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ساعت

ردیف عنوان دوره
دوره های HSE
1

تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست HSE-MS

16

2

ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست HSE-MS

3

مدیریت  HSEدر پروژه ها

16
16

4

الزامات  HSEپیمانکاران صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی

16

5

مقررات و اصول HSE

8

6

اصول بازرسی HSE

16

7

اصول ایمنی ،بهدشت و محیط زیست  HSEدر حمل و نقل زمینی

8

8

اصول ایمنی ،بهدشت و محیط زیست  HSEدر حمل و نقل دریایی

8

9

اصول گزارش نویسی در HSE

16

 10اقتصاد HSE
 11شاخص های ارزیابی عملکرد HSE

8

 12مدیریت تغییر در HSE
 13بودجه بندی HSE

8
8

16

دوره های سیستم های مدیریت
 14تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست HSE-MS
 15ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست HSE-MS
 16تشریح الزامات و مستندسازی ISO 14001:2004
 17ممیزی داخلی مدیریت محیط زیست ISO 14001:2004
 18تشریح الزامات و مستندسازی مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2009
 19ممیزی داخلی مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2008
 20تشریح الزامات و مستندسازی مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
 21ممیزی داخلی مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
 22تشریح الزامات و مستندسازی مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
 23ممیزی داخلی مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

 24تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت در نفت ،گاز و پتروشیمی ISO 29001
 25ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در نفت ،گاز و پتروشیمی ISO 29001
 26تشریح الزامات و مستندسازی مدیریت آزمایشگاه ISO 17025:2005
 27ممیزی داخلی مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO 17025:2005
 28تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت یکپارچه )ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001(IMS
 29ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه )ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001(IMS
 30تشریح الزامات و مستندسازی مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000
 31ممیزی داخلی مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000
 32سرممیزی داخلی مدیریت محیط زیست ISO 14001:2004
 33سرممیزی مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
دوره های ایمنی

ساعت
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
40
40
ساعت

 34ایمنی و خطرات گار H2s

8

 35ایمنی و بهداشت محیط کار
 36ایمنی در برق

8
8
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 37ایمنی جوشکاری و برشکاری
 38ایمنی حمل و نقل ،بارگیری و تخلیه مواد شیمیایی HAZMAT
 39ایمنی خطوط لوله انتقال نفت در صنعت نفت
 40ایمنی داربست

8
8
8
8

 41ایمنی در گودبرداری
 42ایمنی فرآیند

8
8

 43ایمنی گار طبیعی در شبکه های گاز رسانی و ایستگاه های تقلیل فشار
 44ایمنی مخازن
 45ایمنی و آتش نشانی عمومی
 46ایمنی کار در فضاه های بسته و محدود

8
8
8
8

 47برگه اطالات ایمنی مواد شیمیایی MSDS
 48سیستم مدیریت ایمنی فرآیند PSM

8
8

 49سیستم های ایمنی
 50ایمنی کار در ارتفاع

8
8

 51مقررات ایمنی باالبرها
 52ایمنی برق

8
8

 53ایمنی ماشین آالت و تجهیزات حفاری
 54ایمنی گاز طبیعی در پاالیشگاه ها

8
دوره های ارزیابی و مدیریت ریسک

8
ساعت

 55ارزیابی کمی ریسک

8

 56ارزیابی کیفی ریسک
 57تکنیک های ارزیابی ریسک

8
16

 58تحلیل ایمنی شغل JSA
 59ارزیابی ریسک در صنایع فرآیندی نفت ،گاز و پتروشیمی HAZOP
 60تحلیلی درخت خطا FTA
 61تحلیل درخت واقعه ETA

8
8
8
8

 62تحلیل حالت های شکت پیامدهای آن FMEA
 63شناسایی خطرات و ارزیابی و مدیریت ریسک

8
16

 64ارزیابی مقدماتی خطر PHA
 65شناسایی و ارزیابی ریسک های بهداشتی

8
8

 66شناسایی و ارزیابی ریسک های زیست محیطی
 67ارزیابی و مدیریت ریسک در سیستم مدیریت HSE
دوره های ایمنی حریق

8
8
ساعت

 68ایمنی و آتش نشانی عمومی

8

 69عملیات آتش نشانی
 70فرماندهی حریق

8
16
8

 71مبانی پیشگیری از حریق
 72هیدرولیک آتش نشانی

8

 73مواد اطفاء حریق
 74حفاظت ساختمان ها در برابر حریق
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 75طراحی سازه مقاوم در برابر انفجار در صنعت نفت و گاز
 76سیستم های اعالم و اطفای حریق

8
16
8

 77مهندسی حریق
 78آتش نشانی پیشرفته

8

 79مبانی حریق و آتش نشانی

8
دوره های ایمنی و بهداشت شغلی

 80حفاظت در برابر آزبست
 81آشنایی با مشاغل سخت و زیان آور

ساعت
8
16

 82ارزیابی و کنترل پرتوهای غیریونیزان در محیط کار
 83ارزیابی و کنترل پرتوهای یونیزان در محیط کار
 84ارگونومی عمومی
 85ارگونومی تخصصی

8
8
8
8
8

 86ایمنی و بهداشت محیط کار
 87بیماری ها و عوارض شغلی در صنعت

8

 88بیماری های ناشی از کار و پیشگیری از آن
 89نمونه برداری و آنالیز عوامل شیمیایی در محیط کار
 90روش های استاندارد ارزشیابی روشنایی و درخشندگی
 91روش های ارزیابی و کنترل صدا در محیط کار
 92شناسایی و کنترل آالینده های شیمیایی در محیط کار
 93طراحی پست کار در
 94طراحی روشنایی در محیط کار
 95قوانین و مقررات بهداشتی

8
8
8
8
8
8
8
8

 96ماکروارگونومی
 97معاینات پزشکی دوره ای در محیط کار
 98ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه
 99خطاهای انسانی در صنعت

8
8
8
8

 100آشنایی با وسایل حفاظت فردی PPE
 101دستگاه های آزمایش گاز و انواع ماسک های تنفسی

8
8

 102آشنایی با طراحی و ارزیابی عملکرد سیستم های تهویه صنعتی
 103اصول انتخاب ،نحوه آزمون و کاربرد وسایل حفاظت فردی

8

 104سم شناسی صنعتی

8
پدافند غیر عامل ،بحران و شرایط اضطراری

8

ساعت

 105مبانی پدافند غیرعامل

8

 106اصول و مفاهیم پدافند غیرعامل

8

 107الزامات پدافند غیرعامل از دیدگاه صنعت نفت

8

 108آشنایی با پدافند غیرعامل ویژه مدیران

8

 109کلیات طراحی اتاق بحران بر مبنای پدافند غیرعامل ()EOC

8

 110سناریو نویسی شرایط اضطراری و مانورها

8

 111سیستم فرماندهی حوادث Incident Command System -

8

 112مدیریت بحران

8
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 113مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

8

 114اصول مدیریت بحران ویژه مدیران

8

 115آمادگی و مقابله در سوانح جمعی

8

 116برنامه ریزی مدیریت بحران
کمک های اولیه
 117تخلیه و امداد پزشکی
 118کمک های اولیه پیشرفته

8
ساعت
8
8

 119کمک های اولیه مقدماتی
 120مدیریت عملیات امداد و نجات

8
کیفیت

 121تشریح الزامات و مستندسازی مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
 122ممیزی داخلی مدیریت کیفیت ISO 9001:2008
 123تشریح الزامات و مستندسازی مدیریت کیفیت ISO 9001:2015
 124ممیزی داخلی مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

8
ساعت
16
16
16
16

 125تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت در نفت ،گاز و پتروشیمی ISO 29001
 126ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت در نفت ،گاز و پتروشیمی ISO 29001

16

 127تشریح الزامات و مستندسازی مدیریت آزمایشگاه ISO 17025:2005

16

 128ممیزی داخلی مدیریت کیفیت آزمایشگاه ISO 17025:2005
 129سرممیزی مدیریت کیفیت ISO 9001:2015

16

ایمنی مواد غذایی
 130تشریح الزامات و مستندسازی مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000
 131ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه )ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001(IMS
 132ممیزی داخلی مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000
 133الزامات و زیرساختهای مکانهای فرآوری مواد غذایی ،دارویی و بهداشتی GMP / GHP
 134تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی در صنایع غذایی HACCP
دوره های محیط زیست
 135آنالیز سود و هزینه در محیط زیست
 136اصول بهره برداری و انتخاب رباله سوزها ()Incinerators

16

40
ساعت
16
16
16
8
16
ساعت
8
8
8

 137اصول طراحی و بهره برداری از شبکه های جمع آوری و انتقال فاضالب بهداشتی و صنعتی
 138اصول ممیزی انرژی مقدماتی

8

 139اصول ممیزی انرژی پیشرفته

8

 140اصول ومبانی تصفیه پساب و استفاده مجدد
 141اقتصاد محیط زیست

8
8

 142پایش و اندازه گیری پارامترهای زیست محیطی
 143تصفه فاضالب های صنعتی

8

 144حقوق و قوانین زیست محیطی

8

 145رشد میکروب ها در آب های صنعتی و روش های کنترل آن
 146کاربرد  Gisدر محیط ریست

8
8

 147گزارش دهی و مستندسازی محیط زیست

8

 148مبانی محیط زیست

8
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8

 149مدیریت زائدات خطرناک
 150مدیریت مواد زائد

8

 151مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست  EMSو EMP
 152مدیریت چرخه تصویب پروژه ها در محیط زیست PCM
 153کاربرد فناوری های نوین در محیط زیست
 154روش ها و الگوهای پایش اثرات زیست محیطی صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی
 155تصفیه لجن های نفتی و بیولوژیکی
 156تصفیه پساب های صنعتی

8
8
8
8
8
8

 157طراحی سیستم های آب و فاضالب
 158طراحی فاضالب های شهری و صنعتی و جمع آوری آبهای سطحی
 159مالحظات زیست محیطی در عملیات مهندسی حفاری
 160آلودگی آب های زیرزمینی و روش های کنترل

8
8
8
8
8

 161آلودگی خاک و روش های کنترل آن
 162آلودگی هوا و روشهای کنترل

8
سایر دوره ها

 163اثرات دومینو در حوادث فرآیندی
 164بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث

ساعت
8
8

 165ثبت و ضبط حوادث و بیماری های شغلی
 166رانندگی تدافعی

8

 167سیستم پروانه و مجوز کار گرم و سرد

8
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