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بسته افسر  HSEسطح یک ( 933ساعته) * اقساطی
 1.550.000تومان در  2قسط  ،پرداخت یکجا  1.350.000تومان
 1تعداد دوره های زیر مجموعه 30 :دوره مجزا
 2نحوه برگزاری :دوره ها غیر حضوری و آزمون ها آنالین
 3گواهینامه  :یک گواهینامه IIHSEP Academy

بسته افسر HSEسطح عالی ( 093ساعته) * اقساطی
 2.05.000تومان در  3قسط ،پرداخت یکجا  2.750.000تومان
 1تعداد دوره های زیر مجموعه 52 :دوره مجزا در قالب  3بسته
 2نحوه برگزاری :دوره ها غیر حضوری و آزمون ها آنالین
 3گواهینامه 2:گواهینامه اداره کار 4+گواهینامهIHSEP Academy

بسته افسر  HSEپیشرفته ( 33ساعته) * اقساطی
 1.550.000تومان در  2قسط  ،پرداخت یکجا  1.450.000تومان
 1تعداد دوره های زیر مجموعه 5 :دوره مجزا
 2نحوه برگزاری :دوره ها غیر حضوری و آزمون ها آنالین
 3گواهینامه  7 :گواهینامه IIHSEP Academy

بسته سرپرست  003( HSEساعته) * جدید اقساطی
 3.050.000تومان در  3قسط ،پرداخت یکجا  3.550.000تومان
 1تعداد دوره های زیر مجموعه 65 :دوره مجزا در قالب  5بسته
 2نحوه برگزاری :دوره ها و آزمون ها ترکیبی(غیر حضوری+حضوری)
 3گواهینامه 2:گواهینامه اداره کار 7+گواهینامه IIHSEP Academy
بسته مدیر  1333 ( HSEساعته) * جدید اقساطی
 4.4500.000تومان در  3قسط ،پرداخت یکجا  3.050.000تومان

بسته افسر HSEکارخانجات،صنایع ومعادن(933ساعته)*جدیداقساطی

 1.450.000تومان در  2قسط ،پرداخت یکجا  1.250.000تومان
1

تعداد دوره های زیر مجموعه 30 :دوره مجزا

1

2

نحوه برگزاری :دوره ها غیر حضوری و آزمون ها آنالین

3

گواهینامه  :یک گواهینامه IIHSEP Academy

 2نحوه برگزاری :دوره ها غیر حضوری و آزمون ها آنالین
 3گواهینامه 2:گواهینامه اداره کار 0+گواهینامهIHSEP Academy
بسته کارشناس استقرار سیستم های مدیریت  HSEو  133( ISOساعته)
 1.650.000تومان دوره های آموزشی 5.000.000+تومان مستندات جدید

بسته افسر HSEپروژه های نفتی ( 193ساعته) *جدید اقساطی
 1.600.000تومان در  2قسط ،پرداخت یکجا  1.450.000تومان
 1تعداد دوره های زیر مجموعه 15 :دوره مجزا
 2نحوه برگزاری :دوره ها غیر حضوری و آزمون ها آنالین
 3گواهینامه  :یک گواهینامه  IHSEP Academyیا فنی و حرفه

1
2
3

بسته ای
افسر HSEپروژه های ساختمانی( 933ساعته)*جدید اقساطی

افسر HSEپروژه های نفتی،ساختمانی،کارخانجات صنایع(373ساعته)
 2.050.000تومان در  3قسط ،پرداخت یکجا  2.5500.000تومان *جدید

1
2
نحوه برگزاری :دوره ها غیر حضوری و آزمون ها آنالین
 3گواهینامه  4 :گواهینامه IIHSEP Academy
بسته افسر  HSEفنی و حرفه ای ( 903ساعته) * اقساطی
 4.200.000تومان در  3قسط ،پرداخت یکجا  3.600.000تومان
 1تعداد دوره های زیر مجموعه 3 :بسته مجزا
 2نحوه برگزاری :دوره ها غیر حضوری ،آزمون ها و مصاحبه
گواهینامه  3 :گواهینامه فنی و حرفه ای
 3حضوری

تعداد دوره های زیر مجموعه 6 :دوره مجزا
نحوه برگزاری :دوره ها غیر حضوری و آزمون ها آنالین
گواهینامه  2:گواهینامه اداره کار 5 +گواهینامهIHSEP Academy

بسته سیستم های مدیریت  HSEو  193( ISOساعته)* اقساطی
 1.600.000تومان در  2قسط ،پرداخت یکجا 1.550.000
 1تعداد دوره های زیر مجموعه 7 :دوره مجزا
 2نحوه برگزاری :دوره ها غیر حضوری و آزمون ها آنالین
 3گواهینامه 2:گواهینامه اداره کار 5 +گواهینامهIIHSEP Academy

 1.450.000تومان در  2قسط  ،پرداخت یکجا  1.250.000تومان
 1تعداد دوره های زیر مجموعه 24 :دوره مجزا
 2نحوه برگزاری :دوره ها غیر حضوری و آزمون ها آنالین
 3گواهینامه :یک گواهینامه IIHSEP Academy

تعداد دوره های زیر مجموعه 54 :دوره مجزا

تعداد دوره های زیر مجموعه 00 :دوره مجزا در قالب  5بسته

بسته مدیریت ایمنی مواد غذایی ( 03ساعته) * اقساطی
 1.500.000تومان در  2قسط ،پرداخت یکجا  1.3500.000تومان
تعداد دوره های زیر مجموعه 4 :دوره مجزا

1
 2نحوه برگزاری :دوره ها غیر حضوری و آزمون ها آنالین
 3گواهینامه  4 :گواهینامه IIHSEP Academy
بسته مهندسی حریق ( 33ساعته) * جدید
پرداخت یکجا  1.100.000تومان
 1تعداد دوره های زیر مجموعه 4 :دوره مجزا
نحوه برگزاری :دوره ها غیر حضوری و آزمون ها آنالین
2
 3گواهینامه  5 :گواهینامه IIHSEP Academy

با معرفی هر نفر مبلغ  033هزار تومان به صورت نقد دریافت

برای اطالع از سایر تخفیف ها تماس بگیرید.

نمایید یا برای ثبت نام در دوره های آموزشی تخفیف بگیرید.

در بسته افسر  HSEسطح عالی امکان جایگزین کردن بعضی از بسته ها با بسته افسر  HSEپروژه های نفتی وجود دارد.
توضیحات گواهینامه های هر بسته در صفحه  9و دوره های زیر مجموعه هر بسته در صفحات  0و  0ارایه شده است.
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برای هر یک از بسته های یا دوره های آموزشی موسسه یکی از گواهینامه های  ، IIHSEP Academyگواهینامه فنی و حرفه ای یا
گواهینامه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار (اداره کار) صادر خواهد شد.
یک گواهینامه برای بسته افسر  HSEسطح یک ( 933ساعته)
گواهینامه افسر  HSEسطح یک

 0گواهینامه برای بسته افسر HSEسطح عالی ( 093ساعته)

IIHSEP Academy

گواهینامه افسر  HSEسطح یک 052ساعت IIHSEP Academy
IIHSEP Academy
گواهینامه افسر  HSEپیشرفته  52ساعت
گواهینامه افسر HSEپروژه های نفتی 002ساعتIISEP Academy

 1گواهینامه ایمنی عمومی 8 -ساعت
IIHSEP Academy
 2گواهینامه ارزیابی ریسک 8 -ساعت
IIHSEP Academy
 3گواهینامه  8 - HSE-MSساعت
 4گواهینامه HSEپروژه ساختمانی  8ساعت IIHSEP Academy
4
IIHSEP Academy
 5گواهینامه  HSE Planپروژه 8 -ساعت
 5گواهینامه فصل4قانون کارایمنی حفاظت فنیIIHSEP Academy
IIHSEP Academy
 7گواهینامه افسر  HSEپیشرفته  52ساعت

IIHSEP Academy

1

 7گواهینامه برای بسته افسر  HSEپیشرفته ( 33ساعته)
IIHSEP Academy

یک گواهینامه بسته افسر HSEکارخانجات،صنایع ومعادن(933ساعته)
گواهینامه افسر HSEکارخانجات،صنایع ومعادن HSEPAcadmy

1

یک گواهینامه برای افسر HSEپروژه های نفتی ( 193ساعته)
گواهینامه افسر HSEپروژه های نفتی

1

IIHSEP Academy

 0گواهینامه افسرHSEپروژهای نفتی،ساختمانی،کارخانجات(373ساعته)

1

گواهینامه افسر HSEپروژهای نفتی

2

گواهینامه افسر HSEپروژهای ساختمانی IIHSEP Academy

گواهینامه اداره کار
گواهینامه اداره کار

 13گواهینامه برای بسته سرپرست  003( HSEساعته)
 1گواهینامه افسر  HSEسطح یک 052ساعت
IIHSEP Academy
 2گواهینامه افسر  HSEپیشرفته  52ساعت
 3گواهینامه افسر HSEپروژه های نفتی 002ساعتIISEP Academy
 4گواهینامه افسر HSEپروژه های ساختمانی IISEP Academy 002
 5گواهینامه افسر HSEکارخانجات،صنایع ومعادن HSEP Academy
IISEP Academy
 5گواهینامه مهندسی حریق  002ساعت
 7گواهینامه افسر HSEسطح عالی002ساعت IIHSEP Academy
IIHSEP Academy
 6گواهینامه سرپرست  882 HSEساعت
گواهینامه اداره کار
 0گواهینامه ایمنی عمومی
گواهینامه اداره کار
 10گواهینامه ارزیابی ریسک
IIHSEP Academy

IIHSEP Academy

افسر HSEکارخانجات صنایع ومعادنHSEPAcademy

 3گواهینامه
 4گواهینامه افسر HSEپروژهای نفتی ،ساختمانی،کارخانجات
 3گواهینامه برای بسته مهندسی حریق ( 33ساعته)

IIHSEP Academy
گواهینامه اصول ایمنی حریق
گواهینامه آشنایی با کپسولهای آتش نشانی IIHSEP Academy

1
2
 3گواهینامه سیستم های اعالم و اطفا حریق IIHSEP Academy
IHSEP Academy
 4گواهینامه ارزیابی ریسک حریق
IIHSEP Academy
 5گواهینامه مهندسی حریق
 7گواهینامه بسته سیستم های مدیریت  HSEو  193( ISOساعته)
IIHSEP Academy
 1گواهینامه  00- ISO 9001ساعت
IIHSEP Academy
 2گواهینامه 00- ISO14001ساعت
IIHSEP Academy
 3گواهینامه 00- IMSساعت
4
IIHSEP
ساعت
0000
- ISO
اهینامه 45001
 5گو
IIHSEPAcademy
Academy
ساعت
- HSE-MS
گواهینامه
گواهینامه اداره کار
 5گواهینامه ایمنی عمومی
گواهینامه اداره کار
 7گواهینامه ارزیابی ریسک
 0گواهینامه برای بسته مدیریت ایمنی مواد غذایی ( 03ساعته)
 1گواهینامه 00- ISO 22000ساعت
 2گواهینامه 01 - HACCPساعت
 3گواهینامه  8- GMPساعت
 4گواهینامه  8- GHPساعت

1
2
3
 4گواهینامه افسر HSEسطح عالی002ساعت
 5گواهینامه ایمنی عمومی
 5گواهینامه ارزیابی ریسک

IIHSEP Academy
IIHSEP Academy
IIHSEP Academy
IIHSEP Academy

 19گواهینامه برای بسته مدیر  1333 ( HSEساعت)
1

گواهینامه افسر  HSEسطح یک 052ساعت

2
3
4
5
5
7
6
0
10
11
12

IIHSEP Academy
گواهینامه افسر  HSEپیشرفته  52ساعت
گواهینامه افسر HSEپروژه های نفتی 002ساعت IISEP Academy
گواهینامه افسر HSEپروژه های ساختمانی IISEP Academy 002
گواهینامه افسر HSEکارخانجات،صنایع ومعادن IHSEP Academy
IISEP Academy
گواهینامه مهندسی حریق  002ساعت

IIHSEP Academy

گواهینامه افسر HSEسطح عالی002ساعت
IIHSEP Academy
گواهینامه سرپرست 882 HSEساعت
گواهینامه بسته سیستمهای مدیریت 002ساعت IIHSEP Academy
IIHSEP Academy
گواهینامه مدیر 0222 HSEساعت
گواهینامه اداره کار
گواهینامه ایمنی عمومی
گواهینامه اداره کار
گواهینامه ارزیابی ریسک
IIHSEP Academy

 0گواهینامه برای کارشناس استقرار سیستم های مدیریت  HSEو ISO

1
2
3
4
5
5
7
6

گواهینامه  00- ISO 9001ساعت
گواهینامه  00- ISO 45001ساعت
گواهینامه  00- ISO 14001ساعت
گواهینامه 00- IMSساعت
گواهینامه 00- HSE-MSساعت
گواهینامه  ISO 19011مدیریت ممیزی
گواهینامه ایمنی عمومی
گواهینامه ارزیابی ریسک

IIHSEP Academy
IIHSEP Academy
IIHSEP Academy
IIHSEP Academy
IIHSEP Academy
IIHSEP Academy

گواهینامه اداره کار
گواهینامه اداره کار

یک گواهینامه برای افسر HSEپروژه های ساختمانی( 903ساعته)
1

گواهینامه افسر HSEپروژه های ساختمانی
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IIHSEP Academy

دوره های زیر محموعه بسته های آموزشی HSE
هزینه تک دوره ها
تاریخ بروزآوری  03اردیبهشت 1031
 6دوره زیر مجموعه بسته افسر  HSEپیشرفته ( 33ساعته)
هزینه تک دوره  033.333تومان
 1دوره ایمنی عمومی مدت  8ساعت
 0دوره ارزیابی ریسک مدت  8ساعت
 0دوره  HSE-MSمدت  8ساعت
 4دوره  HSE Planپیمانکاران پروژه مدت  8ساعت
 5دوره  HSEدر پروژه های ساختمانی مدت  8ساعت
 1دوره فصل  4قانون کار :ایمنی و حفاظت فنی مدت  8ساعت
 03دوره زیر مجموعه بسته افسر HSEسطح یک ( 933ساعت)
هزینه تک دوره  005.33تومان
 1دوره ایمنی کار با دستگاه سنگ فرز
 0دوره ایمنی کار با ماشین آالت عمرانی
 0دوره ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم
 4دوره ایمنی گودبرداری و حفاری
 5دوره ایمنی تخریب
 1دوره ایمنی انبار
 7ایمنی نردبان
 8دوره ایمنی نصب اسکلت های فلزی و بتنی ساختمان ها
 0دوره ایمنی داربست بندی و کار روی داربست
 13دوره ایمنی باالبر ها
 11دوره ایمنی بستن بار و ریگری جرثقیل
 10دوره ایمنی کار با جرثقیل
 10دوره ایمنی حفر دستی چاه ها
 14دوره ایمنی حمل دستی بار
 15دوره ایمنی برق
 11دوره ایمنی حریق
 17دوره ایمنی کار با گاز مایع
 18دوره آشنایی با کمک های اولیه
 10دوره ایمنی کار با مواد شیمیایی
 03دوره ایمنی کار با ابزارهای دستی برقی و غیر برقی
 01دوره ایمنی کار با تاسیسات و وسایل الکتریکی در کارگاه
 00دوره آشنایی با وسایل حفاطت فردی
00
04
05
01
07
08
00
03

دوره آشنایی با کمیته حفاظت فنی و ایمنی
دوره آشنایی با الزامات عمومی ایمنی و بهداشت محیط کار
دوره تحقیق و بررسی حوادث
دوره سیستم های صدور مجوز کار (پرمیت)
دوره مدیریت شرایط اضطراری
دوره آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار
دوره ایمنی کار در ارتفاع
دوره آشنایی با سیستم ارتینگ (اتصال به زمین)

 73دوره زیر مجموعه افسر  HSEکارخانجات ،صنایع و معادن،
پروژه های نفتی و ساختمانی ( 373ساعت) جدید
 1دوره های بسته افسر  HSEدر پروژه های نفتی
 0دوره های بسته افسر  HSEدر پروژه های ساختمانی
 0دوره های بسته افسر  HSEکارخانجات ،صنایع و معادن

38183000090
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 39دوره زیر مجموعه بسته افسر  HSEسطح عالی ( 093ساعته)
 1دوره های بسته افسر  HSEسطح یک مدت  053ساعت
 0دوره های بسته افسر  HSEپیشرفته مدت  53ساعت
 0دوره های بسته افسر  HSEدر پروژه های نفتی مدت  103ساعت

 4دوره ایمنی عمومی اداره کار  04ساعت
 5دوره ارزیابی ریسک اداره کار  11ساعت
 06دوره زیر مجموعه بسته سرپرست  003 ( HSEساعته) جدید
 1دوره های بسته افسر  HSEسطح یک مدت  053ساعت
 0دوره های بسته افسر  HSEپیشرفته مدت  53ساعت

0
4
5
1
7
8
0

دوره های بسته افسر  HSEسطح عالی ( 024ساعته)
دوره های بسته افسر  HSEپروژه های نفتی مدت  103ساعت
دوره های بسته افسر  HSEکارخانجات ،صنایع و معادن  254ساعت
دوره های بسته افسر  HSEپروژه های ساختمانی مدت  103ساعت
دوره های بسته مهندسی حریق مدت  53ساعت
دوره ایمنی عمومی اداره کار  04ساعت
دوره ارزیابی ریسک اداره کار  61ساعت

 83دوره زیر مجموعه بسته مدیر  1333 ( HSEساعته) جدید
 1دوره های بسته افسر  HSEسطح یک  053ساعت
 0دوره های بسته افسر  HSEپیشرفته  53ساعت
 0دوره های بسته افسر  HSEپروژه های نفتی  103ساعت

4
5
1
7
8
0
13

دوره های بسته افسر  HSEسطح عالی 024ساعت
دوره های بسته افسر  HSEکارخانجات ،صنایع و معادن 254ساعت
دوره های بسته افسر  HSEپروژه های ساختمانی  103ساعت
دوره های بسته مهندسی حریق  53ساعت
دوره های بسته سیستم های مدیریت  ISOو  103 HSEساعت
دوره ایمنی عمومی اداره کار  43ساعت
دوره ارزیابی ریسک اداره کار  11ساعت

 7دوره زیر مجموعه بسته سیستم های مدیریت  ISOو  HSEجدید
هزینه تک دوره  433.333تومان
 1دوره سیستم مدیریت کیفیت  04 ISO 9001:2015ساعت
 0دوره سیستم مدیریت محیط زیست  04 ISO 14001ساعت
 0دوره سیستم مدیریت ایمنی و سالمت شغلی 04 ISO 45001ساعت
 4دوره سیستم مدیریت یکپارچه  04 IMSساعت
 5دوره سیستم مدیریت 04 HSE-MSساعت8 5S /ساعت
 1دوره ایمنی عمومی اداره کار  43ساعت
 7دوره ارزیابی ریسک اداره کار  11ساعت
 0دوره زیر مجموعه بسته کارشناس استقرار سیستمهای مدیریت ISO
و  HSEجدید هزینه تک دوره  433.333تومان
 1دوره سیستم مدیریت کیفیت  04 ISO 9001:2015ساعت
 0دوره سیستم مدیریت محیط زیست  04 ISO 14001ساعت
 0دوره سیستم مدیریت ایمنی و سالمت شغلی 04 ISO 45001ساعت
 4دوره سیستم مدیریت یکپارچه  04 IMSساعت
 5دوره سیستم مدیریت 04 HSE-MSساعت8 5S /ساعت
 1دوره ممیزی سیستم های مدیریت  04 ISO 1901ساعت
 7دوره ایمنی عمومی اداره کار  04ساعت
 8دوره ارزیابی ریسک اداره کار  11ساعت
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 0دوره زیر مجموعه بسته سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی
هزینه تک دوره  433.333تومان
( 63ساعته)
 1دوره سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی  ISO 22000مدت 04
ساعتتحلیل خطرات و کنترل نقاط بحرانی  HACCPمدت 11
 0دوره
ساعتالگوهای خوب بهداشتی  GHPمدت  8ساعت
 0دوره
 4دوره الگوهای خوب تولید  GMPمدت  8ساعت

 0دوره زیر مجموعه بسته مهندسی حریق ( 33ساعته) جدید
هزینه تک دوره  005.33تومان
 1دوره اصول و مبانی ایمنی حریق
 0دوره آشنایی با کپسول های آتش نشانی
 0دوره سیستم های اعالم و اطفای حریق
 4دوره ارزیابی ریسک حریق

 90دوره زیر مجموعه بسته افسر HSEپروژه های ساختمانی
هزینه تک دوره  005.33تومان
( 933ساعت)
 1دوره ایمنی کار با دستگاه سنگ فرز
 0دوره ایمنی کار با ماشین آالت عمرانی
 0دوره ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم
 4دوره ایمنی گودبرداری و حفاری
 5دوره ایمنی تخریب
 1دوره ایمنی نردبان
 7دوره ایمنی نصب اسکلت های فلزی و بتنی ساختمان ها
 8دوره ایمنی داربست بندی و کار روی داربست
 0دوره ایمنی باالبر ها
 13دوره ایمنی بستن بار و ریگری جرثقیل
 11دوره ایمنی کار با جرثقیل
 10دوره ایمنی حفر دستی چاه ها
 10دوره ایمنی برق
 14دوره ایمنی حریق
 15دوره ایمنی کار با گاز مایع
 11دوره آشنایی با کمک های اولیه
 17دوره ایمنی کار با ابزارهای دستی برقی و غیر برقی
 18دوره آشنایی با وسایل حفاطت فردی
 10دوره آشنایی با کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار
 03دوره تحقیق و بررسی حوادث
 01دوره سیستم های صدور مجوز کار (پرمیت)
 00دوره مدیریت شرایط اضطراری
 00دوره ایمنی کار در ارتفاع
 04دوره آشنایی با سیستم ارتینگ (اتصال به زمین)
دوره
 16دوره زیر مجموعه بسته  HSEدر پروژه های نفتی ( 193ساعته)
هزینه تک دوره  005.33تومان
جدید
 1دوره ایمنی حفاری
 0دوره ایمنی داربست
 0دوره ایمنی برق
 4دوره ایمنی جوشکاری
 5دوره ایمنی کار در ارتفاع
 1دوره ایمنی حمل و جابجایی بار
 7دوره صدور پروانه کار
رانندگی تدافعی
 8دوره دوره
 0دوره ایمنی پرتونگاری
 13دوره مبانی آتش نشانی
 11دوره آشنایی با مواد خطرناک
 10دوره ایمنی فضاهای بسته
 10دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
 14دوره مبانی بهداشت حرفه ای
 15دوره مبانی محیط زیست
 11دوره مبانی کمک های اولیه

 03دوره زیر مجموعه افسر  HSEکارخانجات ،صنایع و معادن
( 933ساعت) جدید هزینه تک دوره  005.33تومان
 1دوره ایمنی در معادن
 0دوره ارزیابی ریسک در معادن
 0دوره عالیم ایمنی در کارگاه
 4دوره تحقیق و بررسی حوادث
 5دوره مبانی بهداشت حرفه ای
 1دوره ایمنی ماشین های افزار
دوره ایمنی مولد بخار و دیگ های آب گرم
 7دوره
 8دوره ایمنی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار
 0دوره مشاغل سخت و زیان آور
 13دوره ایمنی در صنایع چوب
 11دوره ایمنی پرس های تزریق پالستیک و دایکاست
 10دوره ایمنی و بهداشت عمومی در کارگاه ها
 10دوره ایمنی مخازن آب و استخرها
 14دوره ایمنی لیفتراک
 15دوره ایمنی کار با دستگاه های ریخته گری تحت فشار
 11دوره ایمنی ساختمان کارگاه ها
 17دوره دوره ایمنی در کارگاه های سنگبری
دورهی در صنایع شیشه
دوره ایمن
 18دوره
 10دوره ایمنی در صنایع ریخته گری قطعات ولوله ها
 03دوره ایمنی در صنایع آهنگری
 01دوره مبانی محیط زیست
 00دوره ایمنی تعمیرگاه های وسایط نقلیه
 00دوره آشنایی با وسایل حفاطت فردی
 04دوره مقررات تاسیس مرکز بهداشت کار در کارگاه ها
 05دوره آموزش ایمنی کارفرمایان  ،کارگران و کارآموزان
 01دوره تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران
07
08
00
03

دوره ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضالب
دوره ایمنی افراد دارای اختالل شنوایی در کارگاه ها
دوره ایمنی ماشین های همزن و مخلوط کننده
دوره ایمنی ماشین های کنگاسور ،خرد کن و آسیاب

مشاوره قبل از ثبت نام :برای مشاوره قبل از ثبت نام جهت
انتخاب مناسب ترین بسته ها و دوره ها ،در ساعات اداری با
سرکار خانم مهندس کریم زاده با شماره  09195338828تماس
حاصل نمایید .در خارج از ساعات اداری با ارسال پیام در واتساپ
برای دریافت مشاوره اقدام کنید.آزمون :آزمون دوره ها به صورت
آنالین برگزار می شود ،در صورت عدم قبولی ،می توانید مجددا و
رایگان در آزمون شرکت نمایید.
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