 

 

 

  
موزش  آ هایدورهرسفصل  مدت دوره آموزش   هایدورهعنوان    

روز 3ایل  2   

 اصول و مفاهیم اولیه در مدیریت ریسک-1

 Iso31000 بیان تعاریف و مفاهیم مدیریت خطر و ریسک بر اساس-2

 Iso31000 بیان مدل مفهویم و فرایند مدیریت ریسک بر اساس-3

 Iso31000 بیان مفهوم ابالغ و مشاوره در فرایند مدیریت ریسک بر اساس-4

 وتحلیل ریسک منطبق با، ارزشیایی و تجزیهHazID مخاطرات بالقوه فرایند شناسایی -5

Iso31000 

 های ارزیایی ریسکهای استقرایی و قیایس و تفاوت انواع و تکنیکمروری بر روش-6

 های کیم و کیفن ها در تکنیکاصول و مباین معیار گذاری در فرایند ریسک-7

ااصول و مباین اولویت-8 یلبندی اقدامات پیشگت   نه و کنتر

یلدر اولویت LOPA بیان مفهوم و کاربرد تکنیک-9 انه و کنتر  بندی اقدامات پیشگت 

 و مفهوم ایمبن عملکردی HazOp مروری بر تکنیک-10

ات بحراین و مدیریت  FMEA مروری بر تکنیک-11 ن  ارزیایی تجهت 
ن و کاربرد آن در تعیی 

ات  تعمت 

 شناساتی مخاطرات و ارزیات  ریسک-28

روز 3 ایل 2   
 (PSMمدیریت ایمنی فرایند )-29

روز 2   
 مدیریت بحران-30



 

 

 

 

 

 

  

موزش  آ هایدورهرسفصل  مدت دوره آموزش   هایدورهعنوان    

روز 2 و انفجار قیدر حر  هیاول اصول و مباین -1    

ن اصول و مکان انیب -2  قیحر  یت  گشکلآغازگر در  یهامت   

ش سازیمدل اصول و مباین  انیب -3  قیو توسعه حر  در گستر  

ل حر  یت  شگیپ بر اصول و مباین  یمرور  -4 حفاظبر  هایالیه اساسبر  قیو کنتر  

قیحر  سکیر  ایی یارز  هایتکنیکانواع  هایروشبر  یمرور  -5  

قیمخاطرات بالقوه حر  یی شناسا کیتکن انیب -6  

ن تع هایتکنیک انیب -7  قیحر  نحوه احتمال رخداد و شدت احتمایل یی   

قیحر  سکیر  بندیاولویتو  بندیبقهطنحوه  انیب-8   

ل حر  یت  شگیپ هایسیستم بندیاولویت اصول و مباین -9  قیو کنتر  

 ارزیات  ریسک حریق-31

روز 4  شناساتی و طرایح -32  
ی
اصول و مبات

های اطفاء حریق دسن  و سیستم
 اتوماتیک

روز 3   
اصول ایمنی و واکنش در برابر -33

 مواد خطرناک

روز 1  هیاول فیوضوع و تعار م اتیادب -1 

عاملو الزامات پدافند  تیاهم انیب -2  غت 

عاملپدافند  کرد یبا رو  شنایس د یتهد بر اصول و مباین  یمرور  -3  غت 

 ICSحوادث  تیر یبحران و سامانه مد تیر یمد بر اصول و مباین  یمرور  -4

انهاقدامات  بر اصول و مباین  یمرور  -5  پذیریآسیبو کاهش اثرات و  پیشگت 

34- 
ی
عاملاصول و مبات   پدافند غی 
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روز 2 ایمنی در نفت و گاز با رویکرد 35-  
 فراساحل

روز 1   
 FTAارزیات  ریسک به روش 36-

ی درخت خطا()  آنالی 

 FMEAروش  

 JSAروش 

 روش ویلیام فاین

 HAZAPروش 

 ارزیات  ریسک37-

  
5S-38 



 

 

 

موزش  آ هایدورهرسفصل  مدت دوره  
 هایدورهعنوان 

 آموزش  
ساعت 40 ایمنی در 39-  

های پروژه
 وسازساخت

ساعت 8   
ایمنی در -40

 عملیات تخریب

روز 2   
مدیریت -41

ایط اضطراری  رس 

روز 2   
مدیریت -42

 ریسک

روز 2   
مدیریت -43

ات  HSEژیک اسی 

روز2   
 ارگونویم-44

  



 

 

موزش  آ هایدورهرسفصل  مدت دوره  
 هایدورهعنوان 

 آموزش  

ساعت 8  

 .یگودبردار   مبن یاشخاص در ا یها تیبا وظائف و مسئول آشنایی  -1
 .یساز  منیو ا یگودبردار   اصول و مباین  - 2
 .كیخاك و ژئوتكن بر مباحث مقدمایر  یمرور  - 3
 .آن ها مبن یا یو ضعف ها یحوادث مختلف گودبردار  برریس - 4
 .یگودبردار   مبن یدر ا الزامات قانوین  - 5
 )یساز  و ی   مبحث هفتم ی  ی)ساختمان در گودبردار  الزامات مقررات میل - 6
ن و حفاظت كار در ح مبن یدوازدهم امبحث ی)ساختمان در گودبردار  الزامات مقررات میل - 7  ی 

  )اجرا
 – )عالئم و تابلوها ستمیمبحث بی)ساختمان در گودبردار  الزامات مقررات میل - 8
ن روش، انتخاب ماش ،انتخابیزمان بند)كار  یز یدر برنامه ر  مبن یا - 9 آالت،نحوه حمل خاك  ی 

 ( و ...  یساز  منیا ،نحوه
 یگودبردار   یها سکیر -10
 .الزم یمجوزها - 11
 .خاك یی و شناسا یکیمطالعه گزارش ژئوتكن - 12
ن استحكام زم برریس - 13  .جداره گود یدار یو پا ی 
 .مجاور گود ساتیساختمان ها و تأس یدار یپا برریس - 14
15 -  

 
 .یخاك در گودبردار  یدار یو علل كاهش پا چگونیک

 .بن یزم ساتیتأس تیموقع برریس - 16
 .)اتیكل)گود  یدارساز یپا یروش ها - 17
 .حفاظت از جداره گود بدون وجود ساختمان مجاور - 18

 

ایمنی در -45
عملیات 

 گودبرداری
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روز 2   
 ایمنی انبار46-

روز 2   
 ایمنی داربست و کار در ارتفاع47-

روز 2   
 HSEمدیریت تغیی  در 48-

روز 2   
 های شناساتی مخاطرهتکنیک49-



 

 

 

موزش  آ هایدورهرسفصل  مدت دوره   آموزش   هایدورهعنوان    

 کلیات شناسایی خطر و ارزیایی ریسک-1 
 
 ایحرفهارزشیایی بهداشت  هایروشکشوری و   OELمروری بر کتابچه -2
 
 ایحرفهکلیات ارزیایی ریسک بهداشت -3
 
 ارزیایی ریسک عوامل شیمیایی  هایروش-4
 
ییک هایروش-5 ن  ارزیایی ریسک عوامل فت 
 
 ت ارگونومییکارزیایی ریسک خطرا هایروش-6

 

 ایارزیات  ریسک بهداشت حرفه50-

 تنفیس هایماسکبرنامه  اجزاء-1 

 تنفیس هایماسکانواع -2

 تنفیس هایماسک اجزاءساختمان و -3

 تنفیس هایماسکاستانداردهای -4

 (fit testing)تنفیس  هایماسکآزمون انطباق -5

ن طول عمر کارتری    ج  هایروش-6  تنفیس هایماسکتعیی 

 تنفیس هایماسکتعویض کارتری    ج  بندیزمانتدوین برنامه -7

ن طول عمر و کار عمیل با افزار نرمانواع -8  هاافزار نرمهای تعیی 

 تنفیس هایماسکنکات کاربردی در انتخاب و خرید -9

 

برنامه حفاظت تنفیس با تکیه بر نکات کاربردی 51-
ی طول عمر کارتری    ج های ماسک در انتخاب و تعیی 

 تنفیس



 

 

 

موزش  آ هایدورهرسفصل  مدت دوره   آموزش   هایدورهعنوان    

روز 2  انسان نانیاطم تیو قابل انساین  یخطا اتیکل -1 

 انساین  یخطا کرد یحادثه با رو  هایمدلانواع  -2

 انساین  یخطاها میو مفاه اتیکل -3

 انسان نانیاطم تیقابل یواکاو  ند یمراحل و فرآ -4

ل خطاها ایی یارز  هایروش -5  انساین  یو کنتر

 ( HRA) انسان نانیاطم تیقابل ایی یارز  هایروش -6

 افراد مستعد خطا یی شناسا یابزارها -7

 یخطاها ات  یو ارز  تی شناسا کارگاه آموزش  52-
 
ی
 در صنعت انسات

روز 3 بر اساس  HSE هایدوره مدیریت ریسک53-  
ISO 31000 



 

 

مدت 
 دوره

موزش  آ هایدورهرسفصل   
 هایدورهعنوان 

 آموزش  
 دها/ مفاهیم اولیه و پایهاستاندار  -1 

 مروری بر چند رخداد واقیع -2
 اجراشدهچالش ذهبن و مروری بر چند پروژه  -3
 طبییع هایآبگرم -و مصنویع طبییع هایحوضچه – نماها آب–سونا  -جکوزی  –استخرها  بر انواع ایمقدمه -4
 NECو  IECجانمایی موتورخانه استخرها و زون بندی در استخرها از دو منظر  -5
 و سایر مناطق آیی  م خطوط برق و مخابرات در اطراف استخرها حری -6
ات در استخرها -7 ن  اهمیت حفظ سالمت تجهت 
 در مناطق آیی  ها انسان بر رویمخاطرات برق  -8
 برقافزايش خطرات  هایعلت -9

 
 آیی  در مناطقاحتمایلی  گرفتیک

 مزایای مهم ارتینگ و همبندي در مناطق آیی  -10
ي از ايجاد  هایراه -11 يیکی در محوطه مناطق آیی  هایشوکجلوگت   الكتر
ن كردن در استخرها -12  زمی 
وی  هایسیستم -13  در استخرها مورداستفادهتوزی    ع نت 
وی  هایسیستم -14  آیی  هایمحیطدر سایر  مورداستفادهتوزی    ع نت 
 همبندي اجزاي فلزي سازه استخر -15
يیکی در مناطق آیی  -16 ات الكتر ن  همبندي تجهت 
 محدوده همبندی استخرها -17
 همبندی در مناطق آیی  هایهادیسطح مقطع  -18
 برای همبندی در استخرهای شنا مورداستفاده هایهادی -19
فلزیهمبندی در استخرهای  -20  غت 
ی برق در  -21

 و استخرهای درماین  ها جکوزیتمهيدات ايمبن
 خطرناک ناخواسته هایحالت برریس -22
 آیی  هایمحیطو ولتاژهای رسگردان در  ها جریانمروری بر  -23
ن  -24 ات تجهت  ییکاصول نگهداری و تعمت   آیی  هایمحیطدر  شدهنصب ات الکتر
ات در آب -25  تعمت 
 ابزارهای مورد نیاز -26
 آیی  در مناطقارتینگ و همبندی  هایسیستمتست  هایزمان -27
 و رو بسته طراخ چند نمونه سیستم ارتینگ و همبندی در استخرهای روباز  -28

های سیستم54-
و  نگیارت

در  یهمبند
 های آت  مکان



 

 

 

 

 

  

مدت 

 دوره
 موزش  آ یهادورهرسفصل 

 هایدورهعنوان 

 آموزش  

 هادستورالعمل و  استانداردها -1         

 واقیع حادثه چند  بر  مروری -2

 خطر مستعد  هایمحیط تشخیص -3

ی  فضاهاي بندیطبقه -4
 BS - IEC API - :استانداردهای اساس بر  خطر  مستعد  عمليایر

هاي و  غبارات حاوي خطر  مستعد  مناطق بندیطبقه -5  گت  آتش فيتی

 Opening بندیطبقه -6

ات براي استاندارد  متداول هایحفاظت انواع -7 ن ، تجهت  يیکی ونيیکی  الكتر  مناطق در  دقيق و ابزار  الكتر

 خطر مستعد 

8-  
 

 خطر مستعد  هایمحیط در  همبندی و  ارتینگ اجرای جهت مورداستفاده مواد  و  مصالح ویژگ

9-  
 

ن  و  ابزارها  ویژگ  در  مبندیه و  ارتینگ هایسیستم بر روی کار   جهت مورداستفاده آالت ماشی 

 خطر مستعد  هایمحیط

ايط -10  انفجارقابل هایمحیط در  همبندي انجام و  ارت اجراي رس 

قابل اشتباهات -11 انغت   انفجارقابل هایمحیط همبندي و  ارتينگ در  جتی

 خطر مستعد  هایمحیط در  صاعقه حفاظت هایسیستم طراخی  -12

ن  هایسیستم انواع -13  خطر مناطق در  مورداستفاده زمی 

يسيته مهار  هایتکنیک -14  غباري و  گازي  خطر  مستعد  هایمحیط در  ساكن الكتر

ل -15  خطر مستعد  هایمحیط در  نویز  مهار  و  کنتر

ل  هایراه -16  خطر مستعد  مناطق در  رسگردان هایجریان مهار  و  كنتر

 خطر مستعد  هایمحیط در  گذرا   ولتاژهای اضافه برابر  در  حفاظت -17

ايط -18 یاندازه رس  ی  تست و  ارتينگ سيستم گت 
 

 خطر مستعد  ناطقم در  پيوستیک

 خطر مستعد  مناطق در  همبندی و  ارتینگ هایسیستم برریس و  تست هایزمان -19

ات و  نگهداری -20  تعمت 

های سیستم55-
ارتینگ و همبندی 
در مناطق مستعد 

 خطر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

مدت 

 دوره
 موزش  آ هایدورهرسفصل 

 هایدورهعنوان 

 آموزش  

 استانداردها و مراجع معتتی  -1 

 مفاهیم و تعاریف اولیه -2

 مقاومت ویژه خاک -3

ود هایچالش -4  میان افراد و خاک اطراف الکتر

یاندازههدف از  -5  مقاومت خاك گت 

یاندازه هایروش -6 ن  گت   مقاومت ویژه زمی 

 تحلیل یک پروژه واقیع -7

.  هایسیستم اجباری برای تست هایزمان -8 ن  زمی 

ن  -9 یاندازهزماین برای تست و  هایدوره تعیی  ن  هایسیستم گت   وع پروژه. ن با توجه به زمی 

یاندازهنتایج حاصل از محاسبات، نتایج حاصل از  -10  گت 

وع  سازیو آمادهالزامات  -11 یاندازهقبل از رس  ن  گت   مقاومت زمی 

12-  
 

کتنفرات  ویژگ یاندازهدر  کنندهرس  ن  گت   مقاومت زمی 

یاندازهبراي  موردنیاز ابزارهاي  -13 ن  گت   و تست مقاومت زمی 

14-  
 

 یک دستگاه ارت تستر مناسب هایویژگ

 دستگایه خریداری شود؟  چه -15

 پروژه ( هایخواسته -کاربر  هایخواسته –انتخاب برند  –)توان خرید 

 موردنیازلوازم حفاظت فردي  -16

یاندازهمخاطرات نایس  از  -17 ن  گت  ات و  بر رویمقاومت زمی  ن ییک تأسیساتتجهت   الکتر

یو اندازهمتداول در تست  هایروش- 18 ودهای اتصال گت  ن )افت ولتاژ:  مقدار مقاومت الکتر  –رصد د 62زمی 

وده  -درجه 180 –درجه  90 –درصد  50  ستاره مثلث( -یبش -تزریق جریان–دو الکتر

 

دوره 56-

تخصیص 
ی اندازه گی 

مقاومت 
های سیستم

ی   اتصال به زمی 
 



 

 

 

 

 

 

مدت 

 دوره
 رسفصل دوره های آموزش  

عنوان دوره های 

 آموزش  

یروش های اطمینان از صحت اندا-19   زه گت 

یگمهارت  در تفست  نتایج اندازه  -20  ت 

 تست های نامعتتی -21

ی در مکان-22  های خاص :  تست و اندازه گت 

ن های شی -)مناطق کوهستاین      –ب دارزمی 
 

ن های سنیک ن های سی -ه هابستر رودخان -زمی  ماین ،آسفالت زمی 

پست های فشار  –م خطوط انتقال برق حری –های نویزی  مکان –اختمان های بلند مرتبه س–،رسامیک شده 

 مخازن سوخت ( –بیمارستان ها  -راکز درماین  م -ستخرها  ا –قوی 

ن نوع ا-23 ن سیستم های حفاظت صاعقه  : )زمی  ی مقاومت ترمینال زمی  ن نوع  -  Aندازه گت   ( Bزمی 

ن تست های مکمل در برریس س-24   یستم های زمی 

ی ولتاژهای گام و تما-25  ساندازه گت 

ن تر -26 ی سیستم های زمی   کیبی اندازه گت 

 اشتباهات رایج-27

 برریس چند پروژه عمیل-28

ی-29  چک لیست های اندازه گت 

 مفهوم صدور تائیدیه  چاه ارت-30

ی -31  حق الزحمه تست و اندازه گت 

یگزارش نوییس ورکورد نتای-32  ج اندازه گت 

ی و ثبت نتایج  اخالق حرفه ای-33  در اندازه گت 

 پرسش و پاسخ-34

 

 دوره57-

تخصیص 
ی اندازه گی 

مقاومت  
سیستمهای اتصال 

ی   به  زمی 

 



 

 

 

 

 

مدت 

 دوره
 رسفصل دوره های آموزش  

عنوان دوره های 

 آموزش  

 تعاريف واصطالحات كاربردي  -1 

 استانداردها -2

ی از آنها -3
ی هاي نایس   انواع اضافه ولتاژ هاي گذرا  و خرایی

به هاي و  -4 ی دربرابر ضن
 لتاژاقدامات حفاظبر

ی  -5
 مكان هاي خاص  –مكان هاي عادي  –مناطق حفاظبر

ی با خانواده  -6  وساختار آنهاSPDآشنایی

 ها و كوردينانس  آنها  SPDانتخاب  -7

 هاSPDنكات علیمی و عمیلی در طراخی و انتخاب  -8

ن –سطح مقطع كابل هاي اتصایلی  -ها SPDحفاظت  -9 ی بی 
 

ات حفاظت SPDهماهنیک ن ها و تجهت 

 دربرابر اتصال كوتاه

   IT   ،TT،TN-C   ،TN-S    ،TN-C-Sها در سيستم هاي  SPDصب ن -10

 طراخی در مكان هاي خاص -11

ن نصب  -12  ها SPDقوانی 

 نگهداري ، بازریسی  وتست   -13

ی ثمر  –خطرات پنهان  -اشتباهات غلط در طراخی و نصب   -14 ن  –هزينه هاي یی  خسارات سنگی 

ی برندهاي مطرح  -15
ن
 معرق

 ها SPDنكات مهم  در هنگام خريد و سفارش  -16

ي    ح  چند نمونه طراخی عمیلی  -17  تش 

 پرسش و پاسخ -18

دوره تخصیصی  58-
ات حفاظت  ی تجهی 

دربرابر اضافه ولتاژهاي 
 ((SPDگذرا 



 

 

 

 

 

 

 

  

مدت 

 دوره
 آموزش   یرسفصل دوره ها

 یعنوان دوره ها

 آموزش  

ی -1 
 سوابق ، تاريخچه  واستانداردهاي  معتتی جهاین

ی -2
 دانستنيهاي باور نكردین

ل دش-3  من پنهانهدف از کنتر

يسيته ساكن -4 ي  تخصصی الكتر  ديكشتن

يسيته ساكن-5  رفتار و نقش مواد وحالت هاي مختلف آنها در الكتر

يسيته ساكن-6  منشا و منابع الكتر

یسیته ساکن-7  نقش مقاومت های سطیح و مقاومت های حجیم در مبحث الکتر

يسيته ساكن-8 م توليد بار الكتر ن  مكانت 

واستات-9 يیکی اثر القاي الكتر  يیکی ميدان هاي الكتر

ایط موثر بر تولید بارهای ساکن-10  رس 

يسيته ساكن-11 ايط الزم براي بروز انفجار يا اشتعال توسط الكتر  رس 

يسيته ساكن-12 ي    ح انواع تخليه هاي الكتر  تش 

ی  ، مكان -13
ی ، مراكز نفبر

يسيته ساكن در محيط هاي مستعد خطر ، مراكز درماین نگایهی به خطرات الكتر

ی و...  هاي
 ورزیس 

يسيته ساكن-14 ل خطرات تخليه الكتر  روش هاي كنتر

دمشخص کردن مکان-15 یسیته ساکن در آن ها صورت بگت  ل الکتر  هایی که الزم است کنتر

يسته ساكن-16 ل الكتر ات و لوازم مورد نياز جهت كنتر ن ی با تجهت   اشنایی

ل -17 ن کردن و همبندی جهت کنتر  ESDروش های زمی 

ل  مطلوب مقدار-18 ن برای کنتر  ESDمقاومت زمی 

ل  -1 ن جهت کنتر   ESDانواع آرایش اتصال به زمی 

 ESDدر مناطق مستعد وقوع  انواع همبندي -2

 

دوره تخصیصی 59-

يسيته ساكن  الكی 

(ESDو راه  )یها 

ل آن  کنی 

 



 

 

 

 

 

 

  

مدت 

 دوره
 رسفصل دوره های آموزش  

عنوان دوره های 

 آموزش  

  

ات مولد انتخاب مناسب و رعايت اص 21- ن ی تجهت 
 ESDول ايمبن

یسیته ساکن : مدل انسان 22- ن  –انواع مدل های الکتر  مدل ماشی 

ی كننده هاي هاله اي  23-
ی با انواع خنب  ی كننده هاي فعال  -اشنایی

ی كننده هاي غت  فعال –خنب 
 خنب 

يیکی كف پوش هاي ارتجایعی كانداكتيو بر اساس 24- ان مقاومت الكتر ن آزمون هاي مت 

  BS 2050 –DIN-  ASTM F 150- 89   5193اياستاندارده

ل 25- ی درخصوص كنتر
مايعات    -در فعاليتهاي مختلف : محورها و تسمه ها   ESDتوصيه هاي ايمبن

ی با پيستوله ها   -وغبارهاي اشتعال 
-پر كردن و انباشت بشكه هاي حاوي حالل ها   –رنگ پایس 

 مخازن سوخت و.....  تزريق  پودرهاي قابل انفجاردر مخازن  ، پر كردن

 ESDعالئم هشدار دهنده در حوزه 26-

 ESDابزارهای مورد استفاده در محیط های مشکوک به 27-

ل 28-  ESDنگهداری مناسب ازادوات کنتر

ل 29- ونیک ESDکنتر ات حساس و صنایع الکتر ن  در تجهت 

 ESDتست های مرتبط با 30-

ی 31-   ESDآشنایی با روش های تست و اندازه گت 

اتاصول 32- ن ات برروی تجهت  یسیته ساکن ، در مکاننگهداری و تعمت  هایی که مستعد تولید الکتر

 هستند. 

 

 دوره تخصیص60-

يسيته ساكن  الكی 

(ESDو راه  )یها 

ل آن  کنی 

 



 

 

مدت 
 دوره

موزش  آ هایدورهرسفصل   
 هایدورهعنوان 

 آموزش  

 استانداردهای معتتی  -1 
ن کردن ناقص -2  برق هایپستر د حوادث نایس  از زمی 
 مفاهیم بنیادی و  تعاریف اولیه -3
ن کردن در  -4  برق هایپستاهداف زمی 
 گرادیان ولتاژ -5
ن خاک،  -6 ن  هایتستآنالت  ایط زمی   برق هایپستاولیه، رس 
های  -7 ن در  موردنیاز پارامتر  هاپستجهت طراخ و تحلیل سیستم زمی 
ن کردن در  هایروش -8  برق هایپستزمی 
ن در سیستم ز  طراخ و محاسبات -9 ، مقاومت سیستم  هایهادیشامل: سطح مقطع  ها پستمی  ن شبکه زمی 

، ولتاژهای مش، ن ،  تماس ،گام  زمی  ن ن ولتاژ زمی   و...  ی خطا هاجریانو انتقال، خت 
یکنواخت هایخاکچالش در  -10 ن و  غت   ناهموار هایزمی 
ن پست  هایروش -11  کاهش مقاومت زمی 
 تمایلکاهش خطرات اح  هایروشجستجوی نقاط خاص و خطرناک و  -12
ن در  هایروشانواع  -13  برق هایپستاصالح سیستم زمی 
ن  -14 ات در طرح سیستم زمی   برق هایپستتغیت 
ییک در  -15 ن همبندی الکتر  برق هایپستقوانی 
 برریس چند نمونه طراخ عمیل -16
ن  تأثت   -17  ی جریان ضعیف و فرکانس باالهاشبکه بر رویشبکه قدرت  هایزمی 
 برق هایپستاز صاعقه در مروری بر حفاظت در برابر اثرات نایس   -18
یاندازه هایروش -19  برق هایپستدر  و تست گت 
ات  -20 ن  هایسیستمنگهداری و تعمت   برق هایپستزمی 
ن  هایسیستمارائه نکات عمیل در اجرای  -21  برق هایپستزمی 
 پرسش و پاسخ -22

 

دوره تخصیص 61-
ی در  هایسیستم زمی 
 برق هایپست

 

 

 



 

 

 

 

 

 

مدت 

 دوره
موزش  آ هایدورهرسفصل   

 هایدورهنوان ع

 آموزش  

ی استانداردها و منابع -1 
ن
 معتتی علیممعرق

 تعاريف و مفاهيم اوليه-2

ات پزشیکی  هایمکان بندیگروه-3 ن ی با توجه به نوع تجهت 
 درماین

ی  مخاطرات-4
 برق در مراكز درماین

 درماین  در مراکز  ها ها و ماکروشوکمیکروشوک-5

6- 
 

ن  هایویژگ  برق در مراکز درماین  تأمی 

 هابیمارستانسيستم توزي    ع ارتينگ در -7

ن  هایسیستم-8 .  موردنیاز زمی   در مراکز درماین

ود ) ترینمناسبانتخاب -9 . الکتر ن در مراکز درماین  های( زمی 

 . گانهسه هایگروهارتینگ و همبندي در  -10

 طراخ و اجرای -11
 

.  System Reference Potential Plane (SRPP)چگونیک  در مراکز درماین

یسیته ساکن در مناطق -12 ل آن.   هایراه درماین و  2خطرات نایس  از الکتر  کنتر

.  و مراکز  ها بیمارستانارتینگ در  هایسیستمتست -13  درماین

ییک در  ارتینگ، همبندی هایسیستمتست -14 ات الکتر ن  عمل.  هایاتاقو تجهت 

دوره 62-

تخصیص 

 هایسیستم

ارتینگ و 

همبندی در 

و  ها بیمارستان

 مرا 
ی
 کز درمات

 



 

 

 

 

  

مدت 

 دوره
موزش  آ هایدورهرسفصل   

 هایدورهعنوان 

 آموزش  

  

15- .  حفاظت صاعقه در مراکز درماین

وکوتر در -16  بدن بیماران توسط دستگاه الکتر
 

 عمل هایاتاقبرریس علل ایجاد سوختیک

ات مهندیس پزشیک نایس  از  احتمایل هایعلتبرریس -17 ن ن و همبندی. ز  هایسیستمآسیب دیدن تجهت   می 

 . ها آنتست و بازریس  و نحوه تابلوهای ایزوله-18

ات -19 ن  . ITارتینگ  در سیستم IMDو  LIMآشنایی با تجهت 

یبهضوابط -20 يیکی  کارگت  ات و ادوات الكتر ن پزشیکاز تجهت   2گروه   در مناطق غت 

ايط انتخاب اتاق عمل از بابت سازگاري امواج -21 ومغناطيس رس   (( EMCالكتر

يیکی  هایسیستمرايج در خصوص  اتاشتباه-22 ی  و  ها در بیمارستانارتينگ و همبندي الكتر
 . مراكز درماین

 پرسش و پاسخ-23

 

دوره 63-

تخصیص 

 هایسیستم

ارتینگ و 

همبندی در 

و  ها بیمارستان

 
ی
 مراکز درمات

 



 

 

 

  

مدت 

 دوره
موزش  آ هایدورهرسفصل   

 هایدورهعنوان 

 آموزش  

  

 استانداردها -1

 ذهبن  یهاچالش -2

 تعاریف اولیه و مفاهیم بنیادی -3

 تعريف مركز داده -4

 و كاركرد اندازهبهمراكز داده با توجه  بندیدسته -5

 سطح اهميت اساسمراكز داده بر  -6

 TIA942 اساسمركز داده بر  هایرده -7

 داراي مراكز داده هایساختمانارتينگ در  هایشبکهعلت كاربرد  -8

ن در مراك موردنیاز خصوصيات  -9  و مخابرایر ز داده سيستم زمی 

يیکی  هایالمانو  ها هادیبرریسی رفتار فركانیسی در  -10  الكتر

ن در  -11 ونيیکی  هایسیستمانواع زمی   و مخابرایر الكتر

ن در مراكز داده هایسیستمتوپولوژي  بندیرتبه -12  زمی 

13- system reference potential plane 

ن  مفید برای هایتوصیه -14  SRPPبهتر هرچه  داشیر

ایط  -15  در مراکز داده مورداستفادهندی همب هایهادیرس 

 برجسته )کاذب( در مراکز دیتا هایکفنصب   -16

ن  -17 ات فركانس باال سيستم زمی  ن  و همبندی در تجهت 

 

 

دوره 64-

تخصیص 

 هایسیستم

 ارتینگ و 

در  همبندی

 مراکز داده

 



 

 

 

  

مدت 

 دوره
موزش  آ هایدورهرسفصل   

 هایدورهعنوان 

 آموزش  

  

ومغناطیس و ت18- ونییکامواج الکتر ییک و الکتر ات حساس الکتر ن ات آن بر تجهت   أثت 

 های باالدر فرکانس ها کابل19-

 در مراکز دیتا های مغناطییسمیدان سازگاری20-

 های ارتینگدر سیستم EMCبرریس 21-

ومغناطیس ها بندی سیگنالدسته22-  مطابق با سطوح تداخل امواج الکتر

 الها با توجه به کالس سیگنانتخاب کابل23-

ن 24-  مفهوم ارت تمت 

ن  نحوه همبندی25- ودهای زمی  ن الکتر ن  و اتصال مابی  ودهای زمی  مراکز دیتا و سایر الکتر

 موجود در یک سایت

ی مقاومتاندازه هایآشنایی با روش26- ن  گت  ودهای زمی   الکتر

 های عمیل در اجرای ارتینگ و همبندی در مراکز دیتاتوصیه27-

 تاژهای گذرا در مراکز دیتاحفاظت در برابر اضافه ول28-

ن 29-  ها SPDآشنایی با قوانی 

 اشتباهات رایج در اجرای ارتینگ و همبندی30-

ات سیستم31-  های ارتینگ و همبندی در مراکز دادهنگهداری و تعمت 

 پرسش و پاسخ32-

 

دوره 65-

تخصیص 

 هایسیستم

 ارتینگ و 

در  همبندی

 مراکز داده

 



 

 

 

مدت   

 دوره
موزش  آ هایدورهرسفصل   

 هایدورهعنوان 

 آموزش  

 برقچگونه  -1 
 

 ؟د یآیم به وجود  گرفتیک

یپیشبر اهميت  ایمقدمه -2 يیکی  هایگت  ی از انرژي الكتر
 الزم در مقابل صدمات نایس 

 تعاريف و اصطالحات اوليه -3

ی از  -4
 برقمخاطرات نایس 

 
 گرفتیک

 برقانواع  -5
 

ي از آن هایو روش گرفتیک  جلوگت 

ی  -6
ات حفاظبر ن  توزي    ع هایسیستماز  هرکدامدر  مورداستفادهتجهت 

 حفاظت در برابر تماس مستقيم -7

مستقیمحفاظت در برابر تماس  -8  غت 

مستقیمحفاظت در برابر هر دو نوع تماس مستقيم  -9  و غت 

يیکی  هایمیدانبرریسی اثرات  -10  مغناطيیسی  هایو میدانالكتر

یس -11 ات  برریسی محدودهاي مجاز دستر ن  داربرقدر خصوص تجهت 

ايط استفاده از ك -12  ليدهاي محافظ جانرس 

 اثرات بيولوژيیکی برق -13

يیکی  -14 ی از جريان برق، شوك الكتر
 خطرات نایس 

 
 و سوختیک

هایبرریسی مقاومت بدن انسان در  -15  مختلف بدن مست 

، جريان  -16 ايط محيطی  مجاز براي انسان و ولتاژ رس 

احت، -17 ي    ح سه حالت قلب )استر بان تش  جريان  تأثت   و  (لرزش عضالت تالش و  و در طبيیعی  ضن

 قلب برق بر 

 برقاثر فركانس در  -18
 

 آن بر بدن تأثت   و نحوه گرفتیک

ن  هایبر سیستممروري  -19  )ارتينگ( اتصال به زمی 

 

دوره ایمنی 66-

فته برق  پیش 



 

 

 

  

مدت 

 دوره
موزش  آ هایدورهرسفصل   

 هایدورهعنوان 

 آموزش  

ودهاي  -1  ن  مورداستفادهانواع الكتر  در سيستم اتصال به زمی 

ودها و محلمقاومت ويژه خاك  -2  نصب الكتر

ودهاي متفرقه -3  الكتر

 همبندي سيستم -4

ن  و نصبانتخاب  -5  هادي زمی 

یاندازه -6 ن  گت  ود زمی   مقاومت الكتر

ات توليد برق -7 ن ن تجهت   اتصال به زمی 

ن  -8  فلزي هایو سازهموقت  هایداربستاتصال به زمی 

 و موانع، ايجاد حصارها دار برق هایقسمت بندیعایقنحوه  -9

 ايزوله **** هایترانسز ا و استفادهنحوه استقرار  -10

ی از ذوب شدن فيوزها  -11
ی نایس 

 
ن سوختیک ی از بدن و ریخیر

 روي قسمبر

يیکی  -12 ی قوس الكتر
ی نایس 

 
 **** قطع مدار با بار اكتيو  در اثر سوختیک

13-  
 

ی از  هایسوختیک
 کیلوولت  30بيش از  ولتاژهاینایس 

ی از  -14
 DC هایجریانبرریسی خطرات نایس 

ن خطرات  -15  برقمقايسه بی 
 

 ACو  DC یهاجریاناز  گرفتیک

يسيته ساكن -16 ي از  و  خطرات الكتر  هاآنراههاي جلوگت 

 (داربرقگرم )كار كردن با خطوط   -17

ی از آن و خطرات رعدوبرق -18
 نایس 

ي از آسيب ديدن موجودات زنده هایراه -19  در مقابل صاعقه جلوگت 

ات  هایراه-39 ن ي از آسيب ديدن تجهت   در مقابل صاعقه ها و دستگاهجلوگت 

 

دوره ایمنی 67-
فته رقب  پیش 

 



 

 

 

  

مدت 

 دوره
موزش  آ هایدورهرسفصل   

 هایدورهعنوان 

 آموزش  

ی و  -1 
ر
ات برق ن ي هایراهانفجار در تجهت   از آن جلوگت 

ی برق در استخرها -2
 شنا یايمبن

 آستانه احساس -3

 آستانه قابليت رها كردن -4

يالسيون بطبن  -5  آستانه فيتی

 ديگر اثرات جريان -6

ی  هایشبکهحريم مجار  -7  هوایی

 برقدر سانحه  اتو نجامداد  -8
 

 گرفتیک

 تت   یدر رو  گرفتهبرقطريقه نجات شخص  -9

 جداسازي مصدوم -10

ن آوردن شخص  -11 ی  یدر رو  گرفتهبرقطريقه پائی 
ی سيمباین

 و طنابتت  با استفاده از كمربند ايمبن

 به مصدوم امدادرساین  -12

 ماساژ قلبی  -13

 مصنویع هایتنفسبا انواع  آشنایی  -14

ی از الكتر  -15
ی در مقابل خطرات نایس 

 محتوي گازهاي قابل اشتعال هایکارگاهيسيته در  ايمبن

ن براي  هایسیستمنصب  -16  متحرك هایچرخشامل سياالت  هایلولهاتصال به زمی 

ات، ابزارها  -17 ن ن كار با برق)تفنگ پرتاب سيم ارت، مورداستفاده و لوازمتجهت   استيك، فيوزكش چوب در حی 

ايط استفاده از تفنگ ارت -18 هاي  رس   ضعيف و فشار  فشارقوی هایشبکهدر  ادهمورداستفانواع فازمتر

 مختلف هایکارگاهدر   کارانبرقبراي  مورداستفاده و گرویهلوازم حفاظت فردي  -19

ايط انتخاب لباس، دستكش  -20  در برق كار براي ايمبن   و کفشرس 

ي از  هایراه و  ها دستورالعمل -21  برقجلوگت 
 

 ادارات و  در منازل گرفتیک

ی براي هنگام ك هاینکته -22
 توزي    ع برق هایشبکه بر رویار مهم ايمبن

 

دوره ایمنی 68-
فته برق  پیش 



 

 

 

  

مدت 

 دوره
موزش  آ هایدورهرسفصل   

 هایدورهعنوان 

 آموزش  

 

 

ن كالس عايفر  محاسبه-61 يیکی و تعيی   لوازم حفاظت فردي قوس الكتر

ی در  هایپوشکف-62
 فاز و سهتك فاز  ولتاژهای عايفر

ن در احداث الك موردنیاز محاسبات -63 ودهاي زمی   تر

 برقمحاسبه جريان -64 
 

يیک گرفتیک ن ايط فت   افراد با توجه به رس 

ن سطح مقطع هاد-65 ن  یتعيی   زمی 

 مروري بر محاسبات اتصال كوتاه-66

دوره ایمنی 69-
فته  برق  پیش 



 

 

 

  
موزش  آ هایدورهرسفصل  مدت دوره  

 هایدورهعنوان 

 آموزش  

 

 معتتی  هایو دستورالعملاستانداردها  -1

 مطالعه موردي -2

 داليل استفاده از مخازن -3

ها در انتخاب نوع مخزن ترینمهم -4  پارامتر

 در تعداد مخازن مؤثر عوامل  -5

ان فشار و نوع سيال اساسمخازن بر  بندیطبقه -6 ن  مت 

 مخازن روباز -7

 مخازن سقف شناور ( -مخازن رسبسته )مخازن سقف ثابت  -8

 هافاوتت، معايب مزايا، -ساختار  –انواع مخازن سقف شناور  -9

 ایاستوانهكروي و   فشار تحتمخازن  -10

 مخازن سقف ثابت -11

 (... . ، لدر و دماسنج ،ها دریچههولها و من )نشت بند، متعلقات مخازن مواد نفبر  -12

 و ثانويه اوليه –درزبند مكانيیکی  -13

ی  -14
 

ی از برخورد صاعقه با مخازن سقف شناور یهابیآسبرریسی چگونیک
 نایس 

ين تهديد  ينكه بيشتر   هایی زمانبرریسی حاالت و  -15  صاعقه سقف شناور توسط مخازن بر روی و كمتر

 وجود دارد. 

يیکی صاعقه  مؤلفه چهار  برریسی  -16  مخازن بر رویالكتر

 مناطق خطر بندیتقسیم -17

 

 هایسیستم70-
ارتينگ و 

حفاظت صاعقه 
 در مخازن 

 



 

 

 

 

  

موزش  آ هایدورهرسفصل  مدت دوره  هایدورهعنوان  

 آموزش  

  

 همبندي شناور به هایسقفبا  برریسی علل نياز مخازن -18

 شناور هایسقف سازي در مخازن با  پتانسیلهمهمبندي جهت  هایروش -19

ی  -20
 اتصاالت لغزیس 

ايط نصب مورداستفادههاي شانت -21  در مخازن و رس 

ن نشسته شانت -22  هاخطرات در کمی 

ي از جرقه در هنگام بروز صاعقه در مخازن با  -23  شناور هایسقفنحوه پيشگت 

ه نفت و بر  API هایتوصیه -24 هاي شناور خارخی در -آن با سقف هایفرآوردهاي بهبود ايمبن مخازن ذخت 

 برابر صاعقه

 متداول با طول ثابت هایکابل -25

 و نحوه نصب آن (RGA)هادی جمع شونده  -26

 پس(بدنه )هادي باي-کابل اتصال سقف -27

 MAGS بازوي متحرك -28

 اجرا هایروشو مقايسه در  مزايا و معايب -29

 SPDثانویه صاعقه و فراتاخت به کمک  برابر اثرات حفاظت از مخازن در  -30

31- SPD Panel 

ن کردن مخازن -32  زمی 

های ارزیایی حفاظت مخازن -33
 پارامتر

ییک در مخازن راهکارهای -34 یسیته ساکن و تخلیه شارژ الکتر ی از تولید الکتر  جلوگت 

ی در ارتباط با  -35
 ارتينگ و حفاظت صاعقه در مخازن هایسیستم خطاهاي انساین

اتو تنگهداری  -36  عمت 

 هایسیستم71-
ارتينگ و 

حفاظت صاعقه 
 در مخازن 

 



 

 

 

 

 

 

موزش  آ هایدورهرسفصل  مدت دوره آموزش   هایدورهعنوان    

ساعت 8 ل و شناساتی 72-    هایآالینده كنی 
 .كار محيط در شيمياتی 

ساعت 8  ارزيات   ایشاخصه با آشناتی 73-  
 HSE در عملكرد

ساعت 16  آتش و ايمنی 74-  
ی
 عمویم نشات

ساعت 8  پرسنل براي بهداشت و ايمنی 75-  
 بيمارستان

ساعت 8 اتژی ارزيات  76-  
عوامل  تدوين اسی 

 رمحيط كا شيمياتی 

ساعت 8 ی آالیندههای اندازهروش77-   های گی 
 )در محيط كار  شيمياتی 

 
 (مقدمات

ساعت 8 ی آالیندههای اندازهروش78-   های گی 
 (فتهپيش  )در محيط كار  شيمياتی 

ساعت 8 ی عوامل نمونه79-   برداری و آنالی 
 
 
 در محيط كار شيميات

ساعت 8 های شناساتی و ارزیات  ریسک80-  
 بهداشن  



 

 

 

  
موزش  آ هایدورهرسفصل  مدت دوره آموزش   هایدورهعنوان    

ساعت 8  شن  ريسک بهدا های ارزيات  روش81-  
 در محيط كار های شيمياتی آالینده

ساعت 8 ی عوامل های اندازهروش82-   گی 
 آور بيولوژيک در محيط كارزیان

ساعت 16   -83 
ی
های تهويه سیستم طرایح مبات
 ) صنعن  

 
 )مقدمات

ساعت 16  های تهويه صنعن  سیستم طرایح84-  
فته)فزار ابه كمک نرم  (پيش 

ساعت 8  های تهويهعملكرد سیستم ارزيات  85-  

ساعت 8 ز اوع های تهويه مطبسیستم86-  
 ديدگاه بهداشت

ساعت 16 ل آالينده سیستم طرایح87-   های كنی 
 ای در صنعتذره

ساعت 8 ل سیستم طرایح88-   های كنی 
 های گاز و بخار در صنعتآالینده

ساعت 8  در داخل هواي كيفيت ارزيات  89-  
 و تجاری اداري هایساختمان



 

 

 

 

 

 

 

  

موزش  آ هایدورهرسفصل  مدت دوره آموزش   هایدورهعنوان    

 H2S با خطرات گاز آشناتی 90-  

ساعت 8  و بهداشت در آزمايشگاه ايمنی 91-   

ساعت 8  مواد تفسی  برگه اطالعات ايمنی 92-  
MSDS 

ساعت 8 ها يا مجوزهاي كاري در پروانه93-  
 صنعت

ساعت 8   -94 
ی
 آتش مبات



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

موزش  آ هایدورهرسفصل  مدت دوره وزش  آم هایدورهعنوان    

ساعت 8  مفاهیم وکلیات-1 
 آماده سازی قبل از اخذ مجوز ورود -2
ایط داخل مخازن -3  برریس رس 
 نحوه ورود به داخل فضای بسته  -4 
 مقررات عمویم -5

 

و  كار در فضاهاي بسته  ايمنی 95-
 مخازن

ساعت 16  حريق و آتش ايمنی 96-  
ی
 نشات

ساعت 8  عملكرد ايمنی  های ارزيات  شاخص97-  

ساعت 8  در شغیل عوارض و هابیماری98-  
 صنعت



 

 

 

موزش  آ هایدورهرسفصل  مدت دوره   آموزش   هایدورهعنوان    

ن مقررات و  و شناخت در معادن مبن یو اصول ا میبا مفاه یی آشنا -1   هانامهآئی 

ن با  یی آشنا -2  یو آتش بار  هینار  مواد  ،معدین  آالت ماشی 

ل   ،یبا اصول نگهدار  یی آشنا -3  هیتهو  حیصح هایو روشطبقات کنتر

ل و پ  هایروش -4  و انفجار در معادن سوزیآتشاز  یت  شگیکنتر

 یت  شگیکار و اصول پ  طیمح آور زیانبا عوامل  یی آشنا -5

 یحفاظت فرد لیلزوم استفاده از وسا تیاهم -6

 در معادنحوادث  و برریس و تحلیل یکاربرد  هایمثال -7

 آموزیس   لمیف شینما -8

 در معادن منی یا 99-

ن با قوان یی شناآ -1  ن و مقررات و  ی   گریریخته در صنایع مبن یا یهانامهآئی 

 کار  طیخطرات مح آور و زیانبا عوامل  یی آشنا -2

 یساز  چهیو ماه یز یر  بوته ذوب، در عملیات مبن یبا اصول ا یی آشنا -3

 گریریخته در صنایعحوادث  و برریس لیو تحل یکاربرد  هایمثال -4

 آموزیس   لمیف شینما -5

صنایع  در  منی یا 100-
 گریریخته

ن با قوان یی آشنا -1   ساختماین  هایو کارگاه عمراین  هایطرحو مقررات در  ی 

 مبن یا تیر یدر مد مؤثر  هایتکنیکارائه  -2

ن مهندس HSE با مباین  یی آشنا -3 ورت پرداخیر ن و ضن  هاکارگاهدر   HSE ناظر به ی 

 هاکارگاهدر   مبن یا سکیر  ایی یشناخت انواع خطرات، ارز  -4

 ساختماین های کارگاهدر   HSE PLAN نیو تدو  هیو نحوه ته یاز و مستندس برریس -5

 حوادث و برریس و تحلیل یکاربرد  هایمثال -6

 آموزیس   لمیف شینما -7

های ایمنی در کارگاه 101-
 
ی
 ساختمات



 

 

 

 

 

 

 

  

موزش  آ هایدورهرسفصل  مدت دوره آموزش   هایدورهعنوان    

 نشاین آتشآب  هت  ، تانک ذخها پمپ، ها شبکه با طراخ یی آشنا -1 

 IPS،NFPA یاستانداردها یکاربرد  هایآیتمبا  یی آشنا -2

ن تجه یفوم برا ستمیس طراخ -3  مختلف اتت 

4-  
ن
ن انواع دتکتورها و تجه معرق  هاآنو نحوه عملکرد  قیاعالم حر  اتت 

 حوادث و برریس لیو تحل یکاربرد  هایمثال -5

 آموزیس   لمیف شینما -6

با  تی آشنا102-
های اعالم و سیستم

 قیاطفاء حر 

 جیرا یواستانداردها ...و SMAW،GTAW،SAW یجوشکار  یندهایفرآ با  یی آشنا -1 

  ،سوزیآتشبا خطرات  یی آشنا -2
 

 مواد سیم ، گازها،بخارات ،صویر  آلودگ

 انساین  یو ت  ن از  انتیص در جهت مبن یا و الزاماتشناخت مقررات  -3

 حوادث و برریس و تحلیل یکاربرد  هایمثال -4

 آموزیس   لمیف شینما -5

و  یجوشکار  منی یا103-
 یبرشکار 

ن شناخت الزامات و  -1   ارتفاع در  مرتبط با کار  مبن یا یهانامهآئی 

 دارشیبانواع داربست، نردبان و سطوح  با  یی آشنا -2

اکو  لینفربر، جرثق یاز سبدها حیصح استفاده هایروش -3  هالیفتر

 حوادث و برریس و تحلیل یکاربرد  هایمثال -4

 کار در ارتفاع  منی یا104-



 

 

 

 

 

 

  

دوره مدت موزش  آ هایدورهرسفصل   آموزش   هایدورهعنوان    

 وگایهت  ن هایدیگو  فشار تحتانواع ظروف  شناخت -1 

 متعلقات بن یو بازب در مرحله ساخت و برریس فبن  با انواع بازریس یی آشنا -2

 مخرب ت  مخرب و غ هایتستبا انواع  یی آشنا -3

4-  
 

  هایویژگ
ن
ل آن   هایروشو  آب مرصق  هادیگو  فشار تحت در ظروفکنتر

 حوادث و برریس و تحلیل یکاربرد  هایمثال -5

 آموزیس   لمیف شینما -6

ظروف  منی یا105-
های دیگ و  فشار تحت

 وگایهی  ن

ن با قوان یی آشنا -1   کار  مبن یا و الزامات و مقررات ی 
 هاآن اندازیراهدر استقرار و  مبن یاصول ا و  ها جراثقالبا انواع  یی آشنا -2
 بار یی و جابجا حمل ،ی، باربندفبن  ایهبازریسبا انواع  یی آشنا -3
  دسبر  هایو عالمت منیا هایروششناخت  -4

 
 کار  و هماهنیک

 حوادث و برریس و تحلیل یکاربرد  هایمثال -5
 آموزیس   لمیف شینما -6

، یباربردار  اتیعمل106-
 هالیباالبرها جرثق

 از کار و خطرات نایس   سکیر  میبا مفاه یی آشنا -1 
 از خطرات یت  شگیپ کیستماتیس هایروششناخت  -2
ل  امد یپ برریس هایروشبا  یی آشنا -3  هاآنخسارات و فنون کنتر
 سکیر  ایی یخطرات و ارز  وتحلیلتجزیه هایروشبا  یی آشنا -4
 سکیر  تیر یو منافع حاصل از مد ا یبا مزا یی آشنا -5
 آموزیس   لمیف شینما -6

خطر در  تی شناسا107-
 ات  یکار و ارز   طیمح
 منظور طرایحبه

های مناسب و برنامه
کنش در صورت بروز وا 

 حوادث



 

 

 

 

 

 

 

 

  

موزش  آ هایدورهرسفصل  مدت دوره آموزش   هایدورهعنوان    

 و گازنفت  عیدر صنا HSE تیر یمد با تاریخچه یی آشنا -1 
 HSE تیر ینظام مد یبرقرار  یایمزا و  عناض  ،با مباین  یی آشنا -2
 نهیزم نیدر ا رانیعملکرد مد وهیش و  ها تیفعال یرو  شیبا مشکالت پ یی آشنا -3
 حوادث و برریس و تحلیل یکاربرد  هایمثال -4
 آموزیس   لمیف شینما -5

 HSE تیر ینظام مد108-
 نفت و گاز عیصنا در 

 در ساختمان HSE تیر یمد با تاریخچه یی آشنا -1 
 HSE تیر ینظام مد یبرقرار  یایمزا و  عناض  ،با مباین  یی آشنا -2
 نهیزم نیا در  رانیعملکرد مد وهیش و  ها تیفعال یرو  شیبا مشکالت پ یی آشنا -3
 حوادث و برریس و تحلیل یکاربرد  هایمثال -4
 آموزیس   لمیف شینما -5

 HSE تیر ینظام مد109-
 در ساختمان

 در معادن HSE تیر یمد با تاریخچه یی آشنا -1 
 HSE تیر ینظام مد یبرقرار  یایمزا و  عناض  ،با مباین  یی آشنا -2
 نهیزم نیدر ا رانیعملکرد مد وهیش و  ها تیفعال یرو  شیبا مشکالت پ یی آشنا -3
 حوادث و برریس و تحلیل یکاربرد  هایمثال -4
 آموزیس   لمیف شینما -5

 HSE تیر ینظام مد110-
 در معادن

 در برق HSE تیر یمد با تاریخچه یی آشنا -1 
 HSE تیر ینظام مد یبرقرار  یایمزا و  عناض  ،با مباین  یی آشنا -2
 نهیزم نیدر ا رانیعملکرد مد وهیش ها و فعالیت یرو  شیبا مشکالت پ یی آشنا -3
 حوادث و برریس و تحلیل یکاربرد  هایمثال -4
 آموزیس   لمیف شینما -5

 HSE تیر ینظام مد111-
 در برق



 

 

 

 

 

 

 

 

  

موزش  آرسفصل دوره های  مدت دوره  عنوان دوره های آموزش   

تکنیک های عمیل ارزیات  -112  
ریسک در حمل دسن  

 (MMHبار)
 استقرار -113  

ی
اصول و مبات

 صنایع برنامه جامع ارگونویم در 

آشناتی با مداخالت -114  
 : روش  ارزان 

ی
ارگونویم سازمات

در افزایش بهره وری و کاهش 
 ضایعات

اهمیت ارگونویم در -115  
 افزایش بهره وری کارکنان

دوره تخصیص ارگونویم و  -116  
 کاهش نارضاین  شغیل

کاربرد ارگونویم در -117  
ی از عوارض ناش  از  پیشگی 

 نوبت کاری
کاربرد اصول بیومکانیک -118  

ی از اختالالت  در پیشگی 
 
ی
 اسکلن  عضالت



 

 

 

 

 

 

موزش  آرسفصل دوره های  مدت دوره  عنوان دوره های آموزش   

 پروتکل جامع -119  
ی
معرف

 ارزیات  و مدیریت ریسک

دوره تخصیص و جامع -120  
تربیت کارشناس ارزیات  

 ریسک ارگونویم
 و آموزش-121  

ی
تکنیک  معرف

اختصایص ارزیات  ریسک  
ارگونویم در صنایع خودرو 

 سازی و مونتاژ
دوره تخصیص آموزش -122  

 حفظ پوسچر صحیح

دوره تخصیص بررش -123  
 
ی
آسیب های اسکلن  عضالت

 معمول در محیط کار
فته کاربرد -124   دوره پیش 

قواعدارگونویم در طرایح 
محیط صنعن  جهت 

ی از دردهای اس کلن  جلوگی 
 
ی
 عضالت



 

 

  

موزش  آرسفصل دوره های  مدت دوره  عنوان دوره های آموزش   

کیم سازی معاینات شغیل -125  
 در پایش و ارزیات  سالمت کارکنان

دوره تخصیص بررش -126  
 و 

ی
ریسک فاکتورهای روات

اجتمایع در محیط کار و راهکار 
 های کاهش آن

مداخالت ارگونومیک در -127  
ی ا ز حوادث و سوانح پیشگی 

 
 

 رانندگ
 ارگونویم در بیمارستان-128  

 و آموزش تکنیک -129  
ی
معرف

اختصایص ارزیات  ریسک ارگونویم 
 
ی
 در مراکز درمات

تکنیک های عمیل ارزیات  -130  
ریسک در حمل بیمار  در مراکز 

 
ی
 درمات

 برنامه جامع -131  
ی
اصول و مبات

 
ی
 ارگونویم در مراکز درمات

اربرد اصول ارگونویم ک-132  
 شناخن  در  طرایح محصول



 

 

 

 

 

  

موزش  آرسفصل دوره های  مدت دوره  عنوان دوره های آموزش   

مدل سطح بندی -133  
خدمات ارگونویم مبتنی بر 
 وضعیت سالمت کارکنان

دوره تخصیص کاربرد -134  
س  ارگونویم در کاهش اسی 

 های شغیل
آشناتی با روش های -135  

ریسک فاکتورهای ارزیات  
 اجتمایع

ی
 روات

آشناتی با اصول اندازه  -136  
ی و  تکنیک های عمیل  گی 

 
ی
 قابلیت انسات

کاربرد اصول ارگونویم -137  
شناخن  در طرایح محیط کار 

 اداری



 

 

 

 

 

 

  

موزش  آرسفصل دوره های  مدت دوره های آموزش  عنوان دوره   

ی -138  یک روز ایمنی کار با ماشی 
 آالت ساختم
ی
 ات

ایمنی کار در ارتفاع -139  دو روز
 
ی
 در کارگاه های ساختمات

 .یگودبردار   مبن یاشخاص در ا یها تیبا وظائف و مسئول آشنایی -1 دو روز
 .یساز  منیو ا یگودبردار   اصول و مباین  - 2
 .كیخاك و ژئوتكن بر مباحث مقدمایر  یمرور  - 3
 .آن ها مبن یا یو ضعف ها یحوادث مختلف گودبردار  برریس - 4
 .یگودبردار   مبن یدر ا الزامات قانوین  - 5
 - )یساز  و ی   ( مبحث هفتم ی  یساختمان در گودبردار  الزامات مقررات میل - 6
و حفاظت كار  مبن ی(مبحث دوازدهم ایساختمان در گودبردار  الزامات مقررات میل - 7

ن در ح  - )اجرا ی 
 – )عالئم و تابلوها ستمیب (مبحثیساختمان در گودبردار  الزامات مقررات میل - 8
ن روش، انتخاب ماش ،انتخابیكار(زمان بند  یز یدر برنامه ر  مبن یا - 9 آالت،نحوه  ی 

 حمل خاك ،نحوه
 )...و یساز  منیا

 یگودبردار   یها سکیر  - 10
 .الزم یمجوزها - 11
 .خاك یی و شناسا یکیمطالعه گزارش ژئوتكن - 12
ن استحكام زم برریس - 13  .گودجداره   یدار یو پا ی 
 .مجاور گود ساتیساختمان ها و تأس یدار یپا برریس - 14
15 -  

 
 .یخاك در گودبردار  یدار یو علل كاهش پا چگونیک

 .بن یزم ساتیتأس تیموقع برریس - 16
 .)اتیگود(كل  یدارساز یپا یروش ها - 17
 .حفاظت از جداره گود بدون وجود ساختمان مجاور - 18
 یبردار مجاور گود ینشست در ساختمانها - 19

ایمنی در -140
گودبرداری و عملیات 

 خایک



 

 

 

 

 

 

  

موزش  آرسفصل دوره های  مدت دوره های آموزش  عنوان دوره   

ایمنی مصالح -141  یک روز
 
ی
 ساختمات

روش های برآورد -142  دو روز
ریسک های ایمنی در 
 
ی
 کارگاه های ساختمات

ایمنی در تخریب -143  دو روز
 ساختمان

ی و مقررات -144  یک روز قوانی 
 
ی
 در کارگاههای ساختمات

ایمنی عمویم در -145  یک روز
 
ی
 کارگاه های ساختمات



 

 

 

موزش  آرسفصل دوره های  مدت دوره  عنوان دوره های آموزش   

ییک و شیمیایی گاز سولفید هیدروژن ) -1  ن  (H2Sخصوصیات فت 
 ( H2Sمنابع گاز سولفید هیدروژن ) -2
 ( بر روی انسان در غلظت های مختلفH2Sاثرات گاز سولفید هیدروژن ) -3
ی در معرض گاز سولفید هیدروژن )  -4  (H2Sعالئم قرارگت 
ل خطرات نشبر گاز سولفید هیدروژن ) -5 ی و کنتر  (H2Sپیشگت 
ی گاز سولفید هیدروژن ) -6 ات و لوازم اندازه گت  ن  (H2Sانواع تجهت 
 تخلیه و اقدامات اضطراری در هنگام نشبر  -7
 اولیهاورژانس و کمک های  -8

مسائل ایمنی در ارتباط با گاز 146-
 سولفید هیدروژن

 تعریف آتش و عوامل ایجاد کننده آن  -1         
اق خودبخود -2 اق، نقطه احتر  نقطه اشتعال، نقطه احتر
 منابع ایجاد حریق   -3
  LEL،UEL تعریف -4
 (A،B،C،Dکالس) تعریف انفجار و انواع آن -5
 دادن   ،خفه کردن  -6

 
 خنک کردن ،گرسنیک

 اع خاموش کننده هاانو  -7
 روش های انتقال حرارت -8

ن
 معرق

 علل توسعه آتش -9
 پخش فیلم آموزیس   -10

 آتش 147-
ی
 مبات

  اهمیت و  کلیات -1 
 

 تدافیع روش به رانندگ
  عمویم مقررات -2

 
  و  راهنمایی  مقررات مجموعه با  آشنایی  و  رانندگ

 
 رانندگ

 ها آن علل برریس و  تصادفات انواع -3
  در  ایمبن  نکات -4

 
 خودرو بازریس و  بازدید  رانندگ

  های مجوز  -5
 

 رانندگ
6-  

 
 راننده های ویژگ

148-  
 

ایمنی ترافیک و رانندگ
                                                 تدافیع


