
مدت

ساعت/دوره

18010112,000,000

2401026,000,000

3401036,000,000

4201043,000,000

5201053,000,000

6401066,000,000

7201073,000,000

8202013,000,000

9202023,000,000

10402036,000,000

11302044,500,000

12402056,000,000

13402066,000,000

14202073,000,000

15202083,000,000

16202083,000,000

17402096,000,000

18202103,000,000

19202113,000,000

20202123,000,000

21202133,000,000

22202143,000,000

کمیته حفاظت فنی وبهداشت کار

بسمه تعالی

روانشناسی صنعتی

هزینه دوره به ازاء هر نفر کد دورهعنوان دوره تخصصی

مبانی ایمنی وبهداشت کار

اصول ایمنی وبهداشت کار

اصول آتشنشانی

وسایل حفاظت فردی

مرکزتحقیقات وتعلیمات وحفاظت فنی وبهداشت کار

              انجمن صنفی متخصصین ایمنی وبهداشت حرفه ای  شهرستان سیرجان

1400برنامه دوره های آموزشی تخصصی سال 

ردیف

ایمنی حمل ونقل در کارگاه

22-3-182:ثبت

ایمنی کار با مواد شیمیایی

ایمنی کار در معادن

امداد وکمکهای اولیه در صنعت

(ارگونومی)اصول مهندسی انسانی

ایمنی انبار

ایمنی کار با ماشین آالت صنعتی

ایمنی کار با نوار نقاله

ایمنی کار در عملیات جوشکاری

شناسایی خطرات وارزیابی ریسک

ایمنی دیگهای بخار وظروف  تحت فشار

ایمنی برق

مدیریت پیش گیری وکنترل اتش

مستند سازی  وتشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت 

ohsas18001(ISO45001)کار

بیماری های ناشی از کار

حوادث ناشی از کار



مدت

ساعت/دوره

23202143,000,000

24202153,000,000

25402166,000,000

26202173,000,000

27202183,000,000

28202193,000,000

29402206,000,000

30202213,000,000

31202223,000,000

32202233,000,000

33202243,000,000

34202253,000,000

35202263,000,000

36202273,000,000

37202283,000,000

38202293,000,000

39202303,000,000

40202313,000,000

41202323,000,000

42202333,000,000

43202343,000,000

44202353,000,000

45202363,000,000

ایمنی داربست ها وکار در ارتفاع

ایمنی فرایند

مدیریت ریسک در عملیات تخریب ساختمان

ایمنی کار درعملیات کشاورزی

(HSE.MS)سیستم مدیریت ایمنی کار،سالمت ومحیط زیست

(ایمنی وبهداشت کار با کامپیوتر)ایمنی کار با رایانه

ایمنی آسانسورها

(5S)نظام آراستگی در محیط کار

ایمنی کار با سیستم های کلر زنی

پیشگیری از آلودگی هوای معادن

اتوماسیون ایمنی کار

ایمنی کار در بنادر ودریا نوردی

ایمنی کار در آزمایشگاه

ایمنی کار در عملیات ساختمان

مدیریت شرایط اضطراری در محیط کار

ایمنی کار با جراثقال ها

(iso14001)ارزیابی وکنترل آالینده های زیست محیطی

تهویه صنعتی

هزینه دوره

رانندگی تدافعی

ایمنی کار در عملیات ریخته گری

کار با وسایل اندازه گیری عوامل زیان آور در محیط کار

ایمنی کار با پرتوها وتشعشعات زیان آور

22-3-182:ثبت

(ohsas18001)ممیزی سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت کار

کد دورهعنوان دوره تخصصیردیف

مرکزتحقیقات وتعلیمات وحفاظت فنی وبهداشت کار

                    انجمن صنفی متخصصین ایمنی وبهداشت حرفه ای  شهرستان سیرجان

1400برنامه دوره های آموزشی تخصصی سال 


