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کانال تلگرام موسسه @iihsep :

موسسه ارتقای سام ایرانیان از سال  19دارای مجوز برگزاری دوره آموزشی تایید صالحیت ایمنی ،جهت اخذ گواهینامه تایید صالحیت ایمنی شرکت های پیمانکاری از وزارت کار می باشد.
اطالع رسانی دوره ها :دوره های آموزشی موسسه در سایت اینترنتی موسسه به آدرس  www.iihsep.irو نیز در کانال تلگرام موسسه به آدرس  @iihsepاطالع رسانی می شوند.
هزینه دوره های آموزشی سال  18نسبت به سال  19افزایشی نداشته است .هزینه دوره افسر  HSEپیشرفته  05ساعته  005 ،هزار تومان کاهش داده شده است تا افراد بیشتری بتوانند از این فرصت آموزشی استفاده نمایند.
ردیف

ماه های برگزاری دوره ها

عنوان دوره ها

تیر

مرداد

شهریور

1

ایمنی عمومی  8ساعته مورد تایید وزارت کار ( یک روز)

 8اردیبهشت  40خرداد

 00تیر

 00مرداد

 02شهریور

 8تا 41

2

افسر  HSEمقدماتی  8ساعته ( یک روز)

 8اردیبهشت  40خرداد

 00تیر

 00مرداد

 02شهریور

 41تا 02

3

الزامات ،مستندسازی و ممیزی داخلی  ( HSE-MSیک روز)  9اردیبهشت  42خرداد

 02تیر

 02مرداد

 02شهریور

 8تا 42

 42اردیبهشت  42خرداد

 02تیر

 01مرداد

 08شهریور

 8تا 41

 42اردیبهشت  42خرداد

 02تیر

 01مرداد

 08شهریور

 41تا 02

 42 ،40و  02 ،00 42و  02 ،00 02و  02 ،02 01و 08

 8تا 02

4
5
6

 HSE PLANپروژه های پیمانکاری ( یک روز)
(پیش نیاز این دوره HSE-MS ،است).
 HSEدر پروژه های ساختمانی و عمرانی ( یک روز)
(پیش نیاز این دوره HSE-MS ،است).
افسر  HSEپیشرفته  05ساعته ( 3روز)

اردیبهشت

 9 ،8و 42

خرداد

ساعات
برگزاری دوره
ها

گواهینامه های دوره ها

 1گواهینامه مورد تایید وزارت کار
 1گواهینامه خارجی ICB Quality
 1گواهینامه فارسی عکسدار
 1گواهینامه خارجی ICB Quality
 1گواهینامه فارسی عکسدار
 1گواهینامه خارجی ICB Quality
 1گواهینامه فارسی عکسدار
 1گواهینامه خارجی ICB Quality
 1گواهینامه فارسی عکسدار
 1گواهینامه خارجی ICB Quality
 6گواهینامه فارسی عکسدار
 1گواهینامه خارجی ICB Quality

هزینه دوره
(تومان)

002.222
002.222
002.222
002.222
002.222
222.222

توضیح دوره افسر  HSEپیشرفته  05ساعته :دوره افسر  HSEپیشرفته  02ساعته در واقع یک بسته آموزشی شامل  0دوره باال (دوره های ردیف  4تا  )0بوده و هزینه آن با در نظر گرفتن هزینه های  0دوره،
یک میلیون و  002هزار تومان است .اما موسسه با هدف فراهم نمودن امکان ثبت نام تعداد افراد بیشتر در این دوره ،هزینه آن را  222هزار تومان (یعنی هزینه کمتر از  2دوره ) در نظر گرفته است .به ثبت نام
کنندگانی که قبل از شروع دوره هزینه را کامل پرداخت نمایند ،یک جلد جزوه پرینت شده رایگان و  9گوهینامه رایگان شامل  0گواهینامه داخلی عکسدار برای هر یک از دوره های ردیف  4تا  0بعالوه یک
گواهینامه داخلی عکسدار و یک گواهینامه خارجی برای دوره افسر  HSEپیشرفته اعطا خواهد شد .ثبت نام در این دوره با پیش پرداخت  022هزار تومان و پرداخت  022هزار تومان در طول دوره امکان پذیر
است .گواهینامه های شرکت کنندگانی که بعد از شروع دوره تسویه حساب می کنند ،با پردخت هزینه پست بعد از یک هفته ارسال می شود .الزم به ذکر است در طول  2روز برگزاری دوره (از ساعت  8صبح
تا  8عصر) از شرکت کنندگان با  3وعده نهار رایگان در رستوران و نیز پذیرایی های میان وعده رایگان (شامل چایی ،نسکافه ،شیرینی) قبل از نهار در محل برگزاری دوره پذیرایی خواهد شد.
توضیح دوره ایمنی عمومی  8ساعته :موسسه با دارا بودن مجوز برگزاری دوره های تایید صالحیت ایمنی  ،این امکان را دارد که دوره ایمنی عمومی  8ساعته را با  % 90تخفیف نسبت به تعرفه های مصوب برای
کارکنان دفتر مرکزی و کارگران پروژه های شرکت های عالقمند به اخذ گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران ،در محل دفتر مرکزی ،در محل پروژه های آنها و یا در مکان آموزشی موسسه برگزار نماید.
تخفیف ها :در صورت ثبت نام گروهی (ثبت نام  3نفر و بیشتر) و نیز ثبت نام دانشجویان و سربازان  %95تخفیف ارایه خواهد شد.

فهرست دوره های آموزشی که در محل شرکت ها برگزار می شود.

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﻌﻀﯽ از دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ارﺗﻘﺎي ﺳﺎم اﯾﺮاﻧﯿﺎن
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اﻓﺴﺮ  HSEﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ  50ﺳﺎﻋﺘﻪ

اﯾﻤﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ  20ﺳﺎﻋﺘﻪ وﯾﮋه ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮕﺎران ﺑﺎ ﻣﺠﻮز وزارت ﮐﺎر

اﯾﻤﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ  40ﺳﺎﻋﺘﻪ وﯾﮋه ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻤﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ادارات ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺠﻮز وزارت ﮐﺎر
اﯾﻤﻨﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ  8ﺳﺎﻋﺘﻪ وﯾﮋه ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﮐﺎرﮔﺮان ﺟﻬﺖ اﺧﺬ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﭘﯿﻤﺎﻧﮕﺎران ﺑﺎ ﻣﺠﻮز وزارت ﮐﺎر
ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ  16ﺳﺎﻋﺘﻪ وﯾﮋه ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻤﻨﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ادارات ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺠﻮز وزارت ﮐﺎر

اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر در ارﺗﻔﺎع

اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

اﯾﻤﻨﯽ ﺣﺮﯾﻖ

اﯾﻤﻨﯽ ورود ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن

اﯾﻤﻨﯽ در اﻧﺒﺎر ﻣﻮاد ﺧﻄﺮﻧﺎك

ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺣﺮﯾﻖ ) ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻠﻞ ﺣﺮﯾﻖ ( /ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺮﯾﻖ

اﯾﻤﻨﯽ ﻇﺮوف ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

دوره ﺗﺨﺼﺼﯽ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ

اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻮاد رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ
اﯾﻤﻨﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ دﺳﺘﯽ ﺑﺎر

دوره ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ
دوره آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

اﯾﻤﻨﯽ ﺟﻮﺷﮑﺎري و ﺑﺮﺷﮑﺎري

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ)(Process Safety Management

اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺮق ) /اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦ و ﻧﻮل (

اﯾﻤﻨﯽ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮔﻮدﺑﺮداري و ﺧﺎكﺑﺮداري

اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ

اﯾﻤﻨﯽ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎك

اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺟﺮﺛﻘﯿﻞ ﻫﺎ

اﺻﻮل اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر

اﯾﻤﻨﯽ در رﯾﺨﺘﻪﮔﺮي
اﯾﻤﻨﯽ دﯾﮓ ﻫﺎ

اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻟﯿﻔﺘﺮاك

اﯾﻤﻨﯽ در ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزيHSE
اﯾﻤﻨﯽ دارﺑﺴﺖﻫﺎ و ﻧﺼﺐ آﻧﻬﺎ
اﯾﻤﻨﯽ در ﻣﻌﺎدن

اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺮﻗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎنآور ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر

اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻨﮓ زﻧﯽ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ

وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻤﻨﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن واﺣﺪﻫﺎ

ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ ﮐﺎر

اﯾﻤﻨﯽ در اﻧﺒﺎر

اﯾﻤﻨﯽ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر

ﻓﺮﻫﻨﮓ اﯾﻤﻨﯽ و ﺷﯿﻮه ﻫﺎي ارﺗﻘﺎي آن در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر

وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮدي

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺻﺪور ﻣﺠﻮز ﮐﺎر

روشﻫﺎي ﺟﻤﻊآوري و دﻓﻊ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﻮادث

ﻃﺮح رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاري

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻄﺮات ،ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ

ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر

اﻣﺪاد و ﻧﺠﺎت و ﮐﻤﮏ ﻫﺎي اوﻟﯿﻪ در ﺣﻮادث ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪﻫﺎ و ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ و اﻟﺰاﻣﺎت ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ

ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﺰو  22000:2008و ﻣﺒﺎﻧﯽHACCEP
ﻣﻮاد
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ

آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ اي

ﻣﺒﺎﻧﯽ ،اﻟﺰاﻣﺎت ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي و ﻣﻤﯿﺰي داﺧﻠﯽ HSE-MS

روشﻫﺎي ﻣﻤﯿﺰي و ﺑﺎزرﺳﯽ اﯾﻤﻨﯽ

اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ  GMPدر ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ /داروﯾﯽ  /آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ

ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎر

ﻣﻤﯿﺰي داﺧﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﺰو 22000:2008

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻄﺮ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت )(hazard and operability study

اﺻﻮل و ﻣﺒﺎﻧﯽ  GLPدر ﺻﻨﺎﯾﻊ داروﯾﯽ

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ درﺧﺖ واﻗﻌﻪ )(Event Tree Analysis

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﻤﯿﺰي ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﺰو 22000:2008

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻐﻠﯽ )(Job Safety Analysis

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴﮏ در ارﮔﻮﻧﻮﻣﯽ

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ درﺧﺖ ﺧﻄﺎ )(Fault Tree Analysis
ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﮔﺮ(WHAT-IF) ...

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺧﻄﺮ )(Preliminary Hazard Analysis

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﺴﮏ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻟﺰاﻣﺎت و ﻣﻤﯿﺰي داﺧﻠﯽ اﯾﺰو 9001:2008

ﻣﺒﺎﻧﯽ ،اﻟﺰاﻣﺎت ،ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي و ﻣﻤﯿﺰي داﺧﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ IMS

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾﻤﻨﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ

ردﯾﺎﺑﯽ اﻧﺮژيﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﻔﺎظﻫﺎ )Barrier & Energy Tracing
( Analysis
رﯾﺴﮏ ﺣﺮﯾﻖ
ارزﯾﺎﺑﯽ

اﺻﻮل ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ /اﺻﻮل آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺮﯾﻖ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي آب آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎي آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ

اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﮐﭙﺴﻮل ﻫﺎي آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﯽ

ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي اﻋﻼم و اﻃﻔﺎي اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺣﺮﯾﻖ

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ) ( EFQM

