
مدت

ساعت/دوره

46203012,870,000

47203022,870,000

48203032,870,000

49203052,870,000

50203062,870,000

51303074,170,000

52303084,170,000

53203092,870,000

54203102,870,000

55203112,870,000

56203122,870,000

57203122,870,000

588031311,170,000

59203142,870,000

60203152,870,000

61203162,870,000

62603178,390,000

63203182,870,000

64203222,870,000

65203232,870,000

66203242,870,000

67243253,386,000

ایمنی کار با پرس

بسمه تعالی

              انجمن صنفی متخصصین ایمنی وبهداشت حرفه ای  شهرستان سیرجان

1399برنامه دوره های آموزشی ویژه سال 

22-3-182:ثبت

هزینه دوره به ازاء هر نفرکد دورهعنوان دوره ردیف

آتش نشانی  پیشرفته

آموزش ایمنی کار با گاز کلر

ایمنی کار با گازها

آشنایی با اصول مقررات وایمنی کار با بانک های خازنی

ایمنی کار در عملیات برشکاری وجوشکاری

اصول کلی ایمنی در تعمیرات ونگهداری

ایمنی برقکاری در شبکه های توزیع هوایی

ایمنی در سیستم ارتینگ وحفاظت در برابر صاعقه

ایمنی برق در پست های فشار قوی

ایمنی کار با ماشین آالت راه سازی

ایمنی کار با جراثقالها ولیفتراکها

ایمنی کار با باال برها

ایمنی کار با لیفتراکها

ایمنی کار در پروژه های ساختمانی

بیماری های ناشی از کار در مشاغل  معدنی وعمرانی

امداد ونجات در معادن

اصول فرماندهی در عملیات اطفای حریق

مجوز کار

ایمنی برق در شبکه های فشار ضعیف و قوی

اصول ایمنی کار با پمپ های بتن

مدیریت ریسک در صنعت ساختمان



مدت

ساعت/دوره

68203262,870,000

69203272,870,000

70303284,170,000

71203292,870,000

72203302,870,000

73203312,870,000

74203322,870,000

75203332,870,000

76403345,700,000

77243353,386,000

78403365,700,000

79203372,870,000

80203382,870,000

81203392,870,000

82203402,870,000

80203382,870,000

81203392,870,000

82203402,870,000

83203412,870,000

84203422,870,000

85203432,870,000

86163442,274,000

                    انجمن صنفی متخصصین ایمنی وبهداشت حرفه ای  شهرستان سیرجان

1399برنامه دوره های آموزشی ویژه سال 

22-3-182:ثبت

هزینه دورهکد دورهعنوان دوره تخصصیردیف

ایمنی کار در فضای محدود

ایمنی وبهداشت کار ویژه مهندسین ناظر پروژه های ساختمانی وعمرانی

(ریگری)ایمنی بار بندی

آتش نشانی پیشرفته

ایمنی بهره برداری قطار شهری

ایمنی عالئم الکتریکی وسیگنالیک در قطار شهری

ایمنی عمومی وبهداشت حرفه ای  در قطار شهری

ایمنی عالئم الکتریکی وسیگنالیک در قطار شهری

ایمنی عمومی وبهداشت حرفه ای  در قطار شهری

ایمنی نگهداری وتعمیرات تجهیزات قطار شهری

(جراثقال های برجی)ایمنی کار با تاور کرین

مدیریت ریسک در صنعت ساختمان

imsسیستم های مدیریت یکپارچه

(pssr)ایمنی در عملیات های پیش راه اندازی

ایمنی در عملیات حفاری وگود برداری

مدیریت ریسک در کارگاههای ساختمانی

ایمنی کار با گاز سولفید هیدروژن

مدیریت ریسک در کارگاههای ساختمانی

ایمنی کار در عملیات  ساختمانی

ایمنی نگهداری وتعمیرات تجهیزات قطار شهری

تحلیل ومقابله با سوانح ریلی

جمع آوری سوانح ریلی،امدادو نجات واطفاءحریق در تونل



مدت

ساعت/دوره

8783451,162,000

8883461,162,000

8983471,162,000

9083481,162,000

9183491,162,000

92403505,700,000

93403515,700,000

94203522,870,000

95203532,870,000

96203542,870,000

ایمنی وبهداشت کار در عملیات تخریب  وگود برداری در پروژه های 

عمرانی وساختمانی
ایمنی کار در ارتفاع ویژه مهندسین ناظر در پروژه های عمرانی   

وساختمانی
ایمنی نصب تاسیسات مکانیکی وپیشگیری از حریق وانفجار در پروژهای 

عمرانی وساختمانی

ایمنی برق کارگاهی در پروژه های عمرانی وساختمانی

(hazmat)ایمنی کار با مواد خطرناک

ایمنی در عملیات باربرداری در پروژهای عمرانی وساختمانی

(با رویکرد پترو شیمی)آموزش پیشرفته ایمنی در صنایع فرایندی

(با رویکرد پترو شیمی)آموزش مقدماتی ایمنی در صنایع فرایندی 

(با رویکرد الکتروشیمی)آموزش مقدماتی ایمنی در صنایع فرایندی 

آموزش آیین نامه  ایمنی در عملیات انتقال نیروی  برق

هزینه دورهکد دورهعنوان دوره تخصصیردیف

                   کانون انجمن صنفی متخصصین ایمنی وبهداشت حرفه ای  شهرستان سیرجان

1399برنامه دوره های آموزشی ویژه سال 

22-3-182:ثبت








