بسته های آموزشی افسر  * HSEجدید
(دوره های غیر حضوری موسسه ارتقای سام ایرانیان)
عنوان دوره ها

ردیف

بسته افسر  HSEپیشرفته ( 38ساعته)
هزینه بسته  0590999تومان/هزینه تک دوره 0090999تومان
با  6گواهینامه داخلی و  1گواهینامه بین المللی
ایمنی عمومی مدت  0ساعت
1

ردیف

88883550090
کانال تلگرام @iihsep
www.iihsep.ir
عنوان دوره ها

بسته سیستم های مدیریت ایمنی و کیفیت ( 898ساعته)
هزینه بسته  0590999تومان /هزینه تک دوره  0090999تومان
با  5گواهینامه داخلی
1

سیستم مدیریت کیفیت  ISO 9001:2015مدت  02ساعت

0

ارزیابی ریسک مدت  0ساعت * جدید

0

سیستم مدیریت محیط زیست  ISO 14001:2015مدت  02ساعت

3

 HSE-MSمدت  16ساعت

3

سیستم مدیریت ایمنی و سالمت شغلی  ISO 45001مدت02ساعت

2

 HSE Planپیمانکاران پروژه مدت  0ساعت

2

سیستم های مدیریت یکپارچه  IMSمدت  02ساعت

5

 HSEپروژه های ساختمانی مدت  0ساعت

5

سیستم مدیریت  HSE-MSمدت  02ساعت

*

آزمون  0ساعت

بسته افسر HSEسطح یک ( 938ساعته) * جدید
هزینه بسته  0990999تومان /هزینه تک دوره  1590999تومان
با  1گواهینامه داخلی و  1گواهینامه بین المللی
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ایمنی کار در ارتفاع
ایمنی کار با دستگاه سنگ فرز
ایمنی کار با ماشین االت عمرانی
ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم
ایمنی گودبرداری و حفاری
ایمنی تخریب
ایمنی انبار
ایمنی نردبان
ایمنی نصب اسکلت های فلزی و بتنی ساختمان ها
ایمنی داربست بندی و کار روی داربست
ایمنی باالبر ها
ایمنی بستن بار و ریگری جرثقیل
ایمنی کار با جرثقیل
ایمنی حفر دستی چاه ها
ایمنی حمل دستی بار
ایمنی برق
آشنایی با سیستم ارتینگ (اتصال به زمین)
ایمنی حریق
ایمنی کار با گاز مایع
آشنایی با کمک های اولیه
ایمنی کار با مواد شیمیایی
ایمنی کار با ابزارهای دستی برقی و غیر برقی
ایمنی کار با تاسیسات و وسایل الکتریکی در کارگاه
آشنایی با وسایل حفاطت فردی
کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار
آشنایی با ایمنی و بهداشت عمومی کارگاه ها
تحقیق و بررسی حوادث
سیستم های صدور مجوز کار
مدیریت شرایط اضطراری
آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار

نحوه ثبت نام

بسته افسر  HSEسطح عالی ( 098ساعته) * جدید
هزینه بسته (با احتساب  7590999تومان تخفیف)  100590999تومان
با  10گواهینامه داخلی و  3گواهینامه بین المللی
1

بسته افسر  HSEسطح یک ( 059ساعته)  6590999تومان

 0بسته افسر  HSEپیشرفته ( 59ساعته)  7990999تومان
 3بسته سیستم های مدیریت ( 109ساعته)  6990999تومان
بسته سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی با  2گواهینامه داخلی
هزینه بسته  0590999تومان /هزینه تک دوره  0090999تومان
1
0
3
2

سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی  ISO 22000مدت  02ساعت
تحلیل خطرات و کنترل نقاط بحرانی  HACCPمدت  0ساعت
الگوهای خوب تولید  GMPمدت  0ساعت
الگوهای خوب بهداشتی  GHPمدت  0ساعت

سایر دوره ها با  1گواهینامه برای هر دوره
هزینه هر دوره  1790999تومان
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ایمنی کار در کارگاه های سنگبری
ایمنی کار در صنایع چوب
ایمنی کار با دستگا های پرس
ایمنی کار در بنادر
ایمنی در عملیات خطوط انتقال نیروی برق
ایمنی کار در معادن رو زمینی و زیر زمینی
ایمنی گاز H2S
ایمنی دیگ های بخار و آب گرم
ایمنی کار در کارگاه های دامپروری
ایمنی استخرها و مخازن آب
ایمنی کار در آزمایشگاه ها
ایمنی حفاظ گذاری ماشین االت
ایمنی کار با ماشین های افزار
ایمنی ماشین های لیفتراک
ایمنی کار روی خطوط انتقال برق و تجهیزات برق دار
ایمنی کار با ماشین های همزن و مخلوط کننده
ایمنی کار با دستگاه خرد کن و آسیاب
ایمنی در صنایع شیشه

در صورت انتخاب بسته های افسر  HSEسطح  938( 8ساعته) و افسر  HSEپیشرفته ( 38ساعته) ،هزینه  9بسته باهم  8.688.888تومان است.
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بسته های آموزشی افسر  * HSEجدید
(دوره های غیر حضوری موسسه ارتقای سام ایرانیان)

88883550090
کانال تلگرام @iihsep
www.iihsep.ir

یادآوری :بسته های آموزشی با توجه به درخواست تعدادی از عالقمندان جهت انتخاب آسان و کم هزینه دوره های آموزشی ،تعریف
شده است.
دوره های آموزشی موسسه در حال حاضر با توجه به اهمیت بیماری کووید  19با در نظر گرفتن شرایط فعلی بصورت غیر حضوری
برگزار میشود.
هزینه دوره ها و گواهینامه ها


هزینه های اعالم شده برای صدور گواهینامه های داخلی  IIHSEP Academyاست.



امکان صدورگواهینامه  Equalبا هزینه  050999تومان برای هردوره وجود دارد.



مدت زمان ثبت دوره در گواهینامه ها برای بسته سیستم های مدیریت  16ساعت و سایر دوره ها  0ساعت ثبت خواهد شد.

نحوه ثبت نام در دوره ها و آزمون

 دوره یا بسته آموزشی مورد نظر خود را انتخاب نموده ،نام و عنوان دوره با شماره تماس خود را برای مدیر آموزش و
مسول ثبت نام سرکار خانم کریم زاده  09195338828واتساب یا تلگرام نمایید.
 مشخصات کامل طبق فرمت پرونده ثبت نامی موسسه را که در اختیار شما گذاشته میشود تکمیل و بهمراه تصویر
کارت ملی ،تصویر عکس پرسنلی و تصویرفیش واریزی (پرداخت کامل هزینه) ارسال نمایید.
 پس از دریافت فرم تایید ثبت نام و قراردادآموزشی  ،فایل های  PDFجزوات دوره ها برای شما ارسال می شود.
 پس از دریافت فایل های جزوات یا دانلود آن از سایت موسسه و عضویت در کانال فایل های آیین نامه های اداره کار،
در عرض یک الی دو هفته (مطابق با اعالم زمان معین از طرف فرد متقاضی) مطالعه و در آزمون دوره شرکت نموده و
با ارایه پاسخنامه ،در صورت قبولی ،گواهینامه ها صادر و تصویر گواهینامه ها جهت تایید و اطمینان از صحت
اطالعات مندرج در گواهینامه ها ارسال و صرفا به آدرس اعالمی از طرف فرد متقاضی پست پیشتاز خواهد شد.
آزمون :شرکت در ارزیابی پایانی از طریق ارسال پروژه ( خالصه مطالب )و یا آزمون آنالین نیز صورت می گیرد.
 در صورت عدم قبولی ،آزمون رایگان برای فرد مجددا اجرا می شود.
تخفیف  :مبلغ  199/999تومان تخفیف برای
 -1سربازان ،دانشجویان و فارغ التحصیالن جدید  -0به ازای معرفی هر یک نفر -3انتخاب تعداد بسته های بیشتر
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