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كار بهداشت و فنی حفاظت تعلیمات و تحقیقات صادر كننده گواهینامه های آموزشی از مركز  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خدا بنام

در انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان 

سیرجان  ، رعایت اصول اخالقی و حرفه ای ، شفافیت ، صداقت و 

 .شرکت ها یک شرط اساسی می باشد وفاداری به ارباب رجوعان و 

فاکتور بهبود مداوم در ارائه خدمات ، خلق ارزش برای ارباب رجوعان و 

شرکت ها  و خدمات ارزش آفرین ، درک نیازهای حال و آینده فراگیران 

و فراتر رفتن انتظارات آنان برای انجمن صنفی متخصصین ایمنی و 

 .ئز اهمیت است بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان بسیار حا

ی انجمن نوآوری ، خالقیت ، تعالی کسب و کار ، سرلوحه کلیه فعالیت ها

داشت حرفه ای شهرستان سیرجان می صنفی متخصصین ایمنی و به

 . باشد 

 .امید داریم كه همواره با شما و در كنار شما باشیم 

 

 با احترام

 سیرجان شهرستان داشت حرفه ایو بهه انجمن صنفی متخصصین ایمنی هئیت مدیر
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 : یادآوری 

 .بخش می باشد دواین کاتالوگ شامل 

 دوره های تخصصی ( ب

 دوره های ویژه( ج
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 (* Specialty)تخصصی دوره های

 محل .2شهرستان سیرجان و انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای .1این دوره ها در دو مکان

دگان از سازمان های مختلف و تبادل زایای این دوره ها حضور شرکت کنناز م. شرکت متقاضی برگزار می گردد 

 .تجربیات ، امکانات آموزشی مناسب و اثربخشی باال می باشد 
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 (ساعت)مدت دوره كد دوره

 ساعت 3 101

 شرایط ویژه

 ندارد   سطوح مختلف نیروی کار و تالش

 هدف
 کلیه نزد ایمنی فرهنگ ارتقای و کار بهداشت و ایمنی زمینه در کارگاهی درون پرسنل همگانی و عمومی آشنایی و شغلی تلخ حوادث تقلیل

 کار نیروی مختلف سطوح

 محتوی

آموزش تئوری اصول کلی ایمنی و بهداشت  .1

 کار

نمایش فیلم آموزشی مربوط به ایمنی و  .2

 بهداشت کار

 نمایش وسایل حفاظت فردی .3

 

 

 

 

 

 
 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 آموزش علمی کاربردی ایمنی و بهداشت کار در صنعت:  دوره آموزشی
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 (ساعت)مدت دوره كد دوره

 ساعت 3 101

 شرایط ویژه
سطوح مختلف نیروی کار و تالش ، متخصصان ایمنی ، دانشجویان و 

 دانش آموزان
 ندارد

 هدف
 آشنایی عمومی و همگانی در زمینه ایمنی و بهداشت کار و ارتقای فرهنگ ایمنی و بهداشت کارتقلیل حوادث تلخ شغلی و 

 محتوی

آشنایی تئوری با اصول کلی ایمنی و بهداشت  .1

 کار

 نمایش فیلم آموزشی .2

بازدید از قسمت های مختلف فرهنگ سرای  .3

دائمی ایمنی و بهداشت کار مرکز و ارائه 

 :توضیحات الزم در خصوص 

 بیماری های شغلی

 وسایل حفاظت فردی

 موزه حوادث 

 ایمنی ماشین آالت

 ایمنی برق

 تجهیزات اعالم و اطفای آتش

 نشریات

 

  
 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 و ایمنی دائمی فرهنگسرای از بازدید طریق از کار بهداشت و ایمنی آموزش کارگاه:  دوره آموزشی

 مرکز  کار بهداشت
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 (ساعت)مدت دوره كد دوره

 ساعت 20 101

 شرایط ویژه
مدیران ، سرپرستان ، مسئولین ایمنی و بهداشت کار و اعضای کمیته 

 حفاظت فنی و بهداشت کار

 دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و سابقه کار مفید

 هدف
و نحوه صحیح روابط بین کارگران ، سرپرستان و کارفرمایان در راستای  تقلیل حوادث تلخ شغلی و ارائه آموزش به منظور افزایش آشنایی با روانشناسی صنعتی و شناخت رفتار افراد در محیط کار

 افزایش انگیزش و کاهش عوارض روانی ناشی از کار

 محتوی
 آشنایی با اصول ومفاهیم روانشناسی صنعتی .1

 آشنایی با روانشناسی کار و روابط بین افراد در صنعت .2

 آشنایی با روش های ارتقاء انگیزش و رضایت در کار .3

 آشنایی با کیفیت رفتار و عوامل موثر در شکل گیری آن .4

آشنایی با شرایط و عوامل محیطی و تاثیر آن در رفتار  .5

 کارکنان

 آشنایی با طرح ریزی مناسب کار از نظر روان شناختی .6

 آشنایی با نقش عوامل روانی در بروز حوادث ناشی از کار .1

 هاآشنایی با نارضایتی های شغلی  و طرق پیشگیری از آن .1

 (B.B.S)آشنایی با اصول ایمنی مبتنی بر رفتار  .1

 نمایش فیلم آموزشی .10

 

 

 

 
 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 روانشناسی صنعتی.:  دوره آموزشی
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 (ساعت)مدت دوره كد دوره

 ساعت 20 105

 شرایط ویژه
 دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و عضویت در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار ایمنی و بهداشت کار و اعضای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کارمسئولین 

 هدف
تقلیل حوادث تلخ شغلی و آشنا نمودن اعضای کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار با وظایف خود و آگاهی به اصول و ظوابط و مقررات ایمنی 

 بهداشت کار در صنعتو 

 محتوی
آشنایی با قوانین و مقررات ملی و بین المللی ایمنی و  .1

 بهداشت کار

 آشنایی با آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار .2

 آشنایی با مدیریت کنترل بیماری های ناشی از کار .3

آشنایی با روش های ارزیابی مخاطرات در محیط کار و  .4

 روش های کنترل آن

 با سیستم مدیریت ایمنی  و بهداشت کارآشنایی  .5

 آشنایی با روش کار کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار .6

 نمایش فیلم آموزشی .1

 

 

 

 
 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

  کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار:  دوره آموزشی
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 (ساعت)مدت دوره كد دوره

 ساعت 20 104

 شرایط ویژه
 دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و سابقه کار مفید مسئولین ایمنی و بهداشت کار ، سرپرستان و کارگران

 هدف
تقلیل حوادث تلخ شغلی و ارائه آموزش به منظور آشنایی با وسایل حفاظت فردی و شناخت روش های انتخاب ، نگهداری مناسب و 

 استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردی

 محتوی
 آشنایی با استاندارد وسایل حفاظت فردی .1

آشنایی با اهمیت و لزوم استفاده از لوازم حفاظت  .2

 فردی

آشنایی با روش های استفاده از بهینه و کاربرد  .3

 صحیح لوازم حفاظت فردی

آشنایی با روش های صحیح نگهداری تجهیزات  .4

 حفاظت فردی

آشنایی با روش های ارزیابی کیفیت وسایل حفاظت  .5

 فردی

 نمایش فیلم آموزشی .6

 

 

 

 
 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

  وسایل حفاظت فردی:  دوره آموزشی
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 (ساعت)مدت دوره كد دوره

 ساعت 20 201

 شرایط ویژه
 دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و سابقه کار مفید کارشناسان ایمنی ، سرپرستان و اپراتور های دیگهای بخار 

 هدف
تقلیل حوادث تلخ شغلی وآشنایی با مخاطرات موجود در دیگهای بخار و ظروف تحت فشار و روش های پیشگیری و کنترل خطرات و حوادث 

 ناشی از آنها در محیط کار

 محتوی
 شناخت انواع ظروف تحت فشار و کاربرد آنها در صنعت .1

شناخت روش های راه اندازی و بهره برداری صحیح از  .2

 ظروف تحت فشار و دیگ های بخار

آشنایی با روش های بررسی و باز بینی متعلقات دیگ های  .3

 بخار و ظروف تحت فشار 

 شناخت انواع بازرسی های فنی در مرحله ساخت .4

تست های مخرب و غیر مخرب دیگ های آشنایی با انواع  .5

 بخار و ظروف تحت فشار

آشنایی با ویژگی های آب مصرفی دیگ های بخار و ظروف  .6

 تحت فشار و روش های کنترل آن

 نمایش فیلم آموزشی .1

 

 

 

 

 

 
 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

  ایمنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشار : دوره آموزشی
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 (ساعت)مدت دوره كد دوره

 ساعت 20 202

 شرایط ویژه
کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار ، کارشناسان فنی صنایع و 

 سرپرستان و برق کاران

 دارا  بودن حداقل مدرک دیپلم و سابقه کار مفید

 هدف
حوادث ناشی از برق ، پیشگیری وکنترل آنها و طرز  صحیح کمک به مصدومین در مواقع خطر  تقلیل حوادث تلخ شغلی و آشنایی با مخاطرات برق ، علل بروز

 به منظور کاهش حوادث ناشی از کار

 محتوی
آشنایی با مفاهیم و اصطالحات در سیستم های  انتقال نیروی  .1

 برق

شناخت ایمنی در سیستم های برق رسانی کارگاهی و تجهیزات  .2

 الکتریکی در  صنعت

 آشنایی با روش های جلوگیری از برق گرفتگی در صنعت .3

 آشنایی با سیستم اتصال به زمین و انواع آن .4

 شناخت عوامل موثر در بروز برق گرفتگی .5

شناخت ایمنی در خطوط انتقال نیروهای فشار قوی و فشار  .6

 ضعیف

شناخت امداد و نجات در مواقع بروز حوادث ناشی از برق  .1

 گرفتگی 

 تجهیزات برقی در اماکن خطرناکآشنایی با نصب  .1

 نمایش فیلم آموزشی .1

 

 
 

 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

  ایمنی برق :  دوره آموزشی
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 (ساعت)مدت دوره كد دوره

201 20 

 شرایط ویژه
 دارا بودن مدرک کارشناسی بهداشت کار مدیران ، متخصصان و کارشناسان ایمنی و

 هدف
 خطر بروز صورت در واکنش و مناسب های برنامه طراحی منظور به آنها ارزیابی و کار محیط در موجود خطرات شناسایی و شغلی تلخ حوادث تقلیل

 محتوی
 آشنایی با مفاهیم ریسک و خطرات ناشی از کار .1

 خطراتشناخت روش های سیستماتیک پیشگیری از  .2

آشنایی با روش های بررسی پیامد خسارت و فنون کنترل  .3

 آنها

آشنایی با روش های تجزیه و تحلیل خطرات و ارزیابی  .4

 :ریسک شامل

FMEA 
JSA 

William Fine 
PHA 

 آشنایی با مزایا و منافع حاصل از مدیریت ریسک .5

 نمایش فیلم آموزشی .6

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

   ریسک ارزیابی و خطرات شناسایی :دوره آموزشی
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 (ساعت)مدت دوره كد دوره

201 20 

 شرایط ویژه
 دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و سابقه کار مفید کارشناسان ایمنی و بهداشت کار و سرپرستان کارگاه ها

 هدف
آشنا نمودن افراد با ایمنی کار با دستگاه ها و ماشین آالت صنعتی و مخاطرات آنها و روش های استفاده صحیح و ایمن از آنها در تقلیل حوادث تلخ شغلی و 

 راستای پیشگیری از حوادث ناشی از کار

 محتوی
 آشنایی با انواع ماشین آالت صنعتی .1

شناخت ایمنی پرس ها  و روش های ایمنی استفاده از هر  .2

 کدام 

 آشنایی با اصول ایمنی کار با ماشین افزار ها .3

 آشنایی با انواع حفاظ ها و کاربرد آنها در صنعت .4

 شناخت ایمنی وسایل و تجهیزات حمل و نقل بار .5

 آشنایی با ایمنی کار با ماشین آالت سنگین  .6

آشنایی با قوانین و مقررات و آئین نامه های حفاظتی  .1

 ماشین آالت

اربرد وسایل حفاظت فردی در آشنایی با اهمیت و لزوم ک .1

 صنعت

 نمایش فیلم آموزشی .1

 

 

 

 

 
 

 بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجانانجمن صنفی متخصصین ایمنی و 

  ایمنی کار با ماشین آالت صنعتی : دوره آموزشی
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 (ساعت)مدت دوره كد دوره

210 20 

 شرایط ویژه
 دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و سابقه کار مفید سرپرستان و جوشکارانمسئولین ایمنی و بهداشت کار و 

 هدف
واع تقلیل حوادث تلخ شغلی و آشنایی با مسائل ایمنی در عملیات جوشکاری و روش های پیشگیری و کنترل حوادث و بیماری های ناشی از کار در ان

 جوشکاری

 محتوی
 آشنای با انواع جوشکاری .1

 ایمنی در نقطه جوش با برقآشنایی با اصول  .2

 آشنایی با اصول ایمنی در جوشکاری با گاز استلین .3

 آشنایی با خطرات ناشی از صنعت جوشکاری .4

آشنایی با ایمنی استفاده از کپسول های اکسیژن و  .5

 استلین

آشنایی با قوانین و مقررات و آئین نامه های حفاظت فنی و  .6

 بهداشت کار در جوشکاری

 ی در سیستم های برق رسانیآشنایی با اصول ایمن .1

آشنایی با امداد و نجات در مواقع بروز حادثه در عملیات  .1

 جوشکاری 

آشنایی با روش های جلوگیری از بروز آتش در عملیات  .1

 جوشکاری و روش های اطفای آن

آشنایی با اهمیت و لزوم استفاده از وسایل حفاظت فردی  .10

 در عملیات جوشکاری

 نمایش فیلم آموزشی .11

 

  
 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

   جوشکاری عملیات در کار ایمنی :دوره آموزشی
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 (ساعت)مدت دوره كد دوره

211 20  

 شرایط ویژه

 دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و سابقه کار مفید مسئولین و کارشناسان ایمنی و بهداشت

 هدف
 تقلیل حوادث تلخ شغلی و آشنایی با مسائل ارگونومی و توانایی طراحی و ایجاد تغییرات مناسب در محل کار ، پیشگیری از بروز عوارض جسمی

 و روانی در پرسنل و افزایش میزان بهره وری کار

 محتوی
 آشنایی با ارگونومی و نقش آن در بهره وری کار .1

 بررسی ریسک فاکتورهای ارگونومی محیط کار  .2

 طراحی محیط کار و تاثیر آن بر روی سالمتی کار کنان  .3

 بررسی خطاهای انسانی از دیدگاه ارگونومی  .4

آشنایی با مخاطرات ناشی از حمل دستی بار از دیدگاه  .5

 ارگونومی 

آشنایی با طراحی محیط کار ارگونومی با توجه به ارزیابی  .6

کار نشسته و فعالیت های که نیاز به حمل  به عمل آمده در

 دستی بار دارند

 کارگاه آموزشی در زمینه ارگونومی .1

 آشنایی با اصول آنتروپومتری در طراحی .1

 آشنایی با تکنیک های ارزیابی پوسچر .1

 نمایش فیلم آموزشی .10
 

 

 

 
 

 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

  ( ارگونومی ) اصول مهندسی انسانی  :دوره آموزشی
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 (ساعت)مدت دوره كد دوره

212 20 

 شرایط ویژه
کارشناسان ، مسئولین ایمنی و بهداشت کار و کارکنان انبارهای کاال 

 و مواد

 دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و سابقه کار مفید

 هدف
داری به منظور ایجاد توانایی در اجرای ایمن ترین روش انبار کردن ، نگهداری و جا به تقلیل حوادث تلخ شغلی و ارائه آموزش روش های صحیح و ایمن انبار 

 جایی کاال و مواد در محیط کار

 محتوی
آشنایی با انواع انبار ها و عوامل موثر در طراحی ساختمان ها  .1

 انبار ها

آشنایی با ایمنی کار با وسایل و تجهیزات حمل و نقل و جا به  .2

 انبارجایی بار در 

 آشنایی با روش های قفسه بندی صحیح و ایمن در انبار ها .3

 آشنایی با اصول ایمنی استقرار کاال و مواد در انبار .4

 آشنایی با روش های طبقه بندی کاال ومواد خطرناک در انبار ها .5

آشنایی با آئین نامه ها و مقررات حفاظت فنی و بهداشت در  .6

 انبار ها

ز آتش در انبار و روش های آشنایی با روش های پیشگیری ا .1

 اطفای آن

 نمایش فیلم آموزشی .1

 

 
 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 ایمنی انبار:  دوره آموزشی
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 (ساعت)مدت دوره كد دوره
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 شرایط ویژه
سرپرستان و شاغلین در واحد های کارشناسان ، مسئولین ایمنی ، 

 مواد شیمیایی

 دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و سابقه کار مفید

 هدف
و نحوه صحیح حمل و نقل و نگهداری مواد شیمیایی ( مواد شیمیایی MSDSشناخت )تقلیل حوادث تلخ شغلی و آشنایی با خطرات و عوارض مواد شیمیایی 

 خطرناک قابل اشتعال و انفجار به منظور پیشگیری وکنترل مخاطرات در محیط کار

 محتوی
 آشنایی با عوامل شیمیایی زیان آور در محیط کار .1

 آشنایی با تقسیم بندی انواع مواد شیمیایی .2

 آشنایی با عوارض ناشی از کار با مواد شیمیایی  .3

آشنایی با استاندارد های ملی و بین المللی مواجهه با  .4

 انواع مواد و آالینده های شیمیایی محیط کار

آشنایی با روش های ایمن نگهداری و انبار داری مواد  .5

 شیمیایی خطرناک و قابل اشتعال و انفجار 

حمل و نقل مواد آشنایی با روش های صحیح و ایمن  .6

 شیمیایی 

آشنایی با اهمیت و کاربرد لوازم و تجهیزات حفاظت  .1

 فردی در کار با مواد شیمیایی

 نمایش فیلم آموزشی .1

 

 

 

 
 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

  ایمنی کار با مواد شیمیایی :  :دوره آموزشی
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 شرایط ویژه
کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار و کارکنان انبار های 

 کاال و مواد

 دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و سابقه کار مفید

 هدف
ایجاد توانایی در جا به  تقلیل حوادث تلخ شغلی و ارائه آموزش الزم برای بهره گیری از فنون مناسب و ایمن در صنعت حمل و نقل به منظور

 جایی صحیح بار و کاال و پیش گیری از بروز حوادث ناشی از کار حمل و نقل در کارگاه

 محتوی

آشنایی با انواع ماشین آالت و تجهیزات حمل و نقل و جا  .1

 به جایی کاال 

آشنایی با اصول ایمنی حمل و نقل و جا به جایی صحیح  .2

 بار

 حمل و نقل و جا به جایی بارآشنایی با اصول ارگونومی در  .3

آشنایی با حوادث و بیماری های ناشی از کار حمل و نقل  .4

 مواد و کاال

آشنایی با مقررات و آئین نامه های ایمنی و حمل و نقل و  .5

 جا به جایی بار و کاال

آشنایی با نحوه صحیح استفاده از وسایل حفاظت انفرادی  .6

 و لزوم کاربرد آنها

و حمل و نقل ایمن مواد  شناخت روش های نگهداری .1

 ...(مواد شیمیایی ، مواد منفجره) خطرناک 

 نمایش فیلم آموزشی .1

 

 

 
 

 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 ایمنی حمل و نقل در کارگاه:  دوره آموزشی
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 شرایط ویژه
دارا بودن مدرک لیسانس و گواهی نامه مستند سازی و تشریح  سرپرستان ، کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار

 (OHSAS 18001)الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار  

 هدف
ممیزی و نحوه انجام ممیزی در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت  تقلیل حوادث تلخ شغلی و ارائه آموزش الزم برای بهره گیری از اصول و فنون

 کار در صنایع

 محتوی
آشنایی با دالیل انجام ممیزی در سیستم مدیریت ایمنی و  .1

 بهداشت کار

آشنایی با انواع ممیزی در سیستم مدیریت ایمنی و  .2

 بهداشت کار

آشنایی با اصول ممیزی در سیستم مدیریت ایمنی و  .3

 بهداشت کار

 آشنایی با مدیریت برنامه ممیزی .4

آشنایی با فعالیت های ممیزی در سیستم مدیریت ایمنی و  .5

 بهداشت کار 

آشنایی با اصول روانشناسی در ممیزی سیستم مدیریت  .6

 ایمنی و بهداشت کار

آشنایی با ممیزی کلیه بند های استاندارد سیستم  .1

 مدیریت ایمنی و بهداشت کار

 نمایش فیلم آموزشی .1

 

 

 

  

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

   (OHSAS 18001)ممیزی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار  :دوره آموزشی
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 شرایط ویژه
 سابقه کار مدیریتیدارا بودن مدرک لیسانس و  مدیران ، کارشناسان، مسئولین ایمنی و بهداشت کار و سرپرستان

 هدف
ز مدیریت و عملکرد تقلیل حوادث تلخ شغلی و ارائه آموزش های الزم به افراد به منظور توانایی پیش گیری از پیامد های ناگوار در زمان بحران با استفاده ا

 مطلوب

 محتوی

 تعریف شرایط اضطراری .1

 اصول موثر در مدیریت شرایط اضطراری .2

 مواجهه با شرایط اضطراریاقدامات نهایی در  .3

 مدیریت تخلیه و نجات در شرایط اضطراری  .4

آشنایی با امکانات و تجهیزات و وسایل مورد  .5

 نیاز در مواجهه با شرایط اضطراری

 آشنایی با روش های اعالم شرایط اضطراری .6

 نمایش فیلم آموزشی .1

 

 

 

 
 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

  مدیریت شرایط اضطراری در محیط کار  :دوره آموزشی
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 (ساعت)مدت دوره كد دوره
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 شرایط ویژه
مسئولین ، کارشناسان ایمنی و بهداشت کار، رانندگان و اپراتور های 

 جرثقیل ها

 دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و سابقه کار مفید

 هدف
نمودن رانندگان و اپراتورهای جرثقیل ها و مسئولین ایمنی و بهداشت کار با جرثقیل ها در راستای کاهش حوادث و بیماری تقلیل حوادث تلخ شغلی و آشنا 

 های ناشی از کار

 محتوی
 آشنایی با انواع جرثقیل ها .1

 اصول ایمنی در استقرار و راه اندازی جرثقیل ها .2

 اصول ایمنی در کار با جرثقیل های متحرک .3

 رکار با جرثقیل های ثابتاصول ایمنی د  .4

 آشنایی با انواع بازرسی های فنی در ایمنی جرثقیل ها .5

و کنترل ..( تسمه ، زنجیر و ) آشنایی با وسایل بار بندی  .6

 آنها

شناخت روش های ایمن حمل و جا به جایی بار با جرثقیل  .1

 ها

 آشنایی با قوانین و مقررات ایمنی کار با جرثقیل ها  .1

 عالمت دستی و هماهنگی کار با جرثقیل ها  .1
 نمایش فیلم آموزشی .10

 

 
 

 سیرجان انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان

 ایمنی کار با جرثقیل ها:  دوره آموزشی
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 (ساعت)مدت دوره كد دوره

211 20  

 شرایط ویژه
 دارا بودن مدرک لیسانس مسئولین ایمنی و کارشناسان بهداشت حرفه ای و محیط زیست

 هدف
تقلیل حوادث تلخ شغلی و ارائه آموزش های الزم به افراد د رجهت شناسایی عوامل زیان آور محیطی و کنترل آنها و پیش گیری از تخریب 

 محیط زیست

 محتوی

 شناسایی و معرفی ریسک های زیست محیطی .1

بیولوژیکی ، )آشنایی با بهداشت آب وآلودگی های آن  .2

 (شیمیایی ، فیزیکی

شناخت آلودگی های هوای محیط کار و اثرات آن بر انسان  .3

 و محیط زیست

 شناخت فاضالب صنعتی و اثرات آن بر محیط زیست .4

 شناخت روش های دفع مواد زاید و زباله های صنعتی .5

سان و محیط شناخت آلودگی های صوتی واثرات آن بر ان .6

 زیست

 ISOآشنایی با الزامات سیستم مدیریت زیست محیطی  .7

14001 

 نمایش فیلم آموزشی .1

 

 

 

 

 

 

 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

   (ISO 14001)ارزیابی و کنترل آالینده های زیست محیطی  :دوره آموزشی
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 (ساعت)مدت دوره كد دوره
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 شرایط ویژه
کارشناسان ، مسئولین ایمنی و بهداشت کار و کارگران شاغل در 

 بخش ریخته گری

 دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و سابقه کار مفید

 هدف
تقلیل حوادث تلخ شغلی و بهره گیری از فنون مناسب ایمنی در عملیات ریخته گری به منظور جلوگیری از حوادث و بیماری های ناشی از کار 

 ریخته گری و ارتقاء فرهنگ ایمنی و بهداشت کار در کارگاه های ریخته گری

 محتوی
 آشنایی با انواع ریخته گری  .1

آشنایی با اصول ایمنی در عملیات ریخته گری و تعاریف و  .2

 مفاهیم آن

آشنایی با خطرات و عوارض ناشی از فعالیت ها و فرایند  .3

 های ریخته گری و روش پیشگیری از آنها 

 آشنایی با اصول ایمنی در عملیات ذوب و دستگاه های آن .4

بوته ) آشنایی با اصول ایمنی در تخلیه و جا به جایی ذوب  .5

 (ریزی 

 آشنایی با اصول ایمنی در ماهیچه سازی .6

آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار در کارگاه های ریخته  .1

 گری

ی و آشنایی با قوانین و مقررات و آئین نامه های حفاظت فن .1

 بهداشت کار در صنعت ریخته گری

 نمایش فیلم آموزشی .1

 

 

 

  

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 ایمنی کار در عملیات ریخته گری : دوره آموزشی
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 (ساعت)مدت دوره كد دوره
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 شرایط ویژه

 دارا بودن حداقل مدرک لیسانس و سابقه کار مفید کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار

 هدف
ل زیان آور تقلیل حوادث تلخ شغلی و آشنا نمودن کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار صنایع سطح کشور با نحوه کار با وسایل اندازه گیری عوام

 مدیران و کار شناسان از خطرات موجود در محیط کار و نحوه کنترل آنهامحیط کار در راستای آگاه نمودن 

 محتوی
 روش کار با دستگاه مولتی متر .1

 روش کار با دستگاه ضخامت سنج .2

 چگونگی استفاده از دستگاه ارت تستر .3

 روش کار با دستگاه صدا سنج .4

 نحوه استفاده از دستگاه ارتعاش سنج .5

 رطوبت -گرما  –روش های اندازه گیری سرما  .6

 روش کار با دستگاه نور سنج .1

 روش کار با پمپ نمونه برداری فردی و محیطی .1

 نحوه آنالیز گاز های خروجی  .1

 طریقه استفاده از گاز سنج .10

 نمایش فیلم آموزشی .11

 

 

 

 
 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 کار با وسایل اندازه گیری عوامل زیان آور در محیط کار : دوره آموزشی

 

 



 

 

 

 سرفصل دوره های آموزشی انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

22-3-182FO118(00) 

Prepared: Moien Saeed Abadi  

 

 

 

 

 

 (ساعت)مدت دوره كد دوره

223 20 

 شرایط ویژه
کارشناسان ، مدیران ، پرسنل و مسئولین ایمنی مرتبط با محیط های تحت 

 تشعشع

 دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و سابقه کار مفید

 هدف
پرسنل شاغل در محیط هایی که به نحوی با تشعشعات زیان آور مواجه بوده و همچنین شناخت نسبت به منابع ، تقلیل حوادث تلخ شغلی و آشنا نمودن کلیه 

 کاربرد و خطرات پرتوها و چگونگی حفاظت در برابر آنها جهت جلوگیری از آسیب های ناشی از پرتوها

 محتوی
 آشنایی با فیزیک پرتوها و طیف های الکترو مغناطیسی .1

 پرتوهای غیر یونیزان و خطرات آنهاآشنایی با  .2

 آشنایی با روش های حفاظت در برابر خطرات .3

 آشنایی با پرتوهای یونیزان و خطرات آنها .4

 آشنایی با روش های محافظت در برابر پرتو های یونیزان  .5

 آشنایی با لیزر و انواع کاربرد آن .6

 آشنایی با خطرات لیزر و روش های حفاظت و پیشگیری از آنها .1

 ات شناسایی و اندازه گیری پرتوهاتجهیز .1

 مدیریت زباله های هسته ای .1

 نمایش فیلم آموزشی .10

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

  ایمنی کار با پرتوها و تشعشات زیان آور  :دوره آموزشی

 

 



 

 

 

 سرفصل دوره های آموزشی انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

22-3-182FO118(00) 

Prepared: Moien Saeed Abadi  

 

 

 

 

 

 (ساعت)مدت دوره كد دوره

224 20 

 شرایط ویژه
 دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و سابقه کار مفید مسئولین ایمنی و بهداشت کار بنادر و پرسنل بنادر و دریا نوردی

 هدف
ر ارایه آموزش اصول ایمنی و بهداشت کار در بنادر و دریانوردی به منظور شناسایی خطرات و حوادث ناشی از کار در بنادر و شناور ها و امو

 دریانوردی

 محتوی
آشنایی با ایمنی در حمل و نقل با انواع باالبرها و  .1

 ایمنی حمل و نقل در بنادر و شناورها

آشنایی با روش های شناسایی عوامل خطرناک و  .2

 کانون های خطر در بنادر و شناورها 

آشنایی با انواع ماشین آالت و تجهیزات حمل ونقل  .3

 در بنادر و شناور ها 

 آشنایی با اجزاء جرثقیل ها و لیفت تراکها  .4

ایمنی در عملیات تخلیه و بارگیری محموله و باربندی  .5

 بار 

 واکنش در شرایط اضطراری در بنادر و کار دریایی .6

آشنایی با قوانین و مقاله نامه های مرتبط با امور  .1

 دریایی

 بررسی علل حوادث در بنادر و کار دریایی  .1

 نمایش فیلم آموزشی .1

 

 
 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 ایمنی کار در بنادر و دریانوردی:  دوره آموزشی

 

 



 

 

 

 سرفصل دوره های آموزشی انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

22-3-182FO118(00) 

Prepared: Moien Saeed Abadi  

 

 

 

 

 

 (ساعت)مدت دوره كد دوره

225 20 

 شرایط ویژه
کارشناسان ، مدیران و پرسنل آزمایشگاه ها و مسئولین ایمنی و 

 بهداشت کار واحدها

 مدرک دیپلم و سابقه کار مفیددارا بودن حداقل 

 هدف
تقلیل حوادث تلخ شغلی وآموزش و ارتقای سطح علمی افرادی که به نوعی با امور آزمایشگاه مرتبط بوده و شناسایی خطرات پیرامون آنها و 

 روش های پیشگیری  و دفع خطرات موجود در آزمایشگاه ها

 محتوی
 کلیات ایمنی و بهداشت کار در آزمایشگاه .1

 آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار .2

نحوه به کار گیری کپسول ها و ظروف تحت فشار در  .3

 محیط آزمایشگاه

آشنایی با روش های نگهداری انبارداری وحمل ونقل ایمن  .4

 مواد شیمیایی خطرناک قابل اشتعال و انفجار 

آشنایی با روش های صحیح تهویه هوای محیط و روش  .5

 ع زبالههای صحیح دفع فاضالب و دف

آشنایی با وسایل حفاظت فردی و اهمیت لزوم استفاده از  .6

 آنها 

مواد شیمیایی و   (MSDS)آشنایی با انواع بر چسب های  .1

 کاربرد آن در آزمایشگاه

 آشنایی با اصول مهندسی انسانی در آزمایشگاه .1

نحوه کار ایمن با وسایل و تجهیزات الکتریکی موجود در  .1

 آزمایشگاه

 آموزشینمایش فیلم  .10

 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

  ایمنی کار در آزمایشگاه:  دوره آموزشی

 

 



 

 

 

 سرفصل دوره های آموزشی انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان
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 (ساعت)مدت دوره كد دوره

221 20  

 شرایط ویژه

 لیسانسدارا بودن مدرک  مدیران و کارشناسان ایمنی و بهداشت کار

 هدف
تقلیل حوادث تلخ شغلی و توانایی بهره گیری از فنون مناسب مدیریت و ایجاد سیستم مدیریت ایمنی کار ، سالمت و محیط زیست 

 HSEبه منظور پیاده سازی و تلفیق سیستم های مدیریتی مرتبط با 

 محتوی
آشنایی با مفاهیم و واژگان ، اصطالحات و تعاریف در سیستم  .1

 (ایمنی کار ،سالمت و محیط زیست) HSEهای مدیریت 

 HSEمروری بر مدل ها و گزینه های سیستم مدیریت  .2

بر مبنای   HSEتشریح الزامات سیستم یکپارچه مدیریت  .3

OHSOS 18001  وISO 14001   وOGP 

استراتژیک در سیستم های تعهد و رهبری ، خط مشی و اهداف  .4

 HSEمدیریت 

 HSEسازماندهی و تهیه مستندات در سیستم های مدیریت  .5

مدیریت ریسک شامل شناسایی خطرات ، ارزیابی ریسک و  .6

 تعیین کنترل ها

 

طرح ریزی شامل مدیریت تغییر و آمادگی و واکنش در شرایط  .1

 اضطراری

 اجرا عملیات بررسی ، پایش و ارزیابی عملکرد .1

بازنگری مدیریت و بهبود مداوم در سیستم های یکپارچه  .1

 HSEمدیریت 

 

 

 
 

 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

   (HSE-MS)سیستم مدیریت ایمنی کار ، سالمت و محیط زیست  :دوره آموزشی

 

 



 

 

 

 سرفصل دوره های آموزشی انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان
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Prepared: Moien Saeed Abadi  

 

 

 

 

 

 (ساعت)مدت دوره كد دوره

226 20 

 شرایط ویژه
ایمنی و بهداشت کار ، سرپرستان ، مسئولین و کارشناسان 

 کارشناسان و کارکنان کشاورزی

 دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و سابقه کار مفید

 هدف
تقلیل حوادث تلخ شغلی و افزایش توانایی استفاده از فنون مناسب ایمنی در عملیات کشاورزی به منظور جلوگیری از حوادث و بیماری های 

 سطح فرهنگ ایمنی و بهداشت کار در جوامع کشاورزیناشی از کار و ارتقای 

 محتوی
 آشنایی با اهمیت ایمنی در واحد های کشاورزی .1

 آشنایی با آئین نامه و استانداردهای ایمنی در کشاورزی .2

 آشنایی با عوامل زیان آور در محیط کار در کشاورزی  .3

 آشنایی با اصول ایمنی کار در انواع عملیات کشاورزی  .4

اع تراکتور و تجهیزات حمل و نقل و اصول ایمنی کار شناخت انو .5

 با آنها

آشنایی با ایمنی کار با ماشین های خاک ورزی ، کاشت و  .6

 برداشت

 شناخت انواع پمپ ها و موتور های آبیاری و ایمنی کار با آنها .1

اصول صحیح نگهداری و بکارگیری مواد شیمیایی  و سموم دفع   .1

 آفات نباتی

ایمنی کار در انواع سیلو ها ، انبار ها و هانگار آشنایی با اصول  .1

 در کشاورزی و دامپروری

 نمایش فیلم آموزشی .10

 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 ایمنی کار در عملیات کشاوری : دوره آموزشی

 

 



 

 

 

 سرفصل دوره های آموزشی انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

22-3-182FO118(00) 

Prepared: Moien Saeed Abadi  

 

 

 

 

 

 (ساعت)مدت دوره كد دوره

221 20 

 شرایط ویژه

 دارا بودن حداقل مدرک دیپلم کارشناسان ، مدیران و مسئولین ایمنی و بهداشت کار

 هدف

 تقلیل حوادث تلخ شغلی و استفاده صحیح از رایانه و جلوگیری از عوارض ناشی از کار با رایانه برای کاربران

 محتوی

تاریخچه رایانه و مقدمه ای بر ارگونومی کار با  .1

 رایانه

 ارگونومی تعاریف و مفاهیم .2

 ریسک فاکتورهای کار با رایانه  .3

 ایمنی تشعشعات و اثرات آن بر چشم .4

 بررسی عوامل فیزیکی در محیط کار با رایانه  .5

استاندردهای پستچر ایستگاه های کار با  .6

 رایانه

 استانداردهای ارگونومی و آنتروپومتری  .1

 نمایش فیلم آموزشی .1

 

 

 

 

 
 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

  ایمنی کار با رایانه  : دوره آموزشی

 

 



 

 

 

 سرفصل دوره های آموزشی انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

22-3-182FO118(00) 

Prepared: Moien Saeed Abadi  

 

 

 

 

 

 (ساعت)مدت دوره كد دوره

  230 20 

 شرایط ویژه

 دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و سابقه کار مفید مسئولین و کارشناسان ایمنی و بهداشت کار

 هدف
کارشناسان ایمنی و بهداشت کار و کارشناسان آتش نشانی با ایمنی آسانسور ها در راستای تقلیل حوادث تلخ شغلی و آشنا نمودن مسئولین ، 

 کاهش حوادث ناشی از کار با آسانسور

 محتوی

 آشنایی با انواع آسانسور  .1

 آشنایی با استاندارد های مرتبط با آسانسورها .2

 آشنایی با اجزای آسانسورها و ایمنی آنها .3

 فنی آسانتسورهاآشنایی با فرایند بازرسی  .4

آشنایی با آئین نامه های ملی مرتبط با  .5

 آسانسورها

حوادث مرتبط با آسانسور و روش های امداد و  .6

 نجات

 تهیه چک لیست بازرسی فنی آسانسورها .1

 

 

 

 
 

 بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان انجمن صنفی متخصصین ایمنی و

  ایمنی آسانسور ها  :دوره آموزشی
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 (ساعت)مدت دوره كد دوره
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 شرایط ویژه

 دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و سابقه کار مفید مسئولین و کارشناسان ایمنی و بهداشت کار

 هدف
 سازی و نگهداری نظام آراستگی در محیط کارتقلیل حوادث تلخ شغلی و آشنا نمودن مسئولین و کارشناسان ایمنی و بهداشت کار با پیاده 

 محتوی

وتعاریف کایزن و بیان مفاهیم  5Sتاریخچه  .1

 آن

 محیط کار و مزایای آن 5Sآشنایی با نظام  .2

بحث ضایعات ، معرفی فعالیت و )ساماندهی  .3

 (موارد ارزیابی 

 (حذف اتالف ها ) نظم ، ترتیب و آراستگی  .4

 (اهداف و اصول ) پاکیزه سازی  .5

استاندارد سازی ، تعریف ) نگهداری  حفظ و .6

 (نیم کاری و مدیریت دیداری 

 انضباط و فرهنگ سازمانی .1

 5Sمراحل پیاده سازی  .1

 5Sساخت پروژه استقرار  .1

 

 

 

 

 

 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 (5S)نظام آراستگی در محیط کار :  دوره آموزشی
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 (ساعت)مدت دوره كد دوره

232 20 

 شرایط ویژه
مدیران و متخصصان و کارشناسان ایمنی و بهداشت کار ، مدیران و 

 کارشناسان برق و اتوماسیون

 دارا بودن حداقل مدرک کاردانی و سابقه کار مفید

 هدف
 مدرن مبتنی بر استاندارد های بین المللیتقلیل حوادث تلخ شغلی و آشنایی با روش های جدید ایمنی در ماشین آالت و خطوط تولید 

 محتوی
آشنایی با تعاریف ، مفاهیم کلیدی و تاریخچه اتوماسیون  .1

 ایمنی 

آشنایی با استانداردها ، دستورالعمل ها و قوانین بین  .2

 المللی وملی مرتبط با اتوماسیون ایمنی 

آشنایی با روش های صحیح بکارگیری کلید قطع  .3

 اضطراری مبتنی بر استاندارد 

 آشنایی با کلیدهای فرمان دو دستی مبتنی بر استاندارد  .4

 آشنایی با فن آورری های جدید در حفاظ های ایمنی  .5

 آشنایی با سامانه های ارتباطات ایمنی .6

 آشنایی با سامانه های کنترل ایمنی  .1

  ایمنی از عناصر اصلی اتوماسیوننحوه کار با برخی  .1
 

 
 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

  اتوماسیون ایمنی کار :  دوره آموزشی
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 (ساعت)مدت دوره كد دوره

234 20 

 شرایط ویژه

 دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و سابقه کار مفید هاکارکنان ، سرپرستان و مسئولین ایمنی کارگاه 

 هدف
تقلیل حوادث تلخ شغلی و آشنایی با روش های جدید برای کار ایمن در ارتفاع و پیشگیری از سقوط از ارتفاع و روش های ایجاد سکوی کار و 

 داربست بندی به صورت ایمن

 محتوی

 شناخت داربست بندی و انواع آن  .1

شناخت الزامات و آئین نامه های ایمن مرتبط  .2

 با داربست بندی 

 اصول ایمنی کار در ارتفاع و سکوی بار .3

 شناخت اصول ایمنی داربست بندی .4

شناخت اصول ایمنی نردبان ها و سطوح شیب  .5

 دار

روش های استفاده صحیح از سبدهای نفر بر  .6

 جرثقیل ها و لیفتراک های کار در ارتفاع

 

 

 

 
 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

    ایمنی داربست ها و کار در ارتفاع   : دوره آموزشی
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 (ساعت)مدت دوره كد دوره

235 20 

 شرایط ویژه

 دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و سابقه کار مفید کلیه کارشناسان و متخصصین ایمنی و بهداشت کار

 هدف

و همچنین آشنایی با نرم افزارهای  آشنایی با مباحث ایمنی در صنایع فرآیندی و روش های کمی ارزیابی ریسک 

 تخصصی مربوطه

 محتوی

 معرفی و آشنایی با روش های ارزیابی ریسک .1

 آشنایی با ارزیابی ریسک کمی .2

 Frequency Analysisتشریح روش های  .3

 Modelingتشریح روش های  .4

consequence  با نرم افزار هایPHAST  و

ALOHA 
 نحوه محاسبه ریسک کمی .5

 

 

 

 
 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 ایمنی فرآیند:  دوره آموزشی
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236 20 

 شرایط ویژه
مسئولین ایمنی و بهداشت کار ، مهندسین مدیران ، سرپرستان ، 

 ناظر و ساختمان

 دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و سابقه کار مفید

 هدف

 آشنایی فراگیران با روش های تخریب و انواع مخاطرات و حوادث و ارزیابی ریسک در عملیات تخریب ساختمان

 محتوی
 آشنایی با ترمینولوژی تخریب و مدیریت ریسک  .1

 آشنایی با انواع تخریب  .2

آشنابی با انواع ماشین آالت و ایمنی آن در عملیات  .3

 تخریب ساختمان 

 انواع مخاطرات و حوادث در عملیات تخریب ساختمان  .4

 عوامل زیان آور در عملیات تخریب ساختمان  .5

شناسایی ، ) مدیریت ریسک در عملیات تخریب ساختمان  .6

 (ارزیابی ریسک و کنترل آن 

 ل ایمنی د رعملیات تخریب ساختمان شناخت اصو .1

بررسی آئین نامه های موجود در عملیات تخریب  .1

 ساختمان 

بررسی مجوز های کاری در عملیات تخریب  و روش  .1

 اجرایی آن

 

 

 
 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 مدیریت ریسک در عملیات تخریب ساختمان: دوره آموزشی
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 (ساعت)مدت دوره كد دوره

 ساعت 30 204

 شرایط ویژه
 دارای مدرک کار شناسی در رشته های مرتبط مدیران ، متخصصان و کارشناسان ایمنی و بهداشت کار

 هدف
مدیریت ایمنی و بهداشت کار با بهره گیری از فنون مناسب ، مستند سازی در راستای کاهش تقلیل حوادث تلخ شغلی و آشنایی با سیستم 

 حوادث و بیماری ناشی از کار

 محتوی
شناخت مفاهیم و اصول کافی پیاده سازی سیستم مدیریت  .1

 ایمنی و بهداشت کار 

شناخت فرضیه های علمی جهت طراحی سیستم مدیریت ایمنی  .2

 و بهداشت کار 

پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار در فواید  .3

 صنایع

 شناخت عناصر اصلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار  .4

 آشنایی با تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار  .5

شناخت اهمیت مستند سازی و هرم مستندات در سیستم  .6

 مدیریت ایمنی و بهدشت کار 

 و نیازمند های مستند  سازیآشنایی با روش های اجرایی  .1

آشنایی با اصول نگارش فنی و سیستم شماره گذاری برای  .1

 مدارک در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار 

آشنایی با روش مستند سازی هر یک از بندهای استاندارد  .1

 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار 

آشنایی با توزیع و کنترل مستندات در سیستم مدیریت ایمنی  .10

 و بهداشت کار 

 نمایش فیلم آموزشی .11
 

 

 

 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 OHSAS 18001مستند سازی و تشریح الزمات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت کار :  دوره آموزشی
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 (ساعت)مدت دوره كد دوره

102 40  

 شرایط ویژه
و اعضای مدیران ، سرپرستان کارگاه ها ، مسئولین ایمنی و بهداشت کار 

 کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار

 دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و سابقه کار مفید

 هدف
و منطقی میان تقلیل حوادث تلخ شغلی و ارایه آموزش به منظور افزایش آگاهی در خصوص ایمنی و بهداشت کار و روابط صحیح سازمانی و ایجاد ارتباط سالم 

 بهره وری تولید و کاهش حوادث ناشی از کار و خسارات جانی و مالی ناشی از آنمدیران و کارگران و ارتقای 

 محتوی

 شناخت اصول ایمنی و بهداشت کار  .1

 آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار  .2

 آشنایی با بیماری های ناشی از کار  .3

 آشنایی با حوادث ناشی از کار .4

آشنایی با روان شناسی صنعتی و روابط بین  .5

 صنعتافراد در 

آشنایی با تشکیالت و قوانین ایمنی و  .6

 بهداشت کار

آشنایی با انواع وسایل حفاظت فردی و  .1

 اهمیت کاربرد آنها در صنعت

آشنای با آتش و روش های اطفا و پیشگری  .1

 آن

 نمایش فیلم آموزشی .1

 

  
 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 اصول ایمنی و بهداشت کار :دوره آموزشی
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103 40 

 شرایط ویژه
مسئولین ایمنی و کارکنان واحد های ایمنی و بهداشت کار و آتش 

 نشانی

 دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و سابقه کار مفید

 هدف
توانایی استفاده صحیح و ایمن از وسایل خاموش کننده در تقلیل حوادث تلخ شغلی و ارایه آموزش به منظور افزایش شناخت آتش و 

 مراحل اولیه آتش سوزی و جلوگیری از بروز و پیشرفت آتش

 محتوی

 آشنایی با اهمیت پیشگیری از آتش در صنایع .1

 آشنایی با علل و شرایط بروز آتش .2

 آشنایی با انواع آتش و دسته بندی های آن .3

 آشنایی با انواع روش های اطفا آتش  .4

 آشنایی با انواع مواد خاموش کننده .5

آشنایی با طبقه بندی مایعات و گاز های قابل  .6

 اشتعال

 آشنایی با الزامات خروج اضطراری  .1

آشنایی با تشکیالت و وظایف تیم آتش  .1

 نشانی 

نحوه کار با انواع تجهیزات خاموش کننده  .1

 (Workshoop)دستی 

 نمایش فیلم آموزشی .10

 

 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

  اصول آتش نشانی   : آموزشی دوره
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 (ساعت)مدت دوره كد دوره

106 40 

 شرایط ویژه
بهداشت یاران ، امداد گران ، مسئولین ایمنی و اعضای تیم آتش نشانی و 

 سرپرستان قسمت در واحدهای صنعتی

 حداقل مدرک دیپلم و سابقه کار مفیددارا بودن 

 هدف
تقلیل حوادث تلخ شغلی و ارایه آموزش به منظور افزایش توانایی کمک رسانی به فرد مصدوم یا بیمار به طور صحیح در مواقع بروز صدمات 

 ناشی از کار تا رسیدن به مراکز درمانی

 محتوی
ی با روش های مختلف تشخیص و ارزیابی یآشنا .1

 آسیب 

 شناخت تجهیزات امداد رسانی  .2

 آشنایی با روش صحیح برخورد با فرد مصدوم .3

 آشنایی با اختالالت تنفسی وتوانایی نجات بیمار  .4

آشنایی با اختالالت گردش خون وانواع خونریزی  .5

 وتوانایی نجات فرد مصدوم

 آشنایی با کمک های اولیه در شوک .6

آشنایی با انواع سوختگی وروش های صحیح کمک به  .1

 د مصدومفر

آشنایی با انواع شکستگی وروش های صحیح حمل و  .1

 جا به جایی فرد مصدوم

 آموزش عملی امدادگری .1

 نمایش فیلم آموزشی .10

 

 

  
 

 متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجانانجمن صنفی 

 امداد و کمک های اولیه در صنعت:  دوره آموزشی
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203 40  

 شرایط ویژه
 دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و سابقه کار مفید مدیران ، کارشناسان ومسئولین ایمنی و بهداشت کار 

 هدف
تقلیل حوادث تلخ شغلی و شناسایی علل بروز حوادث و راه های پیشگیری و کنترل حادثه به منظور کاهش ضایعات ناشی از آن و تهیه آمار 

 ضوابط یکسانحوادث بر اساس 

 محتوی
 آشنایی با تعریف حادثه و علل وقوع آن .1

 آشنایی با روش های طبقه بندی حوادث ناشی از کار  .2

آشنایی با نحوه بررسی ، تجزیه و تحلیل و پیشگیری  .3

 از حوادث ناشی از کار 

آشنایی با انواع گزارشات حوادث ناشی از کار و نحوه  .4

 تکمیل فرم های مربوطه

 های تهیه آمار حوادثآشنایی با روش  .5

 آشنایی با روش های ارزیابی صدمات ناشی از حادثه .6

آشنایی با مدل سازی علل حوادث و بررسی نقش  .1

 مدل های موجود در کاهش زیان

آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار و نقش آن در  .1

 بروز حوادث

 آشنایی با اقدامات الزم پس از وقوع حادثه .1

 نمایش فیلم آموزشی .10

 

 

 

 

 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

  حوادث ناشی از کار  :دوره آموزشی
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205 40 

 شرایط ویژه
 گذراندن دوره اصل آتش نشانیدارا بودن حداقل مدرک دیپلم و  کارشناسان و مدیران و مسئولین ایمنی و آتش نشانی در صنایع

 هدف
تقلیل حوادث تلخ شغلی و شناسایی خطرات آتش و روش های جلوگیری و اطفاء آن و ایجاد توانایی در جهت کاهش حوادث ناشی از کار و ارتقاء 

 سطح سالمتی جوامع صنعتی

 محتوی
 توانایی برنامه ریزی و سرپرستی عملیات آتش نشانی  .1

 صنایع ارزیابی ریسک آتش در .2

آشنایی با انواع سیستم های اعالم آتش خودکار و  .3

 دستی

 (workshop)سناریوی آتش در یک واحد صنعتی  .4

 توانایی مدیریت تخلیه و نجات در شرایط آتش .5

 شناخت روش های تقسیم مکان ها از نظر بار آتش .6

 آشنایی با سیستم های اعالم آتش خودکار  .1

کار و طراحی سیستم های اعالم و اطفاء آتش خود .1

 (workshop)دستی 

 نمایش فیلم آموزشی .1

 

 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

  مدیریت پیش گیری وکنترل آتش:  دوره آموزشی
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 (ساعت)مدت دوره كد دوره

206 40  

 شرایط ویژه
 بودن مدرک لیسانس و سابقه کار مفیددارا  پزشکان ، کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار

 هدف
ای ناشی از تقلیل حوادث تلخ شغلی و آشنایی با بیماری های ناشی از کار در محیط های صنعتی و راه پیشگیری و کنترل مخاطرات به منظور کاهش هزینه ه

 بیماری های شغلی

 محتوی
 آشنایی با تاریخجه و کلیات طب کار و بیماری های شغلی  .1

آشنایی با بیماری های شغلی ناشی از عوامل زیان آور فیزیکی ،  .2

 شیمیایی و بیولوژیکی محیط کار 

 شناخت عوارض ناشی از عوامل ارگونومیکی  .3

 شناخت بیماری های ناشی از کار و استرس شغلی  .4

 شناخت بیماری های ریوی ناشی از کار .5

 شناخت بیماری های گوش ناشی از کار  .6

 یه و تولید مثل ناشی از کار شناخت بیماری های کل .1

 شناخت بیماری های قلب ، عروق و خون ناشی از کار .1

 شناخت عوارض کار شیفتی بر سالمت انسان .1

 شناخت بیماری های پوستی ناشی از کار .10

 آشنایی با انواع معاینات پزشکی کارگران .11

 آشنایی با سرطان های شغلی  .12

 آشنایی با مقررات و سازمان های بهداشتی و درمانی  .13

 شناخت اصول کلی پیشگیری و کنترل بیماری های ناشی از کار  .14

 نمایش فیلم آموزشی .15
 

 

 

 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 بیماری های ناشی از کار دوره آموزشی
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 شرایط ویژه
 دارا بودن مدرک دیپلم و سابقه کار مفید مدیران و کارشناسان معادن ، کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار

 هدف
تقلیل حوادث تلخ شغلی و آشنایی افراد با مسائل ایمنی معدن و روش های پیش گیری و کنترل حوادث و بیماری های ناشی از کار 

 معادن روباز و زیر زمینی

 محتوی
 آشنایی با مفاهیم و اصول کلی ایمنی معادن .1

شناخت مقررات و آئین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار  .2

 معادن

 آشنایی با ایمنی کار با ماشین آالت معدنی .3

 آشنایی با ایمنی کار با مواد ناریه و آتش باری  .4

 معدنآشنایی با اصول نگهداری وکنترل طبقات در  .5

 آشنایی با روش های صحیح تهویه در معدن .6

 آشنایی با مقررات ایمنی در تجهیزات حمل و نقل در معادن .1

آشنایی با روش های کنترل و پیشگیری از آتش سوزی و انفجار  .1

 در معادن

آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار معادن و اصول پیشگیری و  .1

از وسایل حفاظت  کنترل آنهاآشنایی با اهمیت و لزوم استفاده

 فردی در معدن

آشنایی با بیماری های ناشی از کار در معادن و اصول پیشگیری  .10

 و کنترل آنها 

 نمایش فیلم آموزشی
 

 

 

 
 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 ایمنی کار در معادن دوره آموزشی
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216 40  

 شرایط ویژه
 دارا بودن حداقل مدرک دیپلم و سابقه کار مفید کارشناسان ، سرپرستان ومهندسین کارگاه های ساختمانی

 هدف
تقلیل حوادث تلخ شغلی و آشنایی با اصول ایمنی در کارگاه های ساختمانی و قوانین و مقررات مربوطه به آن و پیشگیری از بروز 

 بیماری های ناشی از کار در صنعت ساختمان حوادث و

 محتوی
 آشنایی با اصول ایمنی و بهداشت کار در ساختمان سازی .1

 شناخت ایمنی در عملیات تخریب ساختمان ها  .2

آشنایی با اصول ایمنی در عملیات گودبرداری و حفاری در  .3

 صنایع ساختمانی 

 آشنایی با مبانی ایمنی و بهداشت کار در حفر چاه دستی  .4

 آشنایی با اصول ایمنی کار بر روی داربست ها و نردبان .5

 آشنایی با ایمنی ماشین آالت ساختمانی  .6

آشنایی با آئین نامه ها و مقررات ملی و بین المللی ایمنی و  .1

 (مبحث دوازدهم)بهداشت کار در صنایع ساختمانی  

حوادث و بیماری های ناشی از کار در کارگاه های آشنایی با  .1

 ساختمانی و اصول پیشگیری و کنترل آنها

آشنایی با وسایل حفاظت فردی و اهمیت استفاده از ان در  .1

 صنعت ساختمان 

 آشنایی با روش های صحیح و ایمن انبار کردن مصالح ساختمانی  .10

 نمایش فیلم آموزشی .11

 

 

 

  

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 ایمنی کار در عملیات ساختمان دوره آموزشی
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 (ساعت)مدت دوره كد دوره

220 40  

 شرایط ویژه
کارشناسان ، مسئولین ایمنی و بهداشت کار و متخصصین ایمنی و 

 بهداشت کار

 دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته های مرتبط

 هدف
تلخ شغلی و ارایه آموزش به منظور توانایی طراحی صحیح و ایمن تهویه محیط کار وجلوگیری از ورود آالیندها به محیط زیست و تقلیل حوادث 

 پیش گیری از ایجاد عوارض و بیماری های ناشی از عوامل آالینده محیط کار

 محتوی

آشنایی با مفاهیم و تعاریف در سیستم های  .1

 تهویه

 آشنایی با انواع تهویه در محیط کار  .2

 آشنایی با استراتژی های کنترل در محیط کار  .3

 مشخصات سایکرومتری و محاسبات آن .4

 آشنایی با تهویه ترفیقی و محاسبات آن .5

آشنایی با هواکش های صنعتی و نحوه  .6

 عملکرد آنها

آشنایی با انواع تصفیه کننده های هوا و نحوه  .1

 عملکرد آنها

آشنایی با روش های تعیین انواع تصفیه  .1

 کننده ها برای سیستم تهویه صنعتی 

 نمایش فیلم آموزشی .1

 

 متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجانانجمن صنفی 

 تهویه صنعتی دوره آموزشی
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 (ساعت)مدت دوره كد دوره

101 10  

 شرایط ویژه
مسئولین ایمنی و بهداشت کار  ، سرپرستان و اعضای کمیته حفاظت فنی و 

 بهداشت کار

 دارا بودن حداقل مدرک دیپلم

 هدف
کار را به منظور  تقلیل حوادث تلخ شغلی و ارایه آموزش به افرادی که به عنوان مسئولین ایمنی ، روش ها و برنامه های صحیح و قابل اجرای ایمنی و بهداشت

 .سازی محیط کار به اجرا در می آورندایمن 

 محتوی
 شناخت اصول ایمنی و بهداشت کار  .1

 آشنایی با قوانین و آئین نامه های حفاطت فنی و بهداشت کار .2

 آشنایی با نقش و وظایف اعضای کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار  .3

 آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار و راه های کنترل آنها  .4

 آشنایی با بیماری های ناشی از کار و روش های پیشگیری از آنها  .5

 آشنایی با حوادث ناشی از کار و روش های بررسی و کنترل آنها  .6

 آشنایی با ایمنی ماشین آالت صنعتی  .1

 آشنایی با ایمنی در برابر خطرات الکتریسته  .1

 (ارگونومی) آشنایی با اصول مهندسی انسانی  .1

 روانشناسی صنعتیآشنایی با اصول  .10

 آشنایی با ایمنی در عملیات ریخته گری و جوشکاری  .11

آشنایی با سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت کار و محیط زیست  .12

(OHSAS 18001- ISO14001 ) 

 آشنایی با روش های ارزیابی خطرات محیط کار   .13

 آشنایی با اهمیت و لزوم استفاده از وسایل حفاظت فردی  .14

 مک های اولیه در صنعتشناخت امداد و ک .15

 آشنایی با ایمنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشار  .16

 آشنایی با مدیریت پیشگیری و کنترل حریق .11

 ایمنی حمل و نقل کاال و انبار داری مواد .11

 نمایش فیلم آموزشی .11

 

 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 مبانی ایمنی و بهداشت کار دوره آموزشی
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 (ساعت)مدت دوره كد دوره

301 20  

 شرایط ویژه
 کار مفید دارا بودن مدرک لیسانس و سابقه مدیران ، کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار و سرپرستان

 هدف
ریت و تقلیل حوادث شغلی و ارایه آموزش های الزم به افراد به منظور توانایی پیشگیری از پیامد های ناگوار در زمان بحران با استفاده از مدی

 عملکرد مطلوب

 محتوی

 اصول کلی ایمنی و بهداشت کار  .1

 انواع پرس ها و کاربرد آنها در صنعت  .2

مخاطرات ناشی از پرس ها و روش های  .3

 پیشگیری از آنها 

انواع حفاظ ها و چگونگی نصب و تعمیر و  .4

 نگهداری صحیح و ایمن آنها 

 آشنایی با روبوت و کاربرد آنها در صنعت  .5

وسایل حفاظت فردی و اهمیت استفاده از آنها  .6

 در کار با پرس

مقررات و آئین نامه های حفاظت فنی و  .1

 ویژه کار با پرسبهداشت کار 

 

 

 

  
 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 ایمنی کار با پرس دوره آموزشی
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302 20 

 شرایط ویژه
 مدرک لیسانس و سابقه کار مدیریتیدارا بودن  مدیران ، کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار و سرپرستان

 هدف

تقلیل حوادث تلخ شغلی و ارایه آموزش های الزم به افراد به منظور توانایی پیشگیری از پیامد های ناگوار در 

 زمان بحران با استفاده از مدیریت و عملکرد مطلوب

 محتوی

 آشنایی با کلر و مخاطرات ناشی از آن .1

 روش های تهیه و نگهداری کلر  .2

روش های مهار نشتی گاز کلر از سیلندر و  .3

 آزمون های دوره آن

روش های حمل و نقل و نگهداری ایمن  .4

 سیلندر گاز کلر و شبکه های پرکلرین 

 کیت تشخیص کلر و روش های استفاده از آن  .5

استفاده از ماسک های ضد گاز و روش های  .6

 نگهداری و بهداشت آن

روش های جلوگیری از بروز حریق و انفجار در  .1

 انبار های نگهداری کلر 

 اثرات گاز کلر بر محیط زیست .1

 امداد و کمک های اولیه در مسمومیت با گاز

 

  
 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 آموزش ایمنی کار با گاز کلر دوره آموزشی
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 (ساعت)مدت دوره كد دوره

303 20  

 شرایط ویژه
 دارا بودن مدرک لیسانس و سابقه کار مدیریتی مدیران ، کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار و سرپرستان

 هدف
با استفاده از مدیریت تقلیل حوادث تلخ شغلی و ارایه آموزش های الزم به افراد به منظور توانایی پیشگیری از پیامد های ناگوار در زمان بحران 

 و عملکرد مطلوب

 محتوی
 آشنایی با عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار  .1

 آشنایی با تقسیم بندی انواع مواد شیمیایی  .2

 آشنایی با انواع گاز ها و بخارات شیمیایی  .3

آشنایی با بیماری ها و عوارض ناشی از گازها و  .4

 بخارات

 بخاراتآشنایی با استاندارد های گاز ها و  .5

 آشنایی با وسایل حفاظت فردی کار با گازها و بخارات .6

 آشنایی با نحوه کار در فضاهای محصور و خطرناک .1

آشنایی با اقدامات کنترلی و کمک های اولیه در گاز  .1

 گرفتگی 

 آشنایی با ایمنی کار با سیلندرهای تحت فشار .1

 آشنایی با ایمنی حمل ونقل و نگهداری گاز ها .10

 

 

 
 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 ایمنی کار با گاز ها دوره آموزشی

 

 



 

 

 

 سرفصل دوره های آموزشی انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

22-3-182FO118(00) 

Prepared: Moien Saeed Abadi  

 

 

 

 

 

 (ساعت)مدت دوره كد دوره

305 20  

 شرایط ویژه
مدیران ، کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار و 

 سرپرستان

 لیسانس و سابقه کار مدیریتیدارا بودن مدرک 

 هدف
تقلیل حوادث شغلی و ارایه آموزش های الزم به افراد به منظور توانایی پیشگیری از پیامد های ناگوار در زمان بحران با استفاده از 

 مدیریت و عملکرد مطلوب

 محتوی
 آشنایی با اصول جبران سازی توان راکتیو .1

 های خازنیآشنایی با ساختمان خازنی و بانک  .2

 محاسبات بانک خازنی  .3

 آشنایی با اصول کار رگوالتورهای بانک خازنی  .4

 اصول ایمنی ومقررات کار با بانک خازنی  .5

 

 

 

 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 آشنایی با اصول مقررات و ایمنی کار با بانک های خازنی دوره آموزشی
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 (ساعت)مدت دوره كد دوره

306 20 

 شرایط ویژه
 دارا بودن مدرک لیسانس و سابقه کار مدیریتی مدیران ، کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار و سرپرستان

 هدف
استفاده از تقلیل حوادث شغلی و ارایه آموزش های الزم به افراد به منظور توانایی پیشگیری از پیامدهای ناگوار در زمان بحران با 

 مدیریت و عملکرد مطلوب

 محتوی

 ایمنی در عملیات جوشکاری  .1

 ایمنی در عملیات جوشکاری .2

 ایمنی در عملیات عایق کاری  .3

 ایمنی در عملیات تراشکاری  .4

 ایمنی در عملیات سنگ زنی .5

 شناسایی خطرات وکانون های خطر .6

 ریسک های شغلی و انواع آن .1

اهمیت و لزوم استفاده از وسایل حفاظت  .1

 فردی در عملیات جوشکاری و برشکاری 

 

 

 

 
 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 ایمنی کار با عملیات برشکاری و جوشکاری دوره آموزشی
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301 30 

 شرایط ویژه
کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار و  مدیران ،

 سرپرستان

 دارا بودن مدرک لیسانس و سابقه کار مدیریتی

 هدف
تقلیل حوادث شغلی و ارایه آموزش های الزم به افراد به منظور توانایی پیشگیری از پیامدهای ناگوار در زمان بحران با استفاده از 

 مدیریت و عملکرد مطلوب

 محتوی
 شناخت عوامل موثر در بروز برق گرفتگی  .1

شناخت ایمنی در خطوط انتقال نیروهای فشار قوی و  .2

 فشار ضعیف 

شناخت امداد و نجات در مواقع بروز حوادث ناشی از کار  .3

 برق گرفتگی 

 (مخزن، روغن، آب بخار)ایمنی کار با ظروف تحت فشار  .4

 ایمنی کار در عملیات تعمیراتی در درون مخازن .5

 ار با تجهیزات دوار ایمنی ک .6

 ایمنی کار در مخازن سوخت و لوله های گاز .1

 ایمنی کار با مواد شیمیایی  .1

 نحوه استفاده صحیح از مواد شیمیایی در محیط کار  .1

 پیشگیری از خطرات موجود در محیط کار .10

 نحوه کار ایمن با ابزار آالت صنعتی  .11

 (ارگونومی)اصول مهندسی انسانی  .12

 وسایل حفاظت فردی اهمیت و لزوم استفاده از .13
 

 

  

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 اصول کلی ایمنی در تعمیرات و نگهداری دوره آموزشی
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312 20 

 شرایط ویژه
 دارا بودن مدرک لیسانس و سابقه کار مدیریتی مدیران ، کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار و سرپرستان

 هدف
تقلیل حوادث شغلی و ارایه آموزش های الزم به افراد به منظور توانایی پیشگیری از پیامدهای ناگوار در زمان بحران با استفاده از 

 مدیریت و عملکرد مطلوب

 محتوی
 آشنایی با جرثقیل ها  .1

 جرثقیل هااصول ایمنی در استقرار و راه اندازی  .2

 اصول ایمنی در کار با جرثقیل ها متحرک .3

 اصول ایمنی کار با جرثقیل های ثابت .4

آشنایی با انواع بازرسی های فنی در ایمنی جرثقیل  .5

 ها

شناخت روش های ایمن حمل و نقل و جابجایی با  .6

 چرثقیل ها

 آشنایی با قوانین و مقررات ایمنی کار با جرثقیل ها  .1

 ها آشنایی با اجزای لیفتراک .1

 بازرسی فنی لیفتراک ها .1

 رعایت موارد ایمنی در کار با لیفتراک ها .10
 

 

 

 
 

 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 با جرثقیل ها و لیفتراک ها ایمنی کار دوره آموزشی
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 (ساعت)مدت دوره كد دوره

301 20 

 شرایط ویژه
 دارا بودن مدرک لیسانس و سابقه کار مدیریتی مدیران ، کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار و سرپرستان

 هدف
یت و تقلیل حوادث شغلی و ارایه آموزش های الزم به افراد به منظور توانایی پیشگیری از پیامدهای ناگوار در زمان بحران با استفاده از مدیر

 عملکرد مطلوب

 محتوی

 آشنایی با اهداف سیستم ارتینگ  .1

 نحوه کار با انواع الکترودهای ارت .2

شناخت سیستم ارتینگ نیروگاه و پست های  .3

 فشار قوی 

 انواع سیستم های ارتینگ  .4

 نحوه کار با دستگاه های ارت سنج .5

 (workshop)کار عملی با دستگاه ارت سنج  .6

 شناخت تجهیزات صاعقه گیر  .1

روش های حفاظت ساختمان و مخازن سوخت  .1

 در برابر صاعقه 

 بررسی ساختار صاعقه گیرهای سنتی و مدرن .1

 

 

 

 
 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 ایمنی در سیستم ارتینگ و حغاظت در برابر صاعقه دوره آموزشی

 

 



 

 

 

 سرفصل دوره های آموزشی انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

22-3-182FO118(00) 

Prepared: Moien Saeed Abadi  

 

 

 

 

 

 (ساعت)مدت دوره كد دوره

310 20 

 شرایط ویژه
 دارا بودن مدرک لیسانس و سابقه کار مدیریتی مدیران ، کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار و سرپرستان

 هدف
یت و تقلیل حوادث شغلی و ارایه آموزش های الزم به افراد به منظور توانایی پیشگیری از پیامدهای ناگوار در زمان بحران با استفاده از مدیر

 عملکرد مطلوب

 محتوی

مروری بر مفاهیم و اصطالحات در شبکه ها و  .1

 پست های برق

 فیزیولوژی سانحه برق گرفتگی  .2

 عوامل موثر در برق گرفتگی فشار ضعیف .3

 روش های ایمن سازی در برق فشار ضعیف .4

 آشنایی با خطرات برق فشار قوی  .5

خطرات احتمالی برق فشار قوی در پست های  .6

 برق و نیروگاه ها

 (ارتینگ)اتصال به زمین سیستم های  .1

 دائمی و موقت در پست ها .1

 نکات ایمنی در پست های فشار قوی  .1

 امداد و نجات در سانحه برق گرفتگی .10

 

 

  
 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 ایمنی برق در پست های فشار قوی دوره آموزشی

 

 



 

 

 

 سرفصل دوره های آموزشی انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

22-3-182FO118(00) 

Prepared: Moien Saeed Abadi  

 

 

 

 

 

 (ساعت)مدت دوره كد دوره

301 30 

 شرایط ویژه
 دارا بودن مدرک لیسانس و سابقه کار مدیریتی مدیران ، کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار و سرپرستان

 هدف
استفاده از مدیریت و تقلیل حوادث شغلی و ارایه آموزش های الزم به افراد به منظور توانایی پیشگیری از پیامدهای ناگوار در زمان بحران با 

 عملکرد مطلوب

 محتوی
 آشنایی کامل با ترانسفورماتورهای توزیع .1

 آشنایی کامل با پایه ها  .2

 آشنایی با انواع کابل و سیم .3

 آشنایی کامل با سیستم روشنایی معابر .4

 آشنایی با طرح ها و استاندراد های ساخت خطوط شبکه توزیع .5

 آشنایی با کنتور و نصب انشعاب عادی  .6

 آشنایی با حریم شبکه های توزیع  .1

 آشنایی با وسایل اندازه گیری مثل آمپرمتر، ولت متر و وات متر  .1

 آشنایی با کلیه خطرات هنگام کار با شبکه های هوایی  .1

 آشنایی با خطر های قطع و وصل فیوزهای ترانس  .10

 آشنایی با تجهیزات ایمنی کار با برق .11

 آشنایی با کار به شکل برق دار و بی برق .12

 

آشنایی کامل با سیستم گراند های موقت ، دائم و طریقه نصب  .13

 گراند

شناخت امداد و نجات در مواقع بروز حوادث ناشی از برق  .14

 گرفتگی
 

 

  

 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 ایمنی برقکاری در شبکه های توزیع هوایی دوره آموزشی

 

 



 

 

 

 سرفصل دوره های آموزشی انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

22-3-182FO118(00) 

Prepared: Moien Saeed Abadi  

 

 

 

 

 

 (ساعت)مدت دوره كد دوره

323 20 

 شرایط ویژه
 دارا بودن مدرک لیسانس و سابقه کار مدیریتی مدیران ، کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار و سرپرستان

 هدف
بحران با استفاده از مدیریت و تقلیل حوادث شغلی و ارایه آموزش های الزم به افراد به منظور توانایی پیشگیری از پیامدهای ناگوار در زمان 

 عملکرد مطلوب

 محتوی
و پدیده ( ساکن و جاری)مقدمه ای بر پدیده الکتریسته  .1

مغناطیس و آشنایی با خطرات جریان برق 

 (فیزیولوژیکی ، محیطی و تجهیزات)

ایمنی فردی و شغلی در برابر میدان های الکتریکی و  .2

مغناطیسی و مروری بر ساختار سیستم عصبی بدن 

 انسان 

مراحل امداد و نجات در سوانح برق گرفتگی ، نحوه  .3

 انجام تنفس مصنوعی و ماساژ قلبی 

و  TNCو  TNSو  TNCSانواع سیستم های زمین شامل  .4

IT  وTT 

 جان و موارد کاربرد آنآشنایی با عملکرد کلید محافظ  .5

 آشنایی با ترانس ایزوله و موارد کاربرد آن .6

مراحل انجام تعمیرات برق و انواع تجهیزات حفاظت  .1

فردی برای ایمنی در برابر برق ، تفاوت نحوه قطع برق 

در سیستم های فشار ضعیف با فشار متوسط و فشار 

 قوی

 

  

 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 ایمنی برق در شبکه های فشار ضعیف و قوی دوره آموزشی

 

 



 

 

 

 سرفصل دوره های آموزشی انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

22-3-182FO118(00) 

Prepared: Moien Saeed Abadi  

 

 

 

 

 

 (ساعت)مدت دوره كد دوره

311 20 

 شرایط ویژه
 دارا بودن مدرک لیسانس و سابقه کار مدیریتی مدیران ، کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار و سرپرستان

 هدف
آموزش های الزم به افراد به منظور توانایی پیشگیری از پیامدهای ناگوار در زمان بحران با استفاده از مدیریت و  تقلیل حوادث شغلی و ارایه

 عملکرد مطلوب

 محتوی

 آشنایی با انواع ماشین آالت راه سازی .1

 شرایط اپراتورهای ماشین آالت  .2

رعایت موارد ایمنی در هنگام کار با ماشین  .3

 آالت راه سازی 

 بازرسی فنی ماشین آالت راه سازی  .4

نحوه تهیه چک لیست بازرسی ماشین آالت  .5

 راه سازی 

 حوادث ناشی از کار با ماشین آالت .6

 

 

 

 
 

 حرفه ای شهرستان سیرجانانجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت 

  ایمنی کار با ماشین آالت راهسازی دوره آموزشی

 

 



 

 

 

 سرفصل دوره های آموزشی انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

22-3-182FO118(00) 

Prepared: Moien Saeed Abadi  

 

 

 

 

 

 (ساعت)مدت دوره كد دوره

314 20 

 شرایط ویژه
 دارا بودن مدرک لیسانس و سابقه کار مدیریتی مدیران ، کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار و سرپرستان

 هدف
و یت تقلیل حوادث شغلی و ارایه آموزش های الزم به افراد به منظور توانایی پیشگیری از پیامدهای ناگوار در زمان بحران با استفاده از مدیر

 عملکرد مطلوب

 محتوی

آشنایی با انواع لیفتراک ها وتجهیزات جا به  .1

 جایی بار

 رعایت موارد ایمنی در هنگام جا به جایی بار .2

روش تهیه دستورالعمل های بازرسی  .3

 تجهیزات جا به جایی بار 

 حوادث مرتبط با لیفتراک ها و استاکرها .4

 روش تکمیل چک لیست های بازرسی .5

 جابجایی بارنحوه تست تجهیزات  .6

 

 

 

 
 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

  ایمنی کار با لیفتراک ها دوره آموزشی

 

 



 

 

 

 سرفصل دوره های آموزشی انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

22-3-182FO118(00) 

Prepared: Moien Saeed Abadi  

 

 

 

 

 

 (ساعت)مدت دوره كد دوره

313 10 

 شرایط ویژه
 سابقه کار مدیریتیدارا بودن مدرک لیسانس و  مدیران ، کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار و سرپرستان

 هدف
یت و تقلیل حوادث شغلی و ارایه آموزش های الزم به افراد به منظور توانایی پیشگیری از پیامدهای ناگوار در زمان بحران با استفاده از مدیر

 عملکرد مطلوب

 محتوی

 آشنایی با مواد شیمیایی و کاالی خطرناک  .1

 ایمنی مخازن بسته .2

 حریقایمنی در عملیات اطفاء  .3

 آشنایی با کف و کف ساز .4

 پمپ های آتش نشانی  .5

 هیدرولیک در آتش نشانی  .6

 آبرسانی و رله پمپاژ .1

 آشنایی با فرماندهی حریق .1

 آشنایی با فرماندهی حادثه .1

 امداد و نجات .10

 مانور عملیاتی .11

 

 

 

 
 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 پیشرفته نشانی آتش دوره آموزشی

 

 



 

 

 

 سرفصل دوره های آموزشی انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

22-3-182FO118(00) 

Prepared: Moien Saeed Abadi  

 

 

 

 

 

 (ساعت)مدت دوره كد دوره

315 20 

 شرایط ویژه
 دارا بودن مدرک لیسانس و سابقه کار مدیریتی مدیران ، کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار و سرپرستان

 هدف
 از استفاده با بحران زمان در ناگوار پیامدهای از پیشگیری توانایی منظور به افراد به الزم های آموزش ارایه و شغلی حوادث تقلیل

 مطلوب عملکرد و مدیریت

 محتوی

آشنایی با اصول ایمنی و بهداشت کار در  .1

 ساختمان سازی

 شناخت ایمنی در عملیات ساختمان  .2

آشنایی با اصول ایمنی د رعملیات گودبرداری  .3

 و حفاری در صنایع ساختمان 

ایمنی و بهداشت کار در حفر  آشنایی با مبانی .4

 چاه دستی

آشنایی با اصول ایمنی کار بر روی داربست  .5

 های و نردبان

 آشنایی با ایمنی ماشین آالت ساختمان  .6

 تعریف پروژه و چگونگی شکل گیری آن .1

 

 

 
 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 ایمنی کار در پروژه های ساختمانی آموزشیدوره 

 

 



 

 

 

 سرفصل دوره های آموزشی انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

22-3-182FO118(00) 

Prepared: Moien Saeed Abadi  

 

 

 

 

 

 (ساعت)مدت دوره كد دوره

316 20 

 شرایط ویژه
 دارا بودن مدرک لیسانس و سابقه کار مدیریتی مدیران ، کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار و سرپرستان

 هدف
منظور توانایی پیشگیری از پیامدهای ناگوار در زمان بحران با استفاده از مدیریت و تقلیل حوادث شغلی و ارایه آموزش های الزم به افراد به 

 عملکرد مطلوب

 محتوی

آشنایی با تاریخچه و کلیات طب کار و بیماری  .1

 های شغلی 

 آشنایی با عوامل زیان آور روانی محیط کار  .2

 شناخت بیماری های ریوی ناشی از کار  .3

 کار شناخت بیماری های گوش ناشی از  .4

 شناخت بیماری های بیولوژیکی ناشی از کار  .5

 شناخت بیماری های پوستی ناشی از کار .6

شناخت بیماری های ناشی از تشعشعات در  .1

 معادن و کار های عمرانی

عوارض جسمی ناشی از گرما و سرما در  .1

 محیط کار 

شناخت بیماری های عضالنی و اسکلتی ناشی  .1

 از کار 

 

  
 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 بیماری های ناشی از کار در مشاغل معدنی و عمرانی دوره آموزشی

 

 



 

 

 

 سرفصل دوره های آموزشی انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

22-3-182FO118(00) 

Prepared: Moien Saeed Abadi  

 

 

 

 

 

 (ساعت)مدت دوره كد دوره

311 60 

 شرایط ویژه
 دارا بودن مدرک لیسانس و سابقه کار مدیریتی مدیران ، کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار و سرپرستان

 هدف
شغلی و ارایه آموزش های الزم به افراد به منظور توانایی پیشگیری از پیامدهای ناگوار در زمان بحران با استفاده از مدیریت و تقلیل حوادث 

 عملکرد مطلوب

 محتوی
 آشنایی با گروه نجات ، وظایف و عملیات مربوطه .1

 هدف از عملیات نجات در معادن .2

 نقش اکسیژن در حیات موجودات زنده .3

 آشنایی با گاز های موجود در معادن  .4

 نحوه اندازه گیری و آشنایی با دستگاه های اندازه گیری گاز ها در معادن .5

 تقسیم بندی وظایف بین اشخاص جوخه های نجات بطور جداگانه هنگام حادثه  .6

 طرز تهیه برنامه رفع سانحه  .1

 مشخصات رسپیراتور های کمکی امداد  .1

 گاه های خود نجات مشخصات و روش استفاده از دست .1

 مقررات جوشکاری و برشکاری در معادن و در مواقع اضطراری .10

 اطالعات عمومی درباره آتش سوزی های معدنی و طبقه بندی آنها .11

 دیوارهای عایق کننده و طریقه ساختن آنها و انواع آن .12

 مواد آتش سوزی معدن .13

 اقدمات جوخه های در مواقع اجرای عملیات رفع سانحه .14

 های زیر زمینیاطفاء حریق  .15

 انتخاب رژیم تهویه در موقع بروز حریق های زیرزمینی  .16

 کار جوخه های نجات در شرایط حرارت باال و پایین .11

 چگونگی احتراق و انفجار گاز زغال  .11

 عوامل ایجاد شعله یا ترقه در معادن .11

 قسمت هاطریقه جلوگیری از انتشار شعله های ناشی از انفجار گرد زغال از محل انفجار به سایر  .20

 الیه های خطرناک و تهدیدی در معادن .21

 (تعریف و اهداف) کمک های اولیه   .22

 روش های تنفس مصنوعی و چگونگی ماساژ قلبی  .23

 انواع های زخم ها و خونریزی و اهداف جلوگیری از خونریزی  .24

 روش برخورد با قطع عضوها در سوانح .25

 انواع سوختگی و روش های برخورد با آنها  .26

 ...شوک و توضیح بیماری کزاز و  انواع شکستگی ، .21

 وجود جسم خارجی در چشم و راهکار درمان و پیشگیری از وخیم تر شدن وضع بیمار  .21

 خصوصیات امداد گر  .21

 نحوه حمل مصدومین. 21
 

  
 

 متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجانانجمن صنفی 

 امداد و نجات در معادن دوره آموزشی

 

 



 

 

 

 سرفصل دوره های آموزشی انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

22-3-182FO118(00) 

Prepared: Moien Saeed Abadi  

 

 

 

 

 

 (ساعت)مدت دوره كد دوره

311 20 

 شرایط ویژه
 دارا بودن مدرک لیسانس و سابقه کار مدیریتی مدیران ، کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار و سرپرستان

 هدف
پیامدهای ناگوار در زمان بحران با استفاده از مدیریت و تقلیل حوادث شغلی و ارایه آموزش های الزم به افراد به منظور توانایی پیشگیری از 

 عملکرد مطلوب

 محتوی

آشنایی با مشخصات مدیر و رهبر عملیات  .1

 اطفایی 

 کنترل و آمادگی پرسنل و تجهیزات .2

 رهبری و مدیریت بر نیروها بر عملیات اطفایی  .3

تخمین میزان تجهیزات مورد نیاز در عملیات  .4

 اطفایی 

 نیروها و تجهیزات استفاده بهینه از .5

کنترل و مدیریت بر نیروهای غیرسازمانی در  .6

 عملیات اطفای بزرگ

 

 

 

 
 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 عملیات اطفای حریقاصول فرماندهی در  دوره آموزشی

 

 



 

 

 

 سرفصل دوره های آموزشی انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

22-3-182FO118(00) 

Prepared: Moien Saeed Abadi  

 

 

 

 

 

 (ساعت)مدت دوره كد دوره

322 20 

 شرایط ویژه
 دارا بودن مدرک لیسانس و سابقه کار مدیریتی کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار و سرپرستانمدیران ، 

 هدف
یت و تقلیل حوادث شغلی و ارایه آموزش های الزم به افراد به منظور توانایی پیشگیری از پیامدهای ناگوار در زمان بحران با استفاده از مدیر

 عملکرد مطلوب

 محتوی

شناخت انواع مخاطرات کار و استراتژی های  .1

 کنترل در محیط کار 

شناخت مفاهیم و اهداف مجوز کار و جایگاه  .2

 آن در کاهش حوادث

تشریح چگونگی مکانیزم پیاده سازی صدور و  .3

 نظارت بر مجوز کار 

 تشریح مسئولیت های صدور مجوز کار  .4

آشنایی با انواع مجوزهای کار شامل مجوز کار  .5

سرد ، کار در فضای بسته ، کار در  گرم ، کار

ارتفاع ، داربست  بندی ، رادیوگرافی ، حمل 

 ونقل و جابجایی بار 

 LOTOتشریح سیستم  .6

 

 
 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

   Permit To workمجوز کار  دوره آموزشی

 

 



 

 

 

 سرفصل دوره های آموزشی انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

22-3-182FO118(00) 

Prepared: Moien Saeed Abadi  

 

 

 

 

 

 (ساعت)مدت دوره كد دوره

324 20 

 شرایط ویژه
 دارا بودن مدرک لیسانس و سابقه کار مدیریتی مدیران ، کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار و سرپرستان

 هدف
مدیریت و تقلیل حوادث شغلی و ارایه آموزش های الزم به افراد به منظور توانایی پیشگیری از پیامدهای ناگوار در زمان بحران با استفاده از 

 عملکرد مطلوب

 محتوی

 قوانین و مقررات ایمنی  .1

 انواع تجهیزات انتقال مواد به ارتفاع  .2

اصول ایمنی در استقرار و راه اندازی پمپ  .3

 های بتن

 اصول ایمنی در کار با پمپ های بتن مستقل  .4

 اصول ایمنی در لوله کشی و نحوه انتقال بتن  .5

 روش های ایمن حمل بتن .6

 بتن در سازه اصول ایمنی تخلیه .1

اصول ایمنی کار در ارتفاع سازه های بتن  .1

 ریزی شده

 انواع بازرسی های پمپ های بتن .1

 آزمون .10

 

 

  

 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 اصول ایمنی کار با پمپ های بتن دوره آموزشی

 

 



 

 

 

 سرفصل دوره های آموزشی انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

22-3-182FO118(00) 

Prepared: Moien Saeed Abadi  

 

 

 

 

 

 (ساعت)مدت دوره كد دوره

321 30 

 شرایط ویژه
 دارا بودن مدرک لیسانس و سابقه کار مدیریتی مدیران ، کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار و سرپرستان

 هدف
یت و تقلیل حوادث شغلی و ارایه آموزش های الزم به افراد به منظور توانایی پیشگیری از پیامدهای ناگوار در زمان بحران با استفاده از مدیر

 مطلوبعملکرد 

 محتوی

 و مدیریت ریسک ترمینولوژی ساخت .1

 تشریح مدیریت ریسک .2

انواع ریسک ها و حوادث درپروژه های  .3

 ساخت

مدیریت ریسک در عملیات ساختمان شامل  .4

 شناسایی  ، ارزیابی ریسک و کنترل آنها 

تحلیل ریسک های ناشی از فعالیت های کار  .5

در ارتفاع ، داربست بندی، تخریب ، 

 ....ماشین آالت و گودبرداری، 

بررسی آئین نامه های موجود در عملیات  .6

 ساختمانی 

 تشریح مدل و فرایند آموزش ایمنی  .1

 آزمون .1

 

  

 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

  مدیریت ریسک در صنعت ساختمان دوره آموزشی

 

 



 

 

 

 سرفصل دوره های آموزشی انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

22-3-182FO118(00) 

Prepared: Moien Saeed Abadi  

 

 

 

 

 

 (ساعت)مدت دوره كد دوره

326 20 

 شرایط ویژه
 دارا بودن مدرک لیسانس و سابقه کار مدیریتی مدیران ، کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار و سرپرستان

 هدف
یت و تقلیل حوادث شغلی و ارایه آموزش های الزم به افراد به منظور توانایی پیشگیری از پیامدهای ناگوار در زمان بحران با استفاده از مدیر

 مطلوبعملکرد 

 محتوی

 واژه شناسی و تشریح عالئم باربرداری  .1

شناخت دستورالعمل ها و استانداردهای  .2

 مرتبط با باربندی 

 آشنایی با وظایف و مسئولیت های ریگر .3

 شناخت دقیق تجهیزات ریگری توسط باربند .4

شناخت روش های صحیح و ناصحیح  .5

 باربرداری 

 شناخت تکنیک های بستن بار .6

باربرداری و خطرات آن مدیریت عملیات  .1

 (آنالیز ریسک حوادث و شبه حوادث)

آشنایی با وسایل حفاظت فردی و اهمیت  .1

 لزوم استفاده از آنها

 آزمون .1

 

 

 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 (ریگر ) ایمنی باربندی  دوره آموزشی

 

 



 

 

 

 سرفصل دوره های آموزشی انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

22-3-182FO118(00) 

Prepared: Moien Saeed Abadi  

 

 

 

 

 

 (ساعت)مدت دوره دورهكد 

321 20 

 شرایط ویژه
 دارا بودن مدرک لیسانس و سابقه کار مدیریتی مدیران ، کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار و سرپرستان

 هدف
با استفاده از مدیریت و تقلیل حوادث شغلی و ارایه آموزش های الزم به افراد به منظور توانایی پیشگیری از پیامدهای ناگوار در زمان بحران 

 عملکرد مطلوب

 محتوی
 آشنایی با انواع جرثقیل های برجی  .1

 واژه شناسی و شناخت اجزاء جرثقیل های برجی .2

و راه اندازی جرثقیل ( مونتاژ)اصول ایمنی در استقرار  .3

 های برجی 

آشنایی با خطرات عمده هنگام کار با جرثقیل های  .4

 برجی

 جرثقیل های برجیمالحظات ایمنی حین کار با  .5

 شرایط و وظایف اپراتور تاور کرین .6

شرایط و وظایف راهنما و ریگرهای واجد صالحیت در  .1

 عملیات باربرداری 

شناخت دستورالعمل ها و استاندارد های مرتبط با  .1

 جرثقیل های برجی

آشنایی با وسایل حفاظت فردی و اهمیت لزوم  .1

 استفاده از آنها 

 

 

  

 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 (جرثقیل های برجی)ایمنی کار با تاور کرین  دوره آموزشی

 

 



 

 

 

 سرفصل دوره های آموزشی انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

22-3-182FO118(00) 

Prepared: Moien Saeed Abadi  

 

 

 

 

 

 (ساعت)مدت دوره كد دوره

321 20 

 شرایط ویژه
 دارا بودن مدرک لیسانس و سابقه کار مدیریتی مدیران ، کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار و سرپرستان

 هدف
یت و تقلیل حوادث شغلی و ارایه آموزش های الزم به افراد به منظور توانایی پیشگیری از پیامدهای ناگوار در زمان بحران با استفاده از مدیر

 عملکرد مطلوب

 محتوی
 (IMS)کلیات و تعاریف مدیریت یکپارچه  .1

رویکردها و تئوری های سیستم مدیریت یکپارچه  .2

(IMS) 
 (IMS) اجزای سسیتم مدیریت یکپارچه  .3

 ISO 9001تشریح الزامات استنادارد مدیریت کیفیت  .4

 ISO 9001 تشریح الزامات استاندارد زیست محیطی  .5

تشریح الزامات استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی   .6

OHSAS 18001 
 (IMS)اجرای سیستم مدیریت یکپارچه  .1

مستند سازی و کنترل سوابق استاندارد های مورد  .1

 (IMS)استفاده در سیستم مدیریت یکپارچه 

 (IMS)ممیزی و پایش سیبستم مدیریت یکپارچه  .1

 

 

 

 

 

 متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان انجمن صنفی

  IMSسیستم های مدیریت یکپارچه  دوره آموزشی

 

 



 

 

 

 سرفصل دوره های آموزشی انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

22-3-182FO118(00) 

Prepared: Moien Saeed Abadi  

 

 

 

 

 

 (ساعت)مدت دوره كد دوره

330 20 

 شرایط ویژه
 دارا بودن مدرک لیسانس و سابقه کار مدیریتی مدیران ، کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار و سرپرستان

 هدف
زمان بحران با استفاده از مدیریت و تقلیل حوادث شغلی و ارایه آموزش های الزم به افراد به منظور توانایی پیشگیری از پیامدهای ناگوار در 

 عملکرد مطلوب

 محتوی

 اهمیت ایمنی فرایند .1

 مستند سازی ایمنی فرایند و مدیریت ریسک .2

 تشریح مراحل عمر سیستم پیش راه اندازی .3

تشریح چگونگی اجرای ایمنی در عملیات  .4

 (PSSR)های پیش راه اندازی 

تشریح فعالیت های ایمنی در عملیات های  .5

 اندازیپیش راه 

 

 

 

 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 PSSRایمنی در عملیات های پیش راه اندازی  دوره آموزشی

 

 



 

 

 

 سرفصل دوره های آموزشی انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

22-3-182FO118(00) 

Prepared: Moien Saeed Abadi  

 

 

 

 

 

 (ساعت)مدت دوره كد دوره

331 20 

 شرایط ویژه
 لیسانس و سابقه کار مدیریتی دارا بودن مدرک مدیران ، کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار و سرپرستان

 هدف

 

 محتوی

 اهمیت ایمنی و بهداشت .1

 ایمنی در عملیات گودبرداری  .2

 تشریح آئین نامه های مرتبط .3

 کارگاه ارزیابی ریسک در عملیات گودبرداری .4

مجوزهای کار گودبرداری ایمنی کار  فضای  .5

 بسته

 ایمنی تجهیزات گودبرداری .6

 

 

 

 

 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 ایمنی در عملیات حفاری و گود برداری دوره آموزشی

 

 



 

 

 

 سرفصل دوره های آموزشی انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

22-3-182FO118(00) 

Prepared: Moien Saeed Abadi  

 

 

 

 

 

 (ساعت)مدت دوره كد دوره

334 40 

 شرایط ویژه
 دارا بودن مدرک لیسانس و سابقه کار مدیریتی مدیران ، کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار و سرپرستان

 هدف
یت و تقلیل حوادث شغلی و ارایه آموزش های الزم به افراد به منظور توانایی پیشگیری از پیامدهای ناگوار در زمان بحران با استفاده از مدیر

 عملکرد مطلوب

 محتوی
 تحلیل ریسک های ناشی از فعالیت های اجرایی در عملیات تخربب و گودبرداری .1

 جرایی در حفاری چاه های دستی تحلیل ریسک های ناشی از فعالیت های ا .2

 تحلیل ریسک های ناشی از فعالیت های اجرایی کار در ارتفاع .3

تحلیل ریسک های ناشی از فعالیت های اجرایی در فعالیت ماشین آالت ، ابزار  .4

 آالت ، باالبر و جرثقیل ها

تحلیل ریسک های ناشی از فعالیت های اجرایی در فعالیت تخلیه و بارگیری ،  .5

 و انبار داری مصالح و تجهیزات مصرفی  نگهداری

 تحلیل ریسک های ناشی از فعالیت اجرایی در کار با خطوط برق دار .6

آشنایی با شیوه گزارش نویسی و رعایت نکات حقوقی مرتبط با مسئولیت قانونی  .1

 ناظران در تسلیم گزارش به مراجعه ذی ربط

آشنایی با وسایل حفاظت فردی و سایر تجهیزات حفاظتی و ایمنی در کارگاه  .1

 های ساختمانی 

 فنون تدریس .1

و ساختار و  HSEآشنایی با قوانین و مقررات ملی و بین المللی در حوزه  .10

 تشکیالت ایمنی 

 HSEو استاندارد های بین المللی مرتبط با  HSE-MSآشنایی با الزامات مدل  .11

 نونی مهندسان ناظر و سایر ارکان ساخت و ساز در حوزه ایمنی مسئولیت های قا .12

تجزیه و تحلیل و دسته بندی حوادث ناشی از کار در کارگاه های ساختمانی  .13

براساس آمار های رسمی ثبت شده تشریح انواع روش های شناسایی خطرات و 

 (تکنیک ها و متدها) ارزیابی ریسک 

 و حوادث در پروژه های ساخت و ساز تشریح مدیریت ریسک و انواع ریسک ها  .14

 آزمون .15

 

 
 

 

 متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجانانجمن صنفی 

 مدیریت ریسک در کارگاه های ساختمانی دوره آموزشی

 

 



 

 

 

 سرفصل دوره های آموزشی انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

22-3-182FO118(00) 

Prepared: Moien Saeed Abadi  

 

 

 

 

 

 (ساعت)مدت دوره كد دوره

333 20 

 شرایط ویژه
 دارا بودن مدرک لیسانس و سابقه کار مدیریتی کار و سرپرستانمدیران ، کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت 

 هدف
یت و تقلیل حوادث شغلی و ارایه آموزش های الزم به افراد به منظور توانایی پیشگیری از پیامدهای ناگوار در زمان بحران با استفاده از مدیر

 عملکرد مطلوب

 محتوی
 آشنایی با گاز سولفید هیدرژن و مخاطرات ناشی از آن  .1

استفاده از ماسک های ضد گاز و روش های نگهداری و  .2

 بهداشت آن

آشنایی با مشخصات فیزیکی و شیمیایی گاز سولفید  .3

 هیدرژن

 روش های ایمنی در مواجهه با گاز سولفید هیدروژن .4

 SCBAو  EEBAآشنایی با انواع ماسک های تنفسی  .5

شرایط اضطراری به هنگام انتشار گاز سولفید  واکنش در .6

 هیدروژن

 آشنایی با عالئم بالینی مواجهه با گاز سولفید هیدروژن .1

 آشنایی با عالئم بالینی مواجهه با گاز سولفید هیدروژن .1

) آشنایی با تجهیزات آشکار ساز ، گاز سولفید هیدروژن  .1

 (دتکتورها 

 آزمون  .10

 

 

 

 

 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 ایمنی کار با گاز سولفید هیدروژن دوره آموزشی

 

 



 

 

 

 سرفصل دوره های آموزشی انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان
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 شرایط ویژه
 دارا بودن مدرک لیسانس و سابقه کار مدیریتی مدیران ، کارشناسان و مسئولین ایمنی و بهداشت کار و سرپرستان

 هدف
حوادث شغلی و ارایه آموزش های الزم به افراد به منظور توانایی پیشگیری از پیامدهای ناگوار در زمان بحران با استفاده از مدیریت و تقلیل 

 عملکرد مطلوب

 محتوی
آشنایی با وسایل حفاظت فردی و ایمنی در کارگاه های  .1

 ساختمانی 

 شناخت مبانی ایمنی در عملیات تخریب ساختمان ها .2

با اصول ایمنی در عملیات گود برداری  و روش آشنایی  .3

 های شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک مربوطه

آشنایی با مبانی اصول ایمنی و شناسایی خطرات در حفر  .4

 چاه دستی 

آشنایی با اصول ایمنی کار در ارتفاع و شناسایی و ارزیابی  .5

 ریسک های مربوطه 

 آشنایی با اصول ایمنی کار با ماشین آالت ساختمانی  .6

آشنایی با آئین نامه ها و مقررات ملی و بین المللی ایمنی  .1

 (مبحث دوازدهم ) و بهداشت کار در صنایع ساختمانی 

آشنایی با مسئولیت های حقوقی ناظرین در ایمنی و شیوه  .1

 گزارش نویسی و رعایت نکات حقوقی مرتبط 

 آزمون .1
 

 

  

 

 متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجانانجمن صنفی 

 ایمنی کار در عملیات ساختمان دوره آموزشی
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 شرایط ویژه

 دارا بودن مدرک لیسانس و سابقه کار مدیریتی پرسنل قطار شهری مشهد

 هدف
آموزش های الزم به افراد به منظور توانایی پیشگیری از پیامدهای ناگوار در زمان بحران با استفاده از مدیریت و تقلیل حوادث شغلی و ارایه 

 عملکرد مطلوب

 محتوی
 تعاریف و کلیات  .1

 ایمنی و ضوابط فعالیت در قطار شهری  .2

مانور و عملیات شانت ، کوپل ، ) ایمنی حرکت در خط اصلی  .3

(backward) 
مقررات سیر و حرکت در پایانه ، ) در حریم ریلی   ضوابط ایمنی کار .4

 (تعمیرگاه و توقفگاه 

در پایانه ، تعمیرگاه  ، خطوط برق دار ، شبکه ) مقررات ایمنی عمومی  .5

 (باال سری و ریل سوم 

 الزامات ایمنی پیمانکاران  .6

 واکنش ددر شرایط اضطراری در ایستگاه ها و خطوط  .1

 ضوابط ایمنی مسافری در قطار شهری  .1

 ضوابط عمومی ایمنی سیر قطار  .1

 مدیریت ریسک در قطار شهری  .10

دستورالعمل مجوز ) ضوابط دریافت مجوز کار و انجام کار در ایستگاه ها  .11

 ( انجام کار 

 ضوابط و نحوه تنظیم و ارسال گزارش رویداد ها و حوادث  .12

 وادثایمنی حرکت و مواجهه با شرایط اضطرار وح .13

 ایمنی در عملیات تخلیه اضطراری قطار  .14

 ضوابط ایمنی در مکالمات و بی سیم .15

 ضوابط ایمنی حرکت قطار

 (روی سوزن –در مترو واش  –غیر فعال  ATPبا ) .16

  

 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 ایمنی بهره برداری قطار شهری دوره آموزشی
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331 20 

 شرایط ویژه

 دارا بودن مدرک لیسانس و سابقه کار مدیریتی پرسنل قطار شهری مشهد

 هدف
در زمان بحران با استفاده از مدیریت و تقلیل حوادث شغلی و ارایه آموزش های الزم به افراد به منظور توانایی پیشگیری از پیامدهای ناگوار 

 عملکرد مطلوب

 محتوی
 (تاریخچه عالئم و سیگنالیگ )  تعاریف و کلیات  .1

 تجهیزات ارتباطی و عالئم الکتریکی با رویکرد ایمنی  .2

 اصول ایمنی وتکنیک های شناسایی خطر  .3

 ارزیابی ریسک .4

بیسیم ، سیستم ) شناسایی خطرات تجهیزات ارتباطی .5

 .. (و های انتقال

ماشین ) شناسایی خطرات تجهیزات عالئم الکتریکی   .6

 ..(سوزن ، مدار راه ، سیگنالیگ و

 ضوابط ایمنی در خطوط فاقد سیگنالیگ  .1

مطالعه و بررسی سوانح ریلی ناشی از اختالل در سیستم  .1

 سیگنالیگ

دستور ) دستورالعمل های مرتبط با سیستم  سیگنالیگ   .1

 .. (یگنالیگ والعمل حرکت قطار بدون سیستم س

 

 

 

 

 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 ایمنی عالئم الکتریکی و سیگنالینگ در قطار شهری دوره آموزشی
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 شرایط ویژه
 مدیریتیدارا بودن مدرک لیسانس و سابقه کار  پرسنل قطار شهری مشهد

 هدف
تقلیل حوادث شغلی و ارایه آموزش های الزم به افراد به منظور توانایی پیشگیری از پیامدهای ناگوار در زمان بحران با استفاده از 

 مدیریت و عملکرد مطلوب

 محتوی
 تعاریف و کلیات ایمنی و بهداشت حرفه ای  .1

 انواع مخاطرات و حوادث شغلی مترو  .2

شناسایی ، ارزیابی ، تحلیل ، کنترل ) مدیریت ریسک  .3

) 

در ) ایمنی و تجهیزات حفاظت فردی در قطار شهری  .4

 (خط اصلی ، پایانه ها ، تعمیرگاه ها 

 نحوه صحیح استفاده و نگهداری تجهیزات ایمنی  .5

 انواع اینترالکینگ و ایمنی فیزیکی در قطار شهری  .6

 (permit)مجوز انجام کار در قطار شهری  .1

ور شغلی در قطار شهری و پیشگیری عوامل زیان ا .1

 ارگونومی در مشاغل  قطار شهری   

 سالمت کار و بیماری های شغلی در قطار شهری  .1

ضوابط و نحوه تنظیم و ارسال گزارش رویداد ها و  .10

 حوادث

 

 

  

 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

  ایمنی عمومی و بهداشت حرفه ای در قطار شهری دوره آموزشی
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 شرایط ویژه
 دارا بودن مدرک لیسانس و سابقه کار مدیریتی پرسنل قطار شهری مشهد

 هدف
زمان بحران با استفاده از مدیریت و تقلیل حوادث شغلی و ارایه آموزش های الزم به افراد به منظور توانایی پیشگیری از پیامدهای ناگوار در 

 عملکرد مطلوب

 محتوی
آشنایی با ضوابط ایمنی در اماکن فنی ، تعمیرگاه ، ) کلیات و تعاریف  .1

 ( انبار ، پست ها 

در فرایند ایمنی بهره برداری قطار  (PM,EM,CM)اهمیت چرخه نت  .2

 شهری

  (Permit )مجوز انجام کار قطار شهری  .3

 اهمیتد و نقش دستورالعمل های بهره برداری در حوزه نت و ارتقا ایمنی  .4

ایمنی و سالمت کارکنان ، مخاطرات مشاغل نگهداری تعمیرات و  .5

در زمینه برق ، مخاطرات مکانیکی ، مخاطرات تجهیزات ) پیشگیری 

 (،مخاطرات ارگونومی 

اهمیت تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی در فرآیند نگهداری تعمیرات ،  .6

     CASEو نقش مدیریت ریسک در چرخه نگهداری تعمیرات ، 

STUDY  حوادث کارکنان نگهداری تعمیرات 

جرثقیل ها ، لیفتراک ، باالبر ، آسانسور ، ) ایمنی تجهیزات انتقال نیرو  .1

 ...(پله برقی و

و امنی ( ، ترکشن پاساژ  LPS) خطوط انتقال و پست های برق در مترو  .1

 بهره برداری 

دستورالعمل ها و تجهیزات ایمنی فردی و ) ایمنی برق در قطار شهری  .1

 (محیطی 

 امداد و کمک های اولیه در برق گرفتگی  .10

 ایمنی حریق در اماکن قطار شهری  .11

ایمنی در اینترالک ها و سیستم اتصال زمین در پست های برق قطار  .12

  و شبکه باال سری و ریل سوم و ضوابط ایمنی AC,DCشهری ، جریان 

  

 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

  ایمنی نگهداری و تعمیرات تجهیزات قطار شهری دوره آموزشی
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 شرایط ویژه
 دارا بودن مدرک لیسانس و سابقه کار مدیریتی پرسنل قطار شهری مشهد

 هدف
و ارایه آموزش های الزم به افراد به منظور توانایی پیشگیری از پیامدهای ناگوار در زمان بحران با استفاده از مدیریت و  تقلیل حوادث شغلی

 عملکرد مطلوب

 محتوی
 دستورالعمل های بهره برداری) تعاریف و کلیات  .1

 بررسی دستورالعمل های مرتبط با سوانح ریلی  .2

 انواع مخاطرات محتمل در حمل و نقل ریلی درون شهری  .3

 انواع سوانح ، حوادث و شبه حوادث ریلی در قطار شهری  .4

 عوامل انسانی ، سازمانی و فنی در سوانح ریلی  .5

 مطالعات موردی در سوانح ریلی و حوادث مسافری  .6

واکاری و تحلیل سوانح ریلی رخ داده در کشور و سایر نقاط  .1

 جهان

و تحلیل سوانح خروج از خط ، حریق و انتشار دود ، علت یابی  .1

برخورد با افراد و تجهیزات ، حمالت تروریستی ، تخلفات 

 مسافری 

 واکنش در شرایط اضطرار و مواجهه با سوانح ریلی  .1

 مدیریت ریسک و تحلیل سوانح ریلی  .10

 ضوابط حقوقی و قانونی در سوانح ریلی  .11

 

 

 

 

 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 تحلیل و مقابله با سوانح ریلی دوره آموزشی
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 شرایط ویژه
 دارا بودن مدرک لیسانس و سابقه کار مدیریتی پرسنل قطار شهری مشهد

 هدف
ارایه آموزش های الزم به افراد به منظور توانایی پیشگیری از پیامدهای ناگوار در زمان بحران با استفاده از مدیریت و تقلیل حوادث شغلی و 

 عملکرد مطلوب

 محتوی
 (ایمنی حریق ) تعاریف و کلیات  .1

 مدیریت حریق در بهره برداری قطار شهری  .2

مدیریت شرایط اضطراری و تخلیه مسافری در حریق های  .3

 قطار شهری 

 سیستم های اعالم و اطفاء حریق در قطار شهری  .4

 مخاطرات محتمل در حمل درون شهری  .5

 حوادث و شبه حوادث در قطار شهری  .6

 روش های امداد رسانی و حمل مصدوم .1

 انواع سوانح ، حوادث و شبه حوادث ریلی در قطار شهری  .1

جمع آوری ) امداد و نجات در قطار شهری  تجهیزات .1

 (سوانح ریلی ، مقابله با بحران 

 کار عملی با تجهیزات جمع آوری سوانح و اطفا حریق .10

 

 

 

 

 

 ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجانانجمن صنفی متخصصین 

  جمع آوری سوانح ریلی ، امداد و نجات و اطفاء حریق در تونل  دوره آموزشی
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 شرایط ویژه
شاغلین در صنایع فرآیندی و پروژه های عمرانی با مدرک حداقل 

 لیسانس و سمت سرپرستی و مدیریتی

 دارا بودن مدرک لیسانس و سابقه کار مدیریتی

 هدف
استفاده از راهکارهای ایمنی از حوادث ناشی از پس از این دوره انتظار میرود که فراگیرن با خطرات کار در فضای محدود آشنا شده و بتوانند با 

 کار در فضای محدود پیشگیری نمایند

 محتوی
 تعاریف ، اصالحات و کلیات کار در فضای محدود  .1

وظایف ، مسئولیت ها و الزامات ورود و کار در فضای  .2

 محدود

خطرات ) ریسک های مربوط به کار در فضای محدود  .3

 (شیمیایی و ارگونومی  مکانیکی ، الکتریکی ، فیزیکی ،

 اتمسفر قابل قبول برای فضای محدود  .4

 گاز های مضر و قابل انفجار در فضای محدود ، گاز سنجی  .5

پاکسازی و تخلیه ، ایزوله و جداسازی ، تهویه فضای  .6

 محدود

  stand byمجوز های کار در فضای محدود و وظایف فرد  .1

کار در  راهکارهای کنترل خطرات و برنامه های ایمنی برای .1

 فضای محدود 

 امداد و نجات و واکنش در شرایط اضطراری  .1
 
 
 

 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 ایمنی کار در فضای محدود   دوره آموزشی
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 شرایط ویژه
دارا بودن مدرک حداقل لیسانس عمران ، مکانیک و برق و معماری و  مهندسین ناظر پروژهای ساختمانی و عمرانی

 سابقه کار مفید

 هدف
پس از این دوره انتظار میرود که فراگیران با تجهیزات ایمنی در صنعت ساختمان آشنا شده و بتوانند با راهکارهاو سیستم های کنترلی از 

 حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی پیشگیری نمایند

 محتوی
آشنایی با ساختار ، تشکیالت و مراجع حاکمیتی در حوزه لیمنی و  .1

 بهداشت کار 

مسئولیت های مدنی ، کیفری ، اداری و انتظامی مهندس ناظر در حوزه  .2

 ایمنی ساختمان 

 آشنایی با حوادث ناشی از کار  .3

شناسایی و ) آشنایی با اصول و مفاهیم ایمنی و مدیریت ریسک  .4

 ( ارزیابی مخاطرات و تدابیر پیشگیرانه 

 آشنایی با اصول ایمنی در عملیات تخریب .5

 ... (گود برداری ، حفاری و ) آشنایی با اصول ایمنی در عملیاتع خاکی  .6

 ایمنی کار در ارتفاع  .1

 اجرای اسکلت های بتنی و فلزی .1

 (دورن ساخت ) کارگاهی ایمنی برق  .1

 آشنایی با انواع خطرات مکانیکی و روش های کنترل آنها  .10

 آشنایی با اصول و مبانی ایمنی حریق در کارگاه .11

 تابلو ها و عالئم هشداری و کنترل و هدایت مسیر .12

 ایمنی انبار و معابر و برچیدن کارگاه .13

 آشنایی با بیماری های شغلی شایع در کارگاه های ساختمانی  .14

 

 

 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 ایمنی و بهداشت کار ویزه مهندسین ناظر پروژه ساختمانی و عمرانی دوره آموزشی

  

 

 



 

 

 

 سرفصل دوره های آموزشی انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

22-3-182FO118(00) 

Prepared: Moien Saeed Abadi  

 

 

 

 

 

 (ساعت)مدت دوره كد دوره

345 1 

 شرایط ویژه
دارا بودن مدرک حداقل لیسانس عمران ، مکانیک و برق و معماری و سابقه کار  مهندسین ناظر پروژهای ساختمانی و عمرانی

 مفید

 هدف
حوادث ناشی از کار پس از این دوره انتظار میرود که فراگیران با تجهیزات ایمنی در صنعت ساختمان آشنا شده و بتوانند با راهکارهاو سیستم های کنترلی از 

 عمرانی پیشگیری نماینددر صنعت ساختمان و پروژه های 

 محتوی
 الزامات ایمنی کار در عملیات تخریب ساختمان  .1

راهکارهای عملی در ایمنی سازی کارگاه در عملیات  .2

 تخریب ساختمان 

 الزامات ایمنی در عملیات گود برداری و حفاری  .3

سازه های ) راهکار های عملی در ایمنی سازی کارگاه  .4

نگهبان و پایدارسازی دیواره ها و پیشگیری از ریزش 

 جداره های گود در روش های متعارف رایج 

 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 ایمنی و بهداشت کار در عملیات تخریب و گود برداری در پروژه های عمرانی و ساختمانی  دوره آموزشی
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 (ساعت)مدت دوره كد دوره

346 1 

 شرایط ویژه
دارا بودن مدرک حداقل لیسانس عمران ، مکانیک و برق و معماری و  مهندسین ناظر پروژهای ساختمانی و عمرانی

 سابقه کار مفید

 هدف
ایمنی در صنعت ساختمان آشنا شده و بتوانند با راهکارهاو سیستم های کنترلی از پس از این دوره انتظار میرود که فراگیران با تجهیزات 

 حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی پیشگیری نمایند

 محتوی
 حفاظت از سقوط در کارگاه های ساختمانی  .1

راهکار های عملی در طراحی و بکارگیری تجهیزات  .2

 حفاظتی در برابر سقوط 

 ایمنی دسترسی به جایگاه های کار  .3

راهکار های عملی در طراحی و بکارگیری دسترسی  .4

 به جایگاه های کار 
 

 

 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

  ناظر در پروژه های عمرانی و ساختمانی ایمنی کار در ارتفاع ویژه مهندسین دوره آموزشی
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 (ساعت)مدت دوره كد دوره

341 1 

 شرایط ویژه
دارا بودن مدرک حداقل لیسانس عمران ، مکانیک و برق و معماری و  مهندسین ناظر پروژهای ساختمانی و عمرانی

 سابقه کار مفید

 هدف
سیستم های کنترلی از پس از این دوره انتظار میرود که فراگیران با تجهیزات ایمنی در صنعت ساختمان آشنا شده و بتوانند با راهکارهاو 

 حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان و پروژه های عمرانی پیشگیری نمایند

 محتوی

آشنایی با خطرات وحوادث ناشی از بکارگیری  .1

انرژی الکتریکی در  پروژه های  ساختمانی و  

 عمرانی 

راهکارهای عملی در پیشگیری از حوادث  .2

ناشی از بکارگیری انرژی الکتریکی در 

 ساختمان وپروژه های عمرانی

 

 

 

 

 

 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

  ایمنی برق کارگاهی در پروژه های عمرانی و ساختمانی دوره آموزشی
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341 1 

 شرایط ویژه
دارا بودن مدرک حداقل لیسانس عمران ، مکانیک و برق و معماری و  عمرانی مهندسین ناظر پروژهای ساختمانی و

 سابقه کار مفید

 هدف
پس از این دوره انتظار میرود که فراگیران با تجهیزات ایمنی در صنعت ساختمان آشنا شده و بتوانند با راهکارهاو سیستم های کنترلی از 

 های عمرانی پیشگیری نمایندحوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان و پروژه 

 محتوی

) ایمنی تجهیزات باربرداری در ساختمان  .1

 ( جرثقیل متحرک 

راهکارهای عملی در بهره برداری از جرثقیل  .2

های متحرک در ساختمان و پروژه های 

 عمرانی

 (جرثقیل برجی ) ایمنی تجهیزات باربرداری  .3

راهکارهای عملی در بهره برداری از جرثقیل  .4

 برجی در ساختمان و پروژه های عمرانی 

 

 

 

 
 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 ایمنی در عملیات باربرداری در پروژه های عمرانی و ساختمانی دوره آموزشی
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350 40 

 شرایط ویژه
دارا بودن حداقل مدرک لیسانس و سمت سرپرستی و تجربه کار  شاغلین در صنایع فرآیندی

 مدیریتی

 هدف
ا و پس از این دوره انتظار میرود که فراگیران در خصوص تجهیزات ایمنی در فرایندهای نفت ، گاز و پتروشیمی مسلط شده و بتوانند با راهکاره

 از حوادث ناشی از کار در صنایع فرایندی ، نفت و گاز و پتروشیمی پیشگیری نمایند... های کنترلی و مجوز های کار وسیستم 

 محتوی
شناخت خطرات عمده ، علل حوادث و انواع خطاهای رایج در  .1

 صنعت نفت، گاز و پتروشیمی 

اقدامات کنترلی ، الزامات قانونی و تجهیزات ایمنی الزم برای  .2

 ری از حوادث و کاهش خساراتجلوگی

 الزامات ایمنی در عملیات راه اندازی و بهره برداری پاالیشگاه ها .3

 SIMPOSخطرات فعالیت های همزمان  .4

 PSSRایمنی عملیات پیش راه اندازی  .5

 اصول کار ایمن در فضای های بسته .6

 اصول گاز سنجی  .1

 ایمنی کار با مواد شیمیایی  .1

 COSHHکنترل مواد شیمیایی زیان آور  .1

 اسناد بازرسی و مدارک فنی  (permit)سیستم مجوز کار  .10

 آشنایی با تجهیزات اعالم و اطفای حریق در پاالیشگاه ها  .11

 آشنایی با سیستم های کنترلی و ولوها .12

 Emergency Responseطرح واکنش در شرایط اضطراری  .13

Plan 

 

 

 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 (با رویکرد پترو شیمی ) آموزش پیشرفته ایمنی در صنایع فرآیندی  دوره آموزشی
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351 40 

 شرایط ویژه
دارا بودن حداقل مدرک لیسانس و سمت سرپرستی و تجربه کار  شاغلین در صنایع فرآیندی

 مدیریتی

 هدف
انتظار میرود که فراگیران در خصوص تجهیزات ایمنی در فرایندهای نفت ، گاز و پتروشیمی مسلط شده و بتوانند با راهکارها و پس از این دوره 

 از حوادث ناشی از کار در صنایع فرایندی ، نفت و گاز و پتروشیمی پیشگیری نمایند... سیستم های کنترلی و مجوز های کار و

 محتوی
 آشنایی با ایمنی فرآیندی های صنایع شیمیایی  .1

 اسناد بازرسی و مدارک فنی  (permit)آشنایی با انواع مجوز کار  .2

آشنایی با انواع مختلف تجهیزات ثابت مکانیکی در صنعت نفت ، گاز و  .3

 (شیرها ، مبدل های حرارتی ، برج های صنعتی، راکتورها ) پتروشیمی 

ات دوار مکانیکی در صنعت نفت ، گاز و آشنایی با انواع مختلف تجهیز .4

 ( پمپ ، کمپرسور ، فن ) پتروشیمی 

تجهیزات ) آشنایی با سیستم های کنترلی در صنایع شیمیایی   .5

 (الکترونیکی و ابزار دقیق 

شناخت خطرات عمده ، علل حوادث و انواع خطاه های رایج در صنعت  .6

 نفت ، گاز و پتروشیمی 

دستورالعمل های ایمنی در صنعت نفت ، گاز و آشنایی با استاندارد ها و  .1

 پتروشیمی 

اقدامات کنترلی ، الزامات قانونی و تجهیزات ایمنی الزم برای جلوگیری  .1

 از حوادث و کاهش خسارات 

) آشنایی با تجهیزات ، نگهداری و ایمنی سازه ها و مخازن تحت فشار  .1

 (گاز و بخار 

اولیه و محصوالت شیمیایی و ایمنی بارگیری ، حمل ونقل و تخلیه مواد  .10

 پتروشیمی
 

 

 

 شهرستان سیرجانانجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای 

 (با رویکرد پتروشیمی ) آموزش مقدماتی ایمنی در صنایع فرایندی  دوره آموزشی
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 شرایط ویژه
دارا بودن حداقل مدرک لیسانس و سمت سرپرستی و تجربه کار  فرآیندی شیمیاییشاغلین در صنایع 

 مدیریتی

 هدف
لی و پس از این دوره انتظار میرود که فراگیران با تجهیزات ایمنی در فرایندهای شیمیایی آشنا شده و بتوانند با راهکارها و سیستم های کنتر

 صنایع فرایندی و شیمیایی پیشگیری نماینداز حوادث ناشی از کار در ... مجوز های کار و

 محتوی
 آشنایی با ایمکنی فرایندهای صنایع شیمیایی  .1

 اسناد بازرسی و مدارک فنی  (permit)آشنایی با انواع مجوز کار  .2

آشنایی با انواع مختلف تجهیزات ثابت مکانیکی در صنعت نفت ، گاز و  .3

 (صنعتی، راکتورها  شیرها ، مبدل های حرارتی ، برج های) پتروشیمی 

آشنایی با انواع مختلف تجهیزات دوار مکانیکی در صنعت نفت ، گاز و  .4

 (پمپ ، کمپرسور ، فن ) پتروشیمی 

تجهیزات ) آشنایی با سیستم های کنترلی در صنایع شیمیایی   .5

 (الکترونیکی و ابزار دقیق 

شناخت خطرات عمده ، علل حوادث و انواع خطاه های رایج در صنعت  .6

 ت ، گاز و پتروشیمی نف

آشنایی با استاندارد ها و دستورالعمل های ایمنی در صنعت نفت ، گاز و  .1

 پتروشیمی

اقدامات کنترلی ، الزامات قانونی و تجهیزات ایمنی الزم برای جلوگیری  .1

 از حوادث و کاهش خسارات

) آشنایی با تجهیزات ، نگهداری و ایمنی سازه ها و مخازن تحت فشار  .1

 (ر گاز و بخا

ایمنی بارگیری ، حمل ونقل و تخلیه مواد اولیه و محصوالت شیمیایی و  .10

 پتروشیمی

 

 

 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

 (با رویکرد الکتروشیمی ) آموزش مقدماتی ایمنی در صنایع فرایندی   دوره آموزشی
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 شرایط ویژه
 با مدرک حداقل لیسانس و سمت سرپرستی و مدیریتی شاغلین در صنعت انتقال نیروی برق

 هدف
کارهای پس از این دوره انتظار میرود که فراگیران با اصول و فرایند ایمنی در آئین نامه عملیات انتقال نیروی برق آشنا شده و بتوانند با راه

 از حوادث ناشی از در این صنعت پیشگیری نمایندایمنی عنوان شده در آئین نامه 

 محتوی
 (فصل اول ) تعاریف و اصالحات  .1

وظایف درخواست کننده و صادر کننده کارت احتیاط و مقررات ابطال  .2

 آن

کاربرد و مقررات عمومی کارت حفاظت شخصی و وظایف دارنده و صادر  .3

 کننده کارت حفاظت شخصی

کارت حفاظت دستگاه و مقررات صدور و لغو آن آشنایی با انواع فرم  .4

 های ضمانت نامه 

فرم تضمین نامه ایستگاه و نحوه تکمیل و لغو آن و بیان مواد  .5

 آئین نامه 41و41و50

مقررات صدور فرم درخواست و لغو انجام عملیات تحت اجازه کار و  .6

 آزمایش 

و مقررات صدور فرم  مقررات عمومی درخواست صدور ضمانت نامه .1

 ( 56و55و54و53بیان مواد ) ضمانت نامه  

وبیان مقررات (  51و51بیان مواد ) مقررات ابطال فرم ضمانت نامه   .1

 (11الی  51بیان و تشریح مواد ) عمومی فرم های ضمانت نامه  

 نحوه تکمیل و لغو فرم اجازه کار  .1

 نحوه تکمیل ولغو فرم اجازه کار و آزمایش  .10

تشریح ماده ) ارت عملیات ممنوع و فرم ترتیب اجرای عملیات کاربرد ک .11

10 ) 

فرم درخواست و مجوز انجام کار بدون تضمین و کاربرد آن در  .12

 مجوزهای صادر شده

 

 

  

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

   آموزش آئین نامه ایمنی در عملیات انتقال نیروی برق دوره آموزشی
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 شرایط ویژه

 با مدرک حداقل لیسانس و سمت سرپرستی و مدیریتی شاغلین در صنایع مختلف

 هدف
کار با از پس از این دوره انتظار میرود که فراگیران با اصول ایمنی کار با مواد خطرناک آشنا شده و بتوانند با راهکارهای ایمنی از حوادث ناشی 

 مواد خطرناک پیشگیری نمایند

 محتوی

آشنایی با مواد شیمیایی و خطرناک و ریسک  .1

 های مربوطه 

 آشنایی با روش های شناسایی مواد خطرناک  .2

 طبقه بندی مواد خطرناک .3

آشنایی با اصول ایمنی کار و نحوه مقابله با  .4

 مواد خطرناک

شناسایی اصول کنترل ، محدودیت ها و  .5

 خطرناکپاکسازی مواد 

آشنایی با وسایل حفاظت فردی مرتبط با مواد  .6

 خطرناک

امداد و کمک های اولیه مرتبط با مواد  .1

 خطرناک و واکنش در شرایط اضطراری

 

 

 
 

 انجمن صنفی متخصصین ایمنی و بهداشت حرفه ای شهرستان سیرجان

  HAZMATایمنی کار با مواد خطرناک  دوره آموزشی

 

 


