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پیشگفتار

شود و براي رقابت هاي گرانقدر هر سازمان محسوب میامروزه نیروي انسانی کارآمد و توانمند، از سرمایه
.اي جز آموزش و تربیت و پرورش کارکنان نداریموري، چارهدر جهان کنونی و ارتقاء و بهره

هـاي  نیست و سازمانی موفق است که بـراي کارکنـان خـود برنامـه    پذیر ریزي امکاناین مهم بدون برنامه
گردد در این فرآیند که همان حرکت در مسیر شغلی فرد است نیاز آموزشی مطرح می. آموزشی داشته باشد

-و استاندارد نمودن در راستاي منظم کردن ـ هدفمند نمودن و نائل شدن به نتایج از پیش تعیین شده مـی  
ور آموزش نیروي انسانی براي دستیابی به اهداف و استراتژي رشد و توسعه صنعت گـاز در  به این منظ. باشد

ابعاد مختلف که دستیابی به همه آنها بستگی به نیروي انسانی ماهر و آموزش دیده دارد، تهیه اسـتاندارد در  
موزشـی مشـاغل   گروههاي شغلی مختلف را از اهم وظایف خود قرار داده کـه بعـد از تهیـه اسـتانداردهاي آ    

برداري پـاالیش، پـس از مـدتها    برداري ایستگاههاي تقویت فشار و بهرهابزاردقیق، گازرسانی، آزمایشگاه، بهره
تــالش و جلســات کارشناســی و اســتفاده از دانــش و تجــارب ارزشــمند همکــاران صــنعت گــاز در بخــش   

. گردیـد منی ومحـیط زیسـت  بهداشـت،ای ، موفق به تهیه اسـتاندارد مشـاغل   بهداشت،ایمنی ومحیط زیست
تـر نمایـد و   جانبه را در این بخش هموار و سـهل وري و توسعه همهامیدواریم این استاندارد، مسیر رشد، بهره

.ابزاري براي تعیین نیازهاي واقعی همکاران باشد
امید است با تأییدات خداوند متعال، همکـاري و مسـاعدت همـه مسـئوالن ذیـربط در مـدیریت، اعـم از        

زشی، اداري و اجرایی ضمن اجراي دقیق استاندارد آموزشی تهیه شده، به توفیقاتی در جهت رشد نیروي آمو
.انسانی کارآمد نائل آئیم

.شوددر خاتمه از زحمات و کوشش مسئولین و کارشناسان محترم در آموزش نیروي انسانی تشکر می

مدیر اداري و آموزش
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مقـدمـه

رشد و توسعه صنعتی و در نتیجه توسعه اقتصادي و اجتمـاعی در حـداقل   یکی از هدفهاي مهم کشورها،
براي تحقق اهداف مذکور اسـتفاده از تکنیکهـاي جدیـد و    . زمان و با حفظ ارزشهاي فرهنگی آن کشور است
.باشدپیشرفته روز و فناوریهاي نوین بطور مستمر می

از ابزارهـاي اساسـی و مهـم توسـعه در هـر      ریزي مناسب آموزش نیروي انسانی یکیدر این راستا برنامه
گـردد کـه نقـش افـراد در     بینی شده باعث میشود و اجراي این برنامه در زمانهاي پیشجامعه محسوب می

.سازمان سازنده و کارآمد گردد
در صورتی که موارد ذیل نیز . باشدهاي آموزشی تنها یکی از ابزارهاي مهم رشد و توسعه میاجراي برنامه

:ظر قرار گیردمدن
.ایجاد ارتباط فعالیتهاي آموزشی با هدفها و سیاستهاي رشد و توسعه کشور-1
.گذاران آموزش با مسئولین و مجریان واحدهاي عملیاتیریزان و سیاستارتباط مستمر بین برنامه-2
حمایت کافی و مستمر رؤساي ارشد سازمانها از آموزش و درك واقعی اهمیـت آمـوزش در پیشـبرد    -3

.ف سازمانها و واحدهاي اجرایی و عملیاتیاهدا
هـاي  نیـازي آنـان از آمـوزش   هاي باالي سـازمانها نسـبت بـه بـی    اصالح دیدگاه مسئولین محترم رده-4

.تخصصی، مدیریتی و فناوریهاي نو
هاي آموزشی متناسب با مسئولیتهاي آنان و عدم ممانعت از اعـزام  اعزام افراد و نفرات براي طی دوره-5

.لت نداشتن نفرات جایگزینآنان به ع
همکاري سازمانها در اعزام همکاران مجرب و باتجربه جهت همکاري بـا آمـوزش و انتقـال تجربیـات     -6

.هاي آموزشیکنندگان در دورهخود به شرکت
.در نظر داشتن اهمیت آموزش بعنوان یک امر ضروري و مقدم توسط مسئولین سازمانها-7

:آموزشی در نظر گرفته شده عبارتند ازعواملی که در تهیه این استاندارد
.شناخت اهداف و استراتژي رسالت آموزش صنعت نفت-1
.هاي توسعه صنایع وابستهریزينقش آموزش در برنامه-2
وري استقرار سیستم آموزش به عنوان یکی از ارکان اصلی و مهم توسعه منابع انسانی و افزایش بهـره -3

.در سازمانها
.هاي خصوصی و دولتی با سطوح عمودي و افقی مدیریتهاي یکپارچهارتباط آموزش در سازمان-4
بینی شده در جهت دستیابی به الگوهاي یکسان آموزشی در وزارت ها و آموزشهاي پیشتدوین برنامه-5

.نفت
براساس استاندارد بهداشت،ایمنی ومحیط زیستهاي بینی، بررسی و مطالعه شرح وظایف سمتپیش-6

.ادانتظارات سازمان و افر
تدوین آموزشهاي الزم در جهت ارتقاء دانش شاغلین و افـزایش مهارتهـاي عملـی بـه منظـور احـراز       -7

.سمتها و مسئولیتهاي باالتر
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-همچنین در تهیه این استاندارد مسائل مختلفی مدنظر قرار گرفته است که برخی از آنها به شرح زیر می
.باشد
غل موردنظر؟اهداف سازمان و نقش امور سازمانی از ایجاد ش-1
براي تحقق این اهداف چه وظایفی بایستی مدنظر و انجام پذیرد؟-2
باشد؟اهداف جزئی و رفتاري شغل چگونه می-3
چگونگی رفتار شاغلین سمتها در جهت انجام بهینه وظایف خود؟-4
.هاي تحت سرپرستی ایشانپرسش از سرپرستان به منظور کسب نیازهاي آموزشی سمت-5
ــاء کارکنــ  -6 ــونگی ارتق ــه ابزارهــا و       چگ ــر مرحلــه ب ــان در ه ــف و نیــاز آن ــمتهاي مختل ان در س

افزارهاي مختلف؟نرم
انتظارات سازمان از فرد شاغل در سمت عالوه بر وظایفی که در شرح وظایف براي وي دیده شده؟-7
هـــاي شـــغلی شـــاغل و چگـــونگی نیـــاز  تـــأثیر توســـعه و تغییـــرات تکنولـــوژي بـــر توانـــایی -8

فرد شاغل؟
سوابق و تجربیات فرد شاغل بر کیفیت شکوفایی وي در سازمان؟چگونگی تأثیر -9

با توجه به موارد فوق و به منظور دستیابی به اهداف موردنظر الزم است موارد زیر مورد تجزیه و تحلیـل  
.قرار گیرند

.مدنظر قرار دادن هدفهاي آموزشی با توجه به سیاستهاي کلی شرکت-1
هـاي آموزشـی و بـه افـراد بصـورت      در دوره) تجربـه آنهـا  سطح تحصیلی و (کنندگان ترکیب شرکت-2

.کاربردي
.مدت زمان ارائه مطالب آموزشی و انتقال آن اطالعات بصورت تئوري و یا موارد خاص-3
هاي آموزشی و نیاز سمتهاي مختلف به هر یک از اجزاء دورههماهنگی میان دوره-4
.هاورههاي دتهیه امکانات مالی اعم از تجهیزات و سایر هزینه-5
.ها بر کیفیت وظایف شاغلیننگري نسبت به تأثیرپذیري دورهآینده-6
.ها و درصد کسب اطالعات تئوري و یا افزایش مهارت آنانکنندگان در دورهسن شرکت-7
ها و استفاده از فنـون و ابزارهـاي نـوین    تجربه و توانایی مربیان آموزشی و تسلط آنان بر اجراي دوره-8

.آموزشی
افزارهـاي آموزشـی و چگـونگی دسـتیابی     آموزشی نظیر کتب و جزوات و فیلم و سایر نرمتهیه منابع-9

.کنندگان به آن منابعشرکت
.افزاريمکان آموزشی و امکانات فیزیکی و سخت-10
.کنندگان با یکدیگرکنندگان و نیز شرکتنحوه ارتباط مؤثر بین مربیان و شرکت-11
.کنندگانشرکتصد پیشرفت و رضایت و استاد و درکنندگاننحوه ارزیابی شرکت-12
.کنندگانها و شرکتدر نظر داشتن استانداردهاي ارزیابی دوره-13
.ها و تأثیر مطالب دوره بر راندمان کاري آنانکنندگان در دورهدریافت نظرات شرکت-14
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بنابراین فعالیتهاي آموزشی حاصل از این مالحظات با نظام سـازمان هماهنـگ خواهـد بـود و بـه تحقـق       
. اهداف سازمان کمک خواهد کرد

:تعیین نیازهاي آموزشی
ــا         ــتی بـ ــه بایسـ ــی کـ ــی و کیفـ ــرات کمـ ــخیص تغییـ ــی تشـ ــی یعنـ ــاي آموزشـ ــین نیازهـ تعیـ

هاي آموزشی اعم از تئوري و یا کارآموزي عملی در فعالیتهاي کارمنـد بوجـود آورنـد تـا بهتـرین      ریزيبرنامه
:باشدزیر میاین نیازها شامل موارد. بازده کاري حاصل شود

هاي آموزشی نیروهاي جدیداالستخدام و یا آموزشـهایی کـه در   نیازهاي آموزشی آشکار مانند دوره.1
.باشندهنگام تغییر در ساختار سازمان و نحوه انجام وظایف موردنیاز می

نیازهاي آموزشی پنهان ـ مانند تجزیه و تحلیل فرد در سازمان که با همکاري کارشناسان آموزش و .2
.آیدتخصصین مربوطه بعمل میم

:تجزیه و تحلیل احتیاجات آموزشی
:باشنداند به شرح زیر میروشهایی که در تهیه این استاندارد آموزشی موردنظر قرار گرفته

.بررسی شرح وظایف و مدارك مربوط به شغل.1
.اخذ نظریات متخصصین مجرب در چگونگی فرآیند عملیات شغل در حاالت عادي و غیرعادي.2
.اخذ نظرات مسئولین و ارتباط آن با شرح وظایف شغل در شرایط خاص.3
.بررسی عملکرد افراد موفق و ناموفق در شغل و علل بروز مشکالت در ترقی آنان.4

تعاریف
هـایی را  نیازهاي آموزشی قبل از احراز شغل به این معنی است که شاغلین سمتها بایستی چه دوره.1

.ذرانده باشندقبل از انتصاب بر روي سمت گ
شود که شاغل پـس از انتصـاب بایسـتی در    هایی را شامل مینیازهاي آموزشی شاغلین سمتها دوره.2

.زمان معینی طی نماید تا براي پذیرش مسئولیتهاي باالتر آماده شود
وري است که با نظر مسئول مستقیم شاغلین و یا به درخواسـت  نیازهاي آموزشی باعث افزایش بهره.3

ریزي نیروي انسـانی شـرکتها جهـت افـزایش     اساس تأیید اداره آموزش و یا طرح و برنامهشاغل و بر
.ریزي شده استوري شاغل برنامهبهره

هاي بدواستخدام که در زمان کارآموزي دو ساله براي کلیه استخدام شدگان جدید مشاغل فنی دوره.4
.باشدمیاالجرا ریزي شده است، الزمنامهبینی و برپیش
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ارزیابی
ارزیـابی بـدین معناسـت کـه     . شود، ارزیابی اسـت مهمترین بحثی که در بررسی نتایج آموزشها مطرح می

ریزي شده مقایسه شود تا بـدین طریـق کمبودهـا و خطاهـا مشـخص و      عملیات انجام شده با عملیات برنامه
.ها اقدام الزم معمول گرددجهت اصالح برنامه

باشـد  ی و ارزشیابی موارد آموزشی منوط بر ارزیابی همه اجزاء سیستم مـی الزم به توضیح است که ارزیاب
.که شامل موارد ذیل هستند

.مربی و طرز کار وي.1
.هاکارمند دانشجو و راندمان و اثربخشی دوره.2
.محتواي دوره و سیالبس ارائه شده نسبت به کل سیالبس دوره.3
.کنندگان در دوره و مربیاننسبی شرکتمحیط اجراي دوره شامل کالس، تجهیزات آموزشی و رفاه.4
.درصد افزایش و یا کاهش عملکرد کارمند بعد از طی دوره.5
.میزان همکاري مدیران شرکتها و نی علت عدم همکاري بعضی از مدیران مربوطه.6
تواند بخشی از نیازهاي آموزشی موردنیاز شغل باشـد و  نهایتاً امیدواریم این استاندارد آموزشی که می.7

عنوان استاندارد آموزشی مشاغل ایمنی،بهداشت ومحیط زیست تدوین شده در جهت نیـل بـه   تحت
البته این هم جز با . ها مفید واقع شود و مورد استفاده مسئولین محترم قرار گیرداهداف فنی شرکت

نظر مثبت مدیران و مسئولین محترم نسبت به آموزش و اثرات مفید آن در پیشبرد اهداف سـازمانی  
. یسر نخواهد شدم
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HSEاعضاي کمیته استاندارد 

ممسئولیت درکمیتهواحد مربوطه نام ونام خانوادگیردیف
تهیس کمیرئآموزش وتجهیزنیروي انسانیيل قنادیخل1
تهیر کمیدبآموزش وتجهیزنیروي انسانیاریجواد دانش2
عضو اصلییآموزش وتجهیزنیروي انسانیینوروز محمد رضا3
عضو اصلیامورسازمانی وبهبودروشهایجهرمیتقید محمد علیس4
عضو اصلیمدیریت پاالیشصرافپورمحمود 5
عضو اصلیطرح وبرنامه ریزيمیر هاشمی6
عضو اصلیعملیات انتقال گاز3منطقهعلی دائمی میالنی7
عضو اصلیمجتمع گاز پارس جنوبییامحمد مسعودن8
عضو اصلیستاد HSEیاوچهر صرفه نمن9

عضو اصلیمدیریت انتقالحسین سیفی10
عضو اصلیانتقال گاز2منطقه احمد جوهر چی11
عضو اصلیستادHSEفاطمه طاهري12
عضو اصلیگازاستان تهرانعاطفه طاهر خانی13
عضو اصلیگازاستان تهرانشهین سعادتمندي14
عضو اصلیستادHSEیکنغانجزء معصومه 15
عضوفرعیگازاستان سمنانحسین احسنی16
عضوفرعیستادHSEمهرشهریار معتمدي17
عضوفرعیعملیات انتقال گاز5منطقهامیر جهانگیري18
عضوفرعیامورسازمانی وبهبودروشهااسرافیل مهارتی19
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هاي شغلی ایمنی،بهداشت و محیط زیستخوشه

خوشه آتش نشانی)1
سطحسمت سازمانیردیف

1

افسر آتش نشان
افسر آتش نشان راننده

افسر نوبتکاري آتش نشانی
افسر آتش نشان علی البدل

1

2

افسر ارشد آتش نشانی
افسر آموزش آتش نشانی

افسر ارشد ومربی آتش نشانی
افسر ارشد ومتصدي آموزش آتش نشانی

متصدي آتش نشانی

2

3
رشناس ارشد آتش نشانیکا

3مسئول آتش نشانی
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خوشه ایمنی)2
سطحسمت سازمانیردیف

1
بازرس ایمنی

1بازرس ارشد ایمنی

2
مهندس ایمنی

مهندس ایمنی آب و برق و بخار
مهندس ایمنی پاالیش

2

3

مهندس ارشد ایمنی
مهندس ارشد ایمنی آب وبرق وبخار

مهندس ارشد ایمنی پاالیش
مهندس ارشد ایمنی بهره برداري وتاسیسات

مهندس ارشد ایمنی پاالیش وتاسیسات وابسته

3

4

کارشناس ارشد ایمنی
مسئول ایمنی
رئیس ایمنی

4

5

رئیس ایمنی وآتش نشانی
5رئیس ایمنی وآتش نشانی پاالیشگاه وتاسیسات



خوشه بهداشت)3
سطحسمت سازمانیردیف

1س بهداشت کار صنعتیکارشنا1
2کارشناس ارشد بهداشت کار صنعتی2
3رئیس بهداشت کار صنعتی 3

خوشه محیط زیست)4
سطحسمت سازمانیردیف

1کارشناس حفاظت محیط زیست1
2کارشناس ارشد حفاظت محیط زیست2
3مسئول حفاظت محیط زیست3
4رئیس حفاظت محیط زیست4

HSEشه رئیس خو)5

سطحسمت سازمانیردیف
HSE(1(رئیس ایمنی، بهداشت ومحیط زیست1
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با رویکرد پودمانی HSE)(بهداشت، ایمنی ومحیط زیست استاندارد آموزشی مشاغل

رتبه سطحسمتهاي معادلعنوان شغل
شغلی

رتبه 
زمان طی سطح دورهکد دورههاعناوین دورهشخصی

هاهنمودن دور مدیریتیتخصصیپایهعمومی

بدواستخدامبدواستخدام

ساعت2500124کنفرانس اطالعی
بهداشت ایمنی و محیط زیست

مقررات ایمنی. 1
بهداشت عمومی. 2
محیط زیست. 3
نشانیآتش. 4
کمکهاي اولیه امداد و نجات. 5

ساعت2501240

ساعتIMS5329616مدیریت سیستم یکپارچه 

ساعت۵S5327016آراستگی در محیط 

ساعت531548توسعه خالقیت در سازمانشیوه هاي

ساعت5353616)اخالق و خودشناسی(انسان خودشکوفا 

ساعت535358سمینار مهارتهاي زندگی

ساعت500258پیشنهاداتسمینار نظام مشارکت و

ساعتTeam Working5348916کارگروهی 

ساعت5000624نگاري اداري نامهاصول

ساعت5310124پرورش کارمندان

ساعت2503940بازدید از واحدهاي عملیاتی
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با رویکرد پودمانیHSE)(زیست بهداشت، ایمنی ومحیط استاندارد آموزشی مشاغل

رتبه سطحسمتهاي معادلعنوان شغل
شغلی

رتبه 
زمان طی سطح دورهکد دورههاعناوین دورهشخصی

هانمودن دوره مدیریتیتخصصیپایهعمومی

بدواستخدامبدواستخدام

Intro New inter change52133100ساعت

New inter change ساعت١52134100

New inter change ساعت٢52135100

New inter change ساعت٣52136100

Windows XP2097030ساعت

Word XP2018020ساعت

PowerPoint XP2018316ساعت

Excel XP2018120ساعت

Internet2091520ساعت

هاي زبان عمومیسطح از دوره2-1توضیح   
ICDLدوره 7دوره از 2-4
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با رویکرد پودمانیHSE)(بهداشت، ایمنی ومحیط زیست استاندارد آموزشی مشاغل

رتبه سطحسمتهاي معادلعنوان شغل
شغلی

رتبه 
زمان طی سطح دورهدورهکد هاعناوین دورهشخصی

هانمودن دوره مدیریتیتخصصیپایهعمومی

بدواستخدام
بدواستخدامعمومی

ساعت2501724نایی با مکانیک دستگاههاي ثابت آش
-آشنایی با مکانیک وسایل متحرك با نرم

ساعت2501660افزارهاي آموزشی مربوطه

ساعت2503550افزارهاي آموزشی مربوطهبا نرمآشنایی با برق
افزارهاي آموزشی آشنایی با ابزاردقیق با نرم
ساعت1310050مربوطه

ساعت2502916آشنایی با فرآیند عملیات گازرسانی

ساعت1810624آشنایی با فرآیند عملیات انتقال گاز

ساعت2501942فرآیند پاالیشگاهآشنایی با

ساعت2500024زبان تخصصی
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با رویکرد پودمانیHSE)(بهداشت، ایمنی ومحیط زیست استاندارد آموزشی مشاغل

رتبه سطحسمتهاي معادلعنوان شغل
شغلی

رتبه 
زمان طی سطح دورهکد دورههارهعناوین دوشخصی

هانمودن دوره مدیریتیتخصصیپایهعمومی

بدواستخدام
بدواستخدامبهداشت

ساعت1972124صنعتی/ مقررات بهداشت کار

ساعت1990424)صنعتیارگونومی(مهندسی فاکتورهاي انسانی 

ساعت1972224کارآور محیط آشنایی با عوامل زیان
ساعت5000524اصول روانشناسی عمومی

ساعت1980018محیط کاربهداشتایمنی و 

ساعت1991512واکنش در شرایط اضطراري

اشت حرفه اي درصنایع دشناسایی خطرات به
ساعت1991918نفت و گاز



با رویکرد پودمانیHSE)(بهداشت، ایمنی ومحیط زیست استاندارد آموزشی مشاغل

رتبه سطحسمتهاي معادلعنوان شغل
شغلی

رتبه 
زمان طی سطح دورهکد دورههاعناوین دورهشخصی

هانمودن دوره مدیریتیصیتخصپایهعمومی

بدواستخدام
بدواستخدامایمنی و آتش نشانی

ساعت1910724ایمنی گاز طبیعی

ساعت1911124ایمنی آزمایشگاه و مخاطرات آن

ساعت1980424سرد و گرمآشنایی با پروانه هاي کار

ساعت1990024فوریتهاي پزشکی در صنعتامداد و
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با رویکرد پودمانیHSE)(بهداشت، ایمنی ومحیط زیست استاندارد آموزشی مشاغل

رتبه سطحسمتهاي معادلعنوان شغل
شغلی

رتبه 
زمان طی سطح دورهکد دورههاعناوین دورهشخصی

هانمودن دوره مدیریتیتخصصیپایهعمومی

بدواستخدام
بدواستخدامحفاظت از محیط زیست

دوره آشنایی با دستور العملهاي زیست محیطی 
ساعت1970912شرکت ملی گاز

ساعت191148استانداردهاي زیست محیطیمحیط زیست و

ساعت1971312زیستاصول حفاظت محیط
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با رویکرد پودمانیHSE)(بهداشت، ایمنی ومحیط زیست استاندارد آموزشی مشاغل

رتبه سطحسمتهاي معادلشغلعنوان 
شغلی

رتبه 
زمان طی سطح دورهکد دورههاعناوین دورهشخصی

هانمودن دوره مدیریتیتخصصیپایهعمومی

افسر آتشنشان
افسر آتشنشان راننده
یافسر نوبتکار آتشنشان

البدلیافسر آتشنشان عل
افسر آموزش آتشنشان

ساعت1911024آموزش افسران آتشنشانی

ساعت1910124ایمنی گاز در پاالیشگاه

ساعت1910012ایمنی برق

ساعت1910624هیدرولیک آتش نشانی

ساعت2504018استانداردمآشنایی با نقشه خوانی و عالئ

1افسر آتش نشان
11-
15

ساعت1911324حریقسیستم هاي اعالم خطر و اطفاء

ساعت1990024امداد فوریتهاي پزشکی در صنعت

ساعت1990324روش تدافعیرانندگی بهایمنی ترافیک و

ساعت5000524اصول روانشناسی عمومی

ساعت1911824)سکوها و نردبان ها(ایمنی کار در ارتفاع

ساعت1991512شرایط اضطراريش در واکن

ساعت1910324ایمنی آزمایشگاه و خطرات مواد شیمیایی
شیمی موادقابل احتراق و روشهاي ایمن نگهداري 

ساعت1913412آنها
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با رویکرد پودمانیHSE)(بهداشت، ایمنی ومحیط زیست استاندارد آموزشی مشاغل

رتبه سطحسمتهاي معادلعنوان شغل
شغلی

رتبه 
زمان طی سطح دورهکد دورههاعناوین دورهشخصی

هانمودن دوره مدیریتیتخصصیپایهعمومی

افسر آتشنشان
افسر آتشنشان راننده
یافسر نوبتکار آتشنشان

البدلیافسر آتشنشان عل
افسر آموزش آتشنشان

ساعت1913512فاده کار بردي از آنهاآشنایی با انواع سوختها و است

ساعت1913810ایمنی کار در فضاي بسته

ساعت2504118شنایی  و کاربرد پمپهاآ

ساعت2501724مکانیک دستگاههاي ثابت آشنایی با

ساعت1911912ایمنی وسایل استحفاظی

1افسر آتش نشان
11-
15

ساعت1930324حفاظت دربرابر اشعه

ساعت1980412سرد و گرمآشنایی با پروانه هاي کار

ساعت1912112ایمنی حمل و نقل مواد و خطرات مکانیکی
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با رویکرد پودمانیHSE)(بهداشت، ایمنی ومحیط زیست شی مشاغلاستاندارد آموز

رتبه سطحسمتهاي معادلعنوان شغل
شغلی

رتبه 
زمان طی سطح دورهکد دورههاعناوین دورهشخصی

هانمودن دوره مدیریتیتخصصیپایهعمومی

افسر ارشد آتشنشان
افسرارشد و مربی آتشنشان 

ي آموزش آتشنشانیافسر ارشد و متصد
متصدي  آتشنشانی

ساعت5000924اصول روانشناسی صنعتی

ساعت1911110ایمنی آزمایشگاه و مخاطرات آن

ساعت1991312گزارش نویسی حادثه و رو یداد ها

ساعت5310224پرورش مهارت هاي سر پرستی

ساعت1970218ههاي آتشنشانیهدایت و رهبري گرو

2آتش نشانارشد افسر
14-
15

تجزیه و تحلیل خطرات بالقوه
ساعت1970112محیط کار و نحوه مقابله با آن

ساعت22500748زبان تخصصی 

ساعت1913012ق در واحدهاي صنعتی یپیشگیري از حر
نرات و روشهاي مصون ماندشناخت انواع انفجا

ساعت1913112از آن

ساعت1913712ایمنی مواد شیمیاییاصول 
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با رویکرد پودمانیHSE)(بهداشت، ایمنی ومحیط زیست استاندارد آموزشی مشاغل

رتبه سطحسمتهاي معادلعنوان شغل
غلیش

رتبه 
زمان طی سطح دورهکد دورههاعناوین دورهشخصی

هانمودن دوره مدیریتیتخصصیپایهعمومی

مسئول آتشنشانی
ارشد آتشنشانیشناسکار

19902مقررات ایمنی و قوانین کار کشوري
24

ساعت
ساعت5310324یشرفته سرپرستیپ

ساعت5310724کالت و تصمیم گیريتجزیه و تحلیل مش

ساعت1970424مدیریت حریق

ساعت1970530فرماندهی عالی مبارزه با حریق و حوادث

3
15-
17

ساعت1970612پیشگیري از خسارت و کنترل ضرر وزیان

ساعت531388مدیریت بحرانسمینار مسئول آتش نشانی

ساعت5310424فن اداره جلسات

ساعت1913212علت یابی حریق
ساعت1913312بازرسی از آتش نشانی
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با رویکرد پودمانیHSE)(بهداشت، ایمنی ومحیط زیست استاندارد آموزشی مشاغل

رتبه سطحسمتهاي معادللعنوان شغ
شغلی

رتبه 
زمان طی سطح دورهکد دورههاعناوین دورهشخصی

هانمودن دوره مدیریتیتخصصیپایهعمومی

بازرس ایمنی
بازرس ارشد ایمنی

ساعت1980018محیط کاربهداشتایمنی و 

ساعت1911612ابست،طناب بنديرایمنی د

ساعت1940124ایمنی مخازن و ظروف تحت فشار

ساعت1980412سرد و گرمآشنایی با پروانه هاي کار

ساعت1912112ایمنی حمل و نقل مواد و خطرات مکانیکی

1
13-
14

ساعت1910724ایمنی گاز طبیعی

ساعت1910924ایمنی جوشکاري و برشکاريبازرس ایمنی

ساعت1912712ایمنی ماشین االت و ابزار ها

ساعت1910324ایمنی آزمایشگاه و خطرات مواد شیمیایی

ساعت1980512دستگاههاي باال برنده ایمنی 

ساعت1911812)سکوها،نردبان ها(ایمنی کار در ارتفاع

ساعت1910024ی برقایمن

ساعت1912212شناخت رنگها و عالئم ایمنی

ساعت1911912ایمنی وسایل استحفاظی
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با رویکرد پودمانیHSE)(بهداشت، ایمنی ومحیط زیست استاندارد آموزشی مشاغل

رتبه سطحسمتهاي معادلعنوان شغل
شغلی

رتبه 
زمان طی سطح دورهکد دورههاعناوین دورهشخصی

هانمودن دوره مدیریتیتخصصیپایهعمومی

بازرس ایمنی
بازرس ارشد ایمنی

گزارش نویسی حادثه در رویدادها وآشنایی با فرم 
ساعت1940512هاي مربوطه

ساعت1990324روش تدافعیرانندگی بهایمنی ترافیک و

ساعت1990612داري و حمل و نقل موادانبار در ایمنی

ساعت1930324حفاظت دربرابر اشعه

ساعت1913810ایمنی کار در فضاي بسته

1
13-
14

ساعت2504018استانداردمآشنایی با نقشه خوانی و عالئ

بازرس ایمنی



با رویکرد پودمانیHSE)(بهداشت، ایمنی ومحیط زیست استاندارد آموزشی مشاغل

رتبه سطحسمتهاي معادلعنوان شغل
شغلی

رتبه 
زمان طی سطح دورهکد دورههاعناوین دورهشخصی

هانمودن دوره مدیریتیتخصصیپایهعمومی

مهندس ایمنی
مهندس ایمنی آب و برق و بخار

مهندسی ایمنی پاالیش

ساعت1910124ایمنی گاز در پاالیشگاه ها

ساعت1910324وخطرات مواد شیمیاییایمنی در آزمایشگاه 

ساعت1912312ایمنی بر پایه مشاهدات

ساعت1991012گازایمنی تعمیرات در صنعت

ساعت1911312سیستم هاي اعالم خطر و اطفاء حریق

ساعت5000924اصول روانشناسی صنعتی214

ساعت5310224پرورش مهارتی سر پرستیمهندس ایمنی

ساعت1910224ایمنی گاز در ایستگاه ها

ساعت1910824رسانیایمنی گاز در گاز

ساعت1911110ایمنی آزمایشگاه و مخاطرات آن
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با رویکرد پودمانیHSE)(بهداشت، ایمنی ومحیط زیست استاندارد آموزشی مشاغل

رتبه سطحسمتهاي معادلعنوان شغل
شغلی

رتبه 
زمان طی سطح دورهکد دورههاوین دورهعناشخصی

هانمودن دوره مدیریتیتخصصیپایهعمومی

مهندس ارشد ایمنی
مهندس ارشد ایمنی آب و برق و بخار

مهندسی ارشد ایمنی پاالیش
مهندسی ارشد ایمنی بهره برداري و 

تاسیسات
مهندسی ارشد ایمنی پاالیش و تاسیسات 

وابسته

ساعت1990224ایمنی و قوانین کاري کشورمقررات 

ساعت1940024مقررات ایمنی حریم تاسیسات و خطوط لوله گاز

ساعت5000924اصول روانشناسی صنعتی

ساعت22500748زبان تخصصی

ساعت1990424)صنعتیارگونومی(مهندسی فاکتورهاي انسانی 

3
15-
16

ساعتPHA-PRO19723٢۴با نرم افزار ارزیابی ریسک

مهندس ارشد ایمنی



با رویکرد پودمانیHSE)(بهداشت، ایمنی ومحیط زیست استاندارد آموزشی مشاغل

رتبه سطحسمتهاي معادلعنوان شغل
شغلی

رتبه 
زمان طی سطح دورهکد دورههاعناوین دورهشخصی

هانمودن دوره مدیریتیتخصصیپایهعمومی

کارشناس ارشد ایمنی
مسئول ایمنی
رئیس ایمنی

ساعتHSE5340812ممیزي 

Hazop study1980318ساعت

ساعت1991518ایط اضطراريشرواکنش در 

ساعت1981032بحران و وضعیت اضطراري در صنعت گاز

4
15-
17

ساعت5310324پیشرفته سرپرستی

ساعت531388مدیریت بحرانسمینار رییس ایمنی

ساعت5310424فن اداره جلسات

ساعتHSE5344912مدیریت 



با رویکرد پودمانیHSE)(بهداشت، ایمنی ومحیط زیست استاندارد آموزشی مشاغل

رتبه سطحسمتهاي معادلعنوان شغل
شغلی

رتبه 
زمان طی سطح دورهکد دورههاعناوین دورهشخصی

هانمودن دوره مدیریتیتخصصیپایهعمومی

رئیس ایمنی و آتشنشانی
رئیس ایمنی و آتشنشانی پاالیشگاه و 

تاسیسات

ساعت5310724تجزیه تحلیل مشکالت و تصمیم گیري

ساعت5311024ارزشیابی کارکنان

ساعت5310824ایجاد انگیزه در کارکنان

ساعت1980112دن ارشایمنی ویژه مدیران و سر پرستا

ساعت5310924اصول برقراري ارتباط موثر در سازمان

5
16-
A

ساعت533588برنامه ریزي استراتژیک

رییس ایمنی و آتش نشانی
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با رویکرد پودمانیHSE)(بهداشت، ایمنی ومحیط زیست استاندارد آموزشی مشاغل

رتبه سطحسمتهاي معادلعنوان شغل
شغلی

رتبه 
زمان طی سطح دورهکد دورههاعناوین دورهشخصی

هانمودن دوره مدیریتیتخصصیپایهعمومی

کارشناس بهداشت کار

ساعت5000724بهداشت روانی محیط کار

ساعت1990424)صنعتیارگونومی(مهندسی فکتورهاي انسانی 

آور عوامل شیمیایی زیانو ارزیابی شناسایی
ساعت1972524شناسی صنعتیمحیط کار و سم

آور محیط عوامل فیزیکی زیانو ارزیابیشناسایی
ساعت1972418کار

ساعت1940712ت مسکن و اماکن عمومیبهداش

ساعت1991624بهداشت مواد غذایی

/ کارشناس بهداشت کار 
1صنعتی

15-
16

ساعت1972612بیماریهاي ناشی از کار

ISOمبانی الزامات، مستندسازي و ممیزي 
٩٠٠١

ساعت5311424

ممیزي مبانی، الزامات، مستندسازي و 
OHSAS ١٨٠٠١

ساعت5340324

اصول انتخاب، آزمون و کاربرد تجهیزات حفاظت 
ساعت1981312فردي

ساعت5310124پرورش کارکنان



با رویکرد پودمانیHSE)(بهداشت، ایمنی ومحیط زیست استاندارد آموزشی مشاغل

رتبه سطحتهاي معادلسمعنوان شغل
شغلی

رتبه 
زمان طی سطح دورهکد دورههاعناوین دورهشخصی

هانمودن دوره مدیریتیتخصصیپایهعمومی

کارشناس ارشد بهداشت صنعتی

ساعتPHA-PRO1972324ارزیابی ریسک با نرم افزار 

ساعت1980912تجزیه و تحلیل حوادثبررسی و 

ساعت1990424)صنعتیارگونومی(مهندسی فاکتورهاي انسانی 

ساعتHSE1940818ممیزي 

ساعت5312224اصول و فنون مذاکره

53132تکنیکهاي آماري
ساعت24

2کارشناس ارشد بهداشت
16-
17



با رویکرد پودمانیHSE)(بهداشت، ایمنی ومحیط زیست استاندارد آموزشی مشاغل

رتبه سطحسمتهاي معادلعنوان شغل
شغلی

رتبه 
زمان طی سطح دورهکد دورههاعناوین دورهشخصی

هانمودن دوره مدیریتیتخصصیپایهعمومی

مسئول بهداشت
رئیس بهداشت

ساعت5310424فن اداره جلسات

ساعت5310224پرورش مهارتهاي سرپرستی

ساعت5310324پیشرفته سرپرستی

ساعت5310824ایجاد انگیزه در کارکنان

ساعت5311024ارزشیابی کارکنان

ساعت5310724گیريت و تصمیمتجزیه و تحلیل مشکال

3صنعتی/ رئیس بهداشت کار
16-
A

ساعت531388مدیریت بحرانسمینار 

ساعت5318324در سازماناسترسشیوه هاي مقابله با 



با رویکرد پودمانیHSE)(داشت، ایمنی ومحیط زیست بهاستاندارد آموزشی مشاغل

رتبه سطحسمتهاي معادلعنوان شغل
شغلی

رتبه 
زمان طی سطح دورهکد دورههاعناوین دورهشخصی

هانمودن دوره مدیریتیتخصصیپایهعمومی

کارشناس حفاظت از محیط زیست

ساعت5000724بهداشت روانی در محیط کار
آشنایی با مفاهیم  سیستمهاي مدیریت زیست 

ساعت1971018محیطی

ساعت1971918دوره محیط زیست بر پایه مشاهدات

ساعت1990524محیط زیستآلودگی

ساعت1970318صنعتیپسماند هاي عادي و

ساعت2390024پسابهاي صنعتیتصفیه آب ، فاظالب وشیمی 
کارشناس حفاظت از محیط 

1زیست
16-
17

ساعت1970712روشهاي کنترل آنشناسایی منابع آلودگی هوا و

–اقلیم شناسی –اگولوژي (دوره محیط زیست 
ساعت1970818)منابع آب 



با رویکرد پودمانیHSE)(بهداشت، ایمنی ومحیط زیست ستاندارد آموزشی مشاغلا

رتبه سطحسمتهاي معادلعنوان شغل
شغلی

رتبه 
زمان طی سطح دورهکد دورههاعناوین دورهشخصی

هانمودن دوره مدیریتیتخصصیپایهعمومی

کارشناس ارشد حفاظت از محیط زیست

ساعت1971118ن زیست محیطیمدیریت بحرا

ساعت1971224مدیریت کنترل کیفیت هوا

ساعت5310224پرورش مهارتهاي سرپرستی  

ساعت1971312زیستطحفاظت محیاصول

ساعت1971418کنترل آالینده هانرم افزارهاي زیست محیطی و

ساعتHSE1940824ممیزي 

2کار شناس ارشد
16-
17



با رویکرد پودمانیHSE)(بهداشت، ایمنی ومحیط زیست استاندارد آموزشی مشاغل

رتبه سطحسمتهاي معادلعنوان شغل
شغلی

رتبه 
زمان طی سطح دورهکد دورههاورهعناوین دشخصی

هانمودن دوره مدیریتیتخصصیپایهعمومی

مسئول حفاظت از محیط زیست

ساعت1971512محیط زیست ویژه مدیران وسرپرستان

ساعت5352724ارزشهاي اخالقی وتوسعه سازمانی

عتسا1971618ارزیابی اثرات زیست محیطی

ساعت531588مهندسی مجدد در سازمان

ساعت197178چک لیست ارزیابی عملکرد زیست محیطی

ساعت5310724تجزیه وتحلیل مشکالت تصمیم گیري

مسئول حفاظت از محیط 
3زیست

16-
17

53102پرورش مهارتهاي سرپرستی
ساعت24



با رویکرد پودمانیHSE)(بهداشت، ایمنی ومحیط زیست استاندارد آموزشی مشاغل

رتبه سطحسمتهاي معادلعنوان شغل
شغلی

رتبه 
زمان طی سطح دورهکد دورههاعناوین دورهشخصی

هانمودن دوره مدیریتیصیتخصپایهعمومی

رئیس حفاظت از محیط زیست

ساعت5310424فن اداره جلسات

ساعت1971812کنترل عملکرد زیست محیطی

ساعت5310324پیشرفته سرپرستی

ساعت5310824ایجاد انگیزه در کارکنان

ساعت5311024ارزشیابی کار کنان

ساعت531408یریت زمانمد

4رئیس حفاظت از محیط زیست
16-
17

T.Q.M53142)(مدیریت کیفیت جامع 
ساعت8



با رویکرد پودمانیHSE)(بهداشت، ایمنی ومحیط زیست استاندارد آموزشی مشاغل

رتبه سطحسمتهاي معادلعنوان شغل
شغلی

رتبه 
زمان طی سطح دورهکد دورههاعناوین دورهشخصی

هانمودن دوره مدیریتیتخصصیپایهعمومی

رئیس بهداشت، ایمنی و محیط زیست

ساعت5110924)سرمایه اي-جاري(بودجه
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

OHSAS)(531258ساعت

ساعتMIS(531268( سیستم هاي اطالعا ت مدیریت

ساعت531548شیوه هاي توسعه خالقیت در سازمان

ساعت531758انگیزش و سازمان

رئیس بهداشت، ایمنی و محیط 
زیست

ساعت5318324شیوه هاي مقابله با استرس هاي شغلی

1
17-
C

ساعت531368سمینار مدیریت ریسک

ساعت5310524اصول روانشناسی براي سرپرستان





دوره هاي عمومی

صفحهمدت کد دورههاعناوین دورهردیف

47ساعت1310050افزارهاي آموزشی مربوطهی با ابزاردقیق با نرمآشنای1

48ساعت1810624آشنایی با فرآیند عملیات انتقال گاز2

3
Word XP201802049ساعت

4
Excel XP201812054ساعت

5
PowerPoint XP201831658ساعت

6
Internet209152061ساعت

7
Windows XP209703063عتسا

67ساعت2500124کنفرانس اطالعی8

بهداشت ایمنی و محیط زیست9
مقررات ایمنی.1
بهداشت عمومی.2
محیط زیست.3
نشانیآتش.4
کمکهاي اولیه امداد و نجات.5

69ساعت2501240

74ساعت2501942آشنایی با فرآیند پاالیشگاه10

75ساعت2502916آشنایی با فرآیند عملیات گازرسانی11

76ساعت2503550افزارهاي آموزشی مربوطهآشنایی با برق با نرم12

80ساعت2503940بازدید از واحدهاي عملیاتی13

81ساعت5000524اصول روانشناسی عمومی14

82ساعت5000624نگاري اداري نامهاصول15

83ساعت500258سمینار نظام مشارکت و پیشنهادات16

17Intro New inter change5213310084ساعت

18
New inter change 85ساعت١52134100

19
New inter change 86ساعت٢52135100
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20
New inter change 87ساعت٣52136100

88ساعت5310124پرورش کارمندان21

89ساعت531548توسعه خالقیت در سازمانشیوه هاي22

90ساعت۵S5327016آراستگی در محیط 23

91ساعتIMS5329616سیستم یکپارچه مدیریت 24

92ساعتTeam Working5348916کارگروهی 25

93ساعت535358سمینار مهارتهاي زندگی26

94ساعت5353616)اخالق و خودشناسی(انسان خودشکوفا 27

دوره هاي پایه
95ساعت1972124صنعتی/ مقررات بهداشت کار1

96ساعت1990224قوانین کاري کشورمقررات ایمنی و 2

یدوره هاي تخصص
97ساعت1910024ایمنی برق1

98ساعت1910124ایمنی گاز در پاالیشگاه2

100ساعت1910224ایمنی گاز در ایستگاه ها3

102ساعت1910324ایمنی در آزمایشگاه وخطرات مواد شیمیایی4

103عتسا1910624هیدرولیک آتش نشانی5

104ساعت1910724ایمنی گاز طبیعی6

106ساعت1910824ایمنی گاز در گاز رسانی7

108ساعت1910924ایمنی جوشکاري و برشکاري8

110ساعت1911024آموزش افسران آتشنشانی9

112ساعت1911110ایمنی آزمایشگاه و مخاطرات آن10

113ساعت1911324سیستم هاي اعالم خطر و اطفاء حریق11

114ساعت191148محیط زیست واستانداردهاي زیست محیطی12

115ساعت1911612ایمنی درابست،طناب بندي13
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116ساعت1911824)سکوها و نردبان ها(ایمنی کار در ارتفاع14

117ساعت1911912ایمنی وسایل استحفاظی15

118ساعت1912112ایمنی حمل و نقل مواد و خطرات مکانیکی16

119ساعت1912212شناخت رنگها و عالئم ایمنی17

120ساعت1991024ایمنی تعمیرات در صنعت گاز18

121ساعت2504018استانداردمآشنایی با نقشه خوانی و عالئ19

122ساعت1912712ایمنی ماشین االت و ابزار ها20

123ساعت1913012ق در واحدهاي صنعتییپیشگیري از حر21

از نشناخت انواع انفجارات و روشهاي مصون ماند22
125ساعت1913112آن

127ساعت1913212علت یابی حریق23

129ساعت1913312بازرسی از آتش نشانی24

شیمی موادقابل احتراق و روشهاي ایمن نگهداري 25
130ساعت1913412آنها

131ساعت1913512کار بردي از آنهاآشنایی با انواع سوختها و استفاده 26

132ساعت1913712ایمنی مواد شیمیاییاصول 27

133ساعت1913810ایمنی کار در فضاي بسته28

134ساعت2504118با پمپهاآشنایی  29

135ساعت2501724ثابتايهمکانیک دستگاهآشنایی با 30

136ساعت1930324حفاظت دربرابر اشعه31

137ساعت1940024ات ایمنی حریم تاسیسات و خطوط لوله گازمقرر32

138ساعت1940124ایمنی مخازن و ظروف تحت فشار33

گزارش نویسی حادثه در رویدادها وآشنایی با فرم 34
140ساعت1940512هاي مربوطه

141ساعت1940712بهداشت مسکن و اماکن عمومی35

تجزیه و تحلیل خطرات بالقوه36
142ساعت1970112یط کار و نحوه مقابله با آنمح

143ساعت1970218هدایت و رهبري گروههاي آتشنشانی37
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144ساعت1970318پسماند هاي عادي وصنعتی38

145ساعت1970424مدیریت حریق39

147ساعت1970530فرماندهی عالی مبارزه با حریق و حوادث40

١۴٩ساعت1970612ر وزیانپیشگیري از خسارت و کنترل ضر41

150ساعت1970712شناسایی منابع آلودگی هوا وروشهاي کنترل آن42

منابع –اقلیم شناسی –اگولوژي (دوره محیط زیست 43
151ساعت1970818)آب 

دوره آشنایی با دستور العملهاي زیست محیطی 44
152ساعت1970912شرکت ملی گاز

هاي مدیریت زیست آشنایی با مفاهیم  سیستم45
153ساعت1971018محیطی

154ساعت1971118مدیریت بحران زیست محیطی46

155ساعت1971224مدیریت کنترل کیفیت هوا47

156ساعت1971312زیستاصول حفاظت محیط48

157ساعت1971418نرم افزارهاي زیست محیطی وکنترل آالینده ها49

158ساعت1971512تانمحیط زیست ویژه مدیران وسرپرس50

159ساعت1971618ارزیابی اثرات زیست محیطی51

160ساعت197178چک لیست ارزیابی عملکرد زیست محیطی52

161ساعت1971812کنترل عملکرد زیست محیطی53

162ساعت1971918دوره محیط زیست بر پایه مشاهدات54

163عتسا1972224آور محیط کارآشنایی با عوامل زیان55

165ساعتPHA-PRO1972324ارزیابی ریسک با نرم افزار 56

آور محیط عوامل فیزیکی زیانو ارزیابی شناسایی 57
168ساعت1972418کار

آور محیط عوامل شیمیایی زیانو ارزیابی شناسایی 58
169ساعت1972524شناسی صنعتیکار و سم

170ساعت1972612بیماریهاي ناشی از کار59

171ساعت1980018محیط کاربهداشتایمنی و 60

61
Hazop study1980324172ساعت
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173ساعت1980412سرد و گرمآشنایی با پروانه هاي کار62

174ساعت1980512دستگاههاي باال برندهایمنی 63

175ساعت1980912تجزیه و تحلیل حوادثبررسی و 64

176ساعت1981018اري در صنعت گازبحران و وضعیت اضطرسمینار 65

اصول انتخاب، آزمون و کاربرد تجهیزات حفاظت 66
180ساعت1981312فردي

182ساعت1990024امداد فوریت هاي پزشکی در صنعت67

184ساعت1990324روش تدافعیرانندگی به ایمنی ترافیک و 68

185ساعت1990424)صنعتیارگونومی(مهندسی فاکتورهاي انسانی 69

187ساعت1990524محیط زیستآلودگی70

188ساعت1990612داري و حمل و نقل موادانبار در ایمنی71

189ساعت1991512واکنش در شرایط اضطراري72

191ساعت1991624بهداشت مواد غذایی73

شناسایی خطرات بهاشت حرفه اي درصنایع نفت و 74
192ساعت1991918گاز

194ساعت2390024پسابهاي صنعتیتصفیه آب ، فاظالب ومی شی75

195ساعت2500024زبان تخصصی76

196ساعت22500748زبان تخصصی 77

افزارهاي آشنایی با مکانیک وسایل متحرك با نرم78
197ساعت2501660آموزشی مربوطه

198ساعت2501724آشنایی با مکانیک دستگاههاي ثابت79

199ساعت5000724ت روانی محیط کاربهداش80

مدیریتیدوره هاي 

200ساعت1980112دایمنی ویژه مدیران و سر پرستان ارش1

201ساعت5000924اصول روانشناسی صنعتی2

202ساعت5110924)سرمایه اي-جاري(بودجه3

203ساعت5310224پرورش مهارت هاي سر پرستی4
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204ساعت5310324یشرفته سرپرستیپ5

205ساعت5310424فن اداره جلسات6

206ساعت5310524اصول روانشناسی براي سرپرستان7

207ساعت5310724تجزیه و تحلیل مشکالت و تصمیم گیري8

208ساعت5310824ایجاد انگیزه در کارکنان9

209ساعت5310924اصول برقراري ارتباط موثر در سازمان10

210ساعت5311024شیابی کار کنانارز11

ISOمبانی الزامات، مستندسازي و ممیزي 12 211ساعت٩٠٠١5311424

212ساعت5312224اصول وفنون مذاکره13

14
سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

OHSAS)(531258213ساعت

214ساعتMIS(531268( سیستم هاي اطالعا ت مدیریت15

215ساعت5313224ي آماريتکنیکها16

216ساعت531368سمینار مدیریت ریسک17

217ساعت531388یت بحرانسمینار مدیر18

218ساعت531408مدیریت زمان19

219ساعتT.Q.M531428)(مدیریت کیفیت جامع 20

220ساعت531588مهندسی مجدد در سازمان21

221ساعت531758انگیزش و سازمان22

222ساعت5318324شیوه هاي مقابله با استرس هاي شغلی23

OHSASمبانی، الزامات، مستندسازي و ممیزي 24
١٨٠٠١

223ساعت5340324

224ساعت533588برنامه ریزي استراتژیک25

225ساعتHSE5340812ممیزي 26

226ساعتHSE5344912مدیریت 27

227ساعت5352724توسعه سازمانیارزشهاي اخالقی و28





ساعت50:  مدت 13100:کد دورهآشنایی با ابزار دقیق:عنوان دوره
کارآموزان بدو استخدام:کنندگانشرایط شرکت

: نیازپیش:سطحعمومی:نوع پودمان

:امکانات اجرائی
غیره  کالس   کارگاه  آزمایشگاه  
CD/ فیلمجزوه    کتاب       

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت:اهداف آموزشی
ساختمان و روش کار ابزار دقیق موجود در صنعت نفتآشنایی با 

زمانمحتواکدجزء پودمان
مقدمه 
تاریخچه

تجهیزات ابزار دقیق

مفهـوم فشـار و واحـدهاي آن، تیـوپ هـاي      : اندازه گیري فشـار 
بوردون، بیلوزها، دیافراگم ها، کپسول ها، استرین گیح هـا، روش  

ــري    ــدازه گی ــات ان ــازنی، مالحظ ــی و   خ ــل خراب ــار و دالی فش
ایستگاههاي اندازه گیري فشار

مفهوم جریان و فلو و واحدهاي آن ، اریفیس، و : اندازه گیري فلو
نچوري، نازل، پیتوت تیوپ، آنوبار، ترانسمیتر فلو، جبران سـازي  

چگالی و دما، اشکاالت احتمالی در اندازه گیر فلو
دي، ترموکوپـل،  –ی ت–دما و واحدهاي ان، ار : اندازه گیري دما

سیلندر فشار، بی متال، پیرومتر
سـتون شیشـه اي ، فلـوتر، سـلول اخـتالف      : اندازه گیري ارتفاع

فشار، مخـازن سربسـته، جبـران سـازي ارتفـاع و دمـا و فشـار،        
خطاهاي عمومی ترانسمیترها، سوئیچها، رکوردها، نمایشـگرها و  

محرکها

، عملکرد سیستم کنترل ارتفاع، دما، فشار معرفی، انواع و مصارفسیستم هاي کنترل
...و سیستمهاي حفاظتی،

معرفی لوپ کنترل، اجزاء لوپ، لوپ هاي کنترل ساده ، کسکید، لوپ هاي کنترل صنعتی
فیدفوروارد، تناسبی، بایاس، اسپیلیت رنج، آورراید

معرفی تکنولوژي هاي 
کنترل صنعتی

کی،پـی ال سـی، اسـکادا،    تکنولوژي کنترل نیومـاتیکی، الکترونی 
فیلدباس



ساعت16: مدت18106:  کد دورهفرآیندانتقال گازبا عملیاتآشنایی: عنوان دوره
HSEکارآموزان بدواستخدام : کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطحعمومی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهـاب کتـ

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی
آشنایی با فرآیند عملیات خطوط لوله و انتقال گاز

زمانمحتواکدجزء پودمان

مقدمه
مختصري درباره شیمی آلی و شیمی نفت-
C۴تـا  C١خواص هیـدروکربورهیا گـازي   -

قال و محیط زیستخط لوله انت
بررسی روابط فشار، حرارت، حجم-قوانین گازها

هدف از تأسیس ایستگاههاي 
تقویت فشار

تقویت فشار و انتقال گاز-

تشریح سیستم ایستگاههاي تقویت 
فشار

ورودي گاز-
توربین و عملکرد آن-
آشنایی با ساختمان و عملکرد کمپرسور-
خروجی گاز-
تشریح سیستم گاز سوخت-
واي ابزاردقیقه-

طریق گاز زدن به ایستگاه و خالی 
کردن ایستگاه

عالئم اخطار و عالئم اضطراري-
رعایت ایمنی-

محل دریافت توپک
هاانواع توپک-
رعایت ایمنی-
بهداشت محیط-



-MS: عنوان دوره Word XPساعت20: مدت20180: کد دوره
گازکارکنان شاغل در صنعت: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشکارشناسی/ کاردانی: سطحعمومی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

آزمایشگاه کارگاهکالس

CD/ فیلمجزوهکتــاب

غیره    

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

Wordپردازاصول کار با واژه

و آشــنایی بــا MS Wordپــرداز تعریــف واژه-
امکانات و موارد استفاده آن

نوار منو، نوار (wordاصول کار با محیط اصلی -
بنـدي، اسـتفاده از   ابزار استاندارد، نوار ابزار قالب

)کلید و ماوس
تهیـه یـک   (MS Wordپرداز کار با محیط واژه-

سند جدید، باز کردن سـند، ذخیـره کـردن یـک     
) سند، تغییر نام یک سند، بستن سند

ساعت2

اصول ایجاد یک متن ساده 
)فارسی ـ التین(

صـفحه قبـل و بعـد، ابتـدا و     (روش نمایش متن -
انتهاي هر صفحه، ابتـدا و انتهـاي سـطر جـاري،     
ابتدا پاراگراف جاري و بعدي، ابتداي کلمه قبـل 

)و بعد، سطر قبل و بعد، کارکتر قبل و بعد
ــتن  - ــرایش م ــتور (روش وی ــتور undoدس ، دس

Redoانتخاب یک قسمت از متن ،(
برداري از متننسخه-
انتقال بخشی از متن-
حذف بخشی از متن-
حرکت سریع در متن-
تغییـر از  (روش ایجاد یک متن فارسـی و التـین   -

حالت فارسی به التین، تغییـر حالـت التـین بـه    
)فارسی

قلم طریق نـوار  وتغییر قلم، انتخابروش انتخاب-
Fontابزار، انتخاب قلم از طریق کادر 

ضـخیم،  (روش انتخاب و تغییر سـبک نگـارش   -
)زیر خط دار، مورب

با استفاده از نوار ابزار، (تعیین و تغییر اندازه قلم -
، اسـتفاده از کلیـدهاي   fontبا اسـتفاده از کـادر   

ساعت2
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-MS: عنوان دوره Word XPساعت20: مدت20180: کد دوره
گازکارکنان شاغل در صنعت: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشکارشناسی/ کاردانی: سطحعمومی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

آزمایشگاه کارگاهکالس

CD/ فیلمجزوهکتــاب

غیره    

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
اصول ایجاد یک متن ساده 

)فارسی ـ التین(
)Ctrl +[ +Ctrl ,[ترتیبی 

ذخیره یک فایـل بـراي   (اصول ذخیره کردن متن -
بار نخست، ذخیره یک فایل براي وحلـه دوم بـه   

)بعد، ذخیره کردن فایل با نام جدید

ساعت2

بندي کاراکتر، روش قالب
پاراگراف، متن

، سایز قلـم  Fontقلم یا (کارکتر بنديقالبروش-
، Font Styleگارش یا ، سبک نFont Sizeیا 

هــاي ویــژه، فاصــله بــین حــروف، رنــگ، جلــوه
)Formatingکلیدهاي میانبر، 

ترازبندي، تورفتگی، (بندي پاراگراف روش قالب-
ــزار    ــوار اب ــانبر، ن ــدهاي می فاصــله خطــوط، کلی

ــزار  بنــدي، خــطقالــب ــا اب کــش، اصــول کــار ب
Format Painter(

، Styleمفهـوم  (Style Gallryروش کـار بـا   -
)، کلید میانبرStyle، انواع Styleانتخاب 

ساعت2

روش کار با الگوها
آشنایی و شناخت کاربرد الگوها-
ایجاد یک الگوي تازه-
استفاده از الگوي ایجاد شده-

ساعت1

Tabروش کار با 

هاTabشناخت کاربرد -
Tabهاي فرضشناخت پیش-

TabودستورکشخطکمکبهTabتعریفروش-

ساعت5/0
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-MS: عنوان دوره Word XPساعت20: مدت20180: کد دوره
گازکارکنان شاغل در صنعت: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشکارشناسی/ کاردانی: سطحعمومی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

آزمایشگاه کارگاهکالس

CD/ فیلمجزوهکتــاب

غیره    

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

تفاده از جداولاس

شناخت جدول و استفاده از آن-
ایجـاد جـدول بـا    (شناخت روش ایجاد جـدول  -

ــتفاده از    ــا اس ــدول ب ــاد ج ــتفاده از درج، ایج اس
)ترسیم، روش تایپ متن

درج (روش درج یا حذف سطر و ستون جداول -
یک خانه، حذف یک خانه، حذف یک یـا چنـد   

)سطر و ستون
روش تقسیم خانه به چند خانه-
هاي فرعی با همام خانهادغ-
انتخـاب سـطر،   (انتخاب جدول یا سطر و ستون -

)انتخاب ستون، انتخاب جدول
تقسیم جداول به دو جدول-
روش تغییر نوع جدول-
تغییر خطوط و پس زمینه جداول، بـا اسـتفاده از   -

، با استفاده از نوار ابزارFormatمنوي 

ساعت1

اصول طراحی صفحات

اسـتفاده  (ها زمینهدرها و پسروش کار با انواع کا-
Borders andاز نوار ابزار، استفاده از فرمـان  

Shading(
روش شمردن کارکترها، جمالت و پاراگرافها-
ایجاد سرصفحه، پاصفحه، پاورقی-
ایجاد شماره صفحه-
بندي متنحاشیه-
تعیین و تغییر اندازه و جهت کاغذ-

ساعت2

روش ایجاد و درج ترسیمات 
گرافیکی

ترسیم اشکال با استفاده از نوار (جاد ترسیمات ای-
ساعتDrawing ،1، ابزار موجـود در  Drawingابزار 
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-MS: عنوان دوره Word XPساعت20: مدت20180: کد دوره
گازکارکنان شاغل در صنعت: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشکارشناسی/ کاردانی: سطحعمومی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

آزمایشگاه کارگاهکالس

CD/ فیلمجزوهکتــاب

غیره    

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
زمینـه، تغییـر انـدازه    تعیین رنگ خطـوط و پـس  

و Ctrlاشکال، حرکت اشکال، کار با کلیـدهاي  
Shift وArtانتقال شکل به روي متن ،(

روش درج تصاویر گرافیکی در متن-

هاروش کار با کاراکتر
اصول و روش کار با دستور-
اصول و روش تعریف کلیدهاي میانبر-
هاي مربوط به نمادهااصول و روش کار با فایل-
اصول کار با کارکترهاي ویژه-

ساعت1

روش کار با متن با چند ستون و 
عددگذاري

Columnکار با دستور -

گـذاري  هاي عالمت یا شمارهاصول کار با لیست-
گذاري شده، تولیـد لیسـت   تولید لیست عالمت(

)گذاري شدهشماره
گذاريروش کار با متن چند ستونی و شماره-
5/0(توانایی اصول روشهاي نمایش مـتن سـند   -

)ساعت
ــتن  - ــایش مـ ، روش Normalروش (روش نمـ

Print Preview روش ،Out Line روش ،
Master Document(

ساعت5/0

روش انجام چاپ
نمایش چاپروش کار با پیش-
وش چاپ صفحه کارير-
روش چاپ بخشی از متن-
روش چاپ پاکت نامه و برجیب-

ساعت5/0

روش انجام عملیات ویژه روي 
هافایل

گیري خودکارغلط-
Go toفرمان -

Book markفرمان -

Auto Formatروش کار با فرمان -

ساعت1
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-MS: عنوان دوره Word XPساعت20: مدت20180: کد دوره
گازکارکنان شاغل در صنعت: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشکارشناسی/ کاردانی: سطحعمومی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

آزمایشگاه کارگاهکالس

CD/ فیلمجزوهکتــاب

غیره    

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
اصول ذخیره خودکار فایل-
Propertiesکار با -

کردن فایلRead onlyاصول -
فایلرمزگذاري -



-MS: عنوان دوره Excel XPساعت20: مدت20181: کد دوره
کارکنان شاغل در صنعت گاز: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشکارشناسی/ کاردانی: سطحعمومی:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

آزمایشگاه کارگاهکالس

CD/ فیلمجزوهکتــاب

غیره    

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: هداف آموزشیا

زمانمحتواکدجزء پودمان

آشنایی و توانایی کار با محیط 
Excelبرنامه 

افزارهـاي  انـواع نـرم  (صفحه گسـترده چیسـت؟   -
)صفحه گسترده، کاربرد صفحه گسترده

فایـل صـفحه گسـترده،    (تعاریف و اصطالحات -
هـا،  تون، سـلول یـا خانـه   صفحه کاري، سطر، س

)هاآدرس یا نشانی خانه
نوار عنـوان،  (Excelابزار و نوارهاي موجود در -

نوار منو، نوار ابزار، تغییر ظاهر نوار ابزار، اضـافه  
کــردن ابــزار جدیــد بــه یــک نــوار ابــزار، نــوار  
وضــعیت، نــوار ترســیمات، نــوار نمــودار، نــوار 

)فرمول، نوار انتخاب صفحه کاري

ساعت2

توانایی کار یا اطالعات و اصول و 
روشهاي درج و ذخیره و بازیابی 

هافایل

ــات  - ــواع اطالع ــناخت ان ــددي، (ش ــات ع اطالع
اطالعات متنی، تـاریخ، زمـان، یادداشـت متنـی،     

)هااطالعات صوتی، اطالعات تصویري، فرمول
ــناخت روش- ــات در  ش ــاي ورود اطالع وارد (ه

ریخ، ورود نمودن اعداد و متن، ورود اطالعات تا
)اطالعات زمان، تهیه یک یادداشت متنی

هـا  بستن و باز کردن و ذخیره کردن مجدد فایـل -
-هاي در صفحه کاري، بسـتن فایـل  ذخیره فایل(

هایی که مشغول کار بر روي آن هستید، یافتن و 
هـا در  ها، یافتن و باز کـردن فایـل  باز کردن فایل

)صورت عدم اطالع از مسیر یا نام فایل

اعتس3

Excelویرایش صفحه کاري در 

انتخاب و ویرایش یک خانـه یـا سـلول حـاوي     -
پــاك کــردن محتویــات یــک خانــه، (اطالعــات 

روشهاي انتخـاب یـک یـا چنـد خانـه، انتخـاب       
هاي یرهمجـوار،  هاي همجوار، انتخاب خانهخانه

ساعت4
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-MS: عنوان دوره Excel XPساعت20: مدت20181: کد دوره
کارکنان شاغل در صنعت گاز: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشکارشناسی/ کاردانی: سطحعمومی:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

آزمایشگاه کارگاهکالس

CD/ فیلمجزوهکتــاب

غیره    

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: هداف آموزشیا

زمانمحتواکدجزء پودمان
ها، لغـو  انتخاب یک ستون کامل، پاك کردن خانه

)ین فرمانآخرین فرمان، اجراي دوباره آخر
برداري از محتواي یـک یـا چنـد    روشهاي نسخه-

هـا بــا  بـرداري از محتویــات خانـه  نسـخه (خانـه  
بــرداري از محتویــات اسـتفاده از مــاوس، نسـخه  

ــه ــزار،  خان ــوار اب ــا ن ــا اســتفاده از منوهــا ی هــا ب
)Paste Specialبرداري با استفاده از نسخه

روشهاي انتقـال محتویـات یـک یـا چنـد خانـه       -
هـا بـا اسـتفاده از مـاوس،     ال محتویات خانهانتق(

ها با اسـتفاده از نـوار منـو،    انتقال محتویات خانه
اضافه کردن سطر و سـتون، پـر کـردن خودکـار     

)هاخانه

بندي آشنایی با روشهاي قالب
Excelها در خانه

هاتعیین جهت نوشتن در متن خانه-
زي تـرا تـرازي افقـی، هـم   هـا، هـم  ترازي دادههم-

عمودي
تعیین عرض ستون و ارتفاع سطرها-
تعیین فرمت اعداد-
تعیین خصوصیات قلم یا فونت-
زمینهتعیین پس-
تعیین کادر براي یک یا چند خانه-
Format Painterکار با -

ساعت1

و (Style)اصول کار با سبکها 
(Template)الگوها 

Styleکاربرد -

هـا،  فـرض خانـه  ، تغییر قالب پـیش Styleایجاد -
هاتغییر قالب برخی از خانه

Styleادغام -

Templateکار با -

Templateایجاد -

ساعت2
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-MS: عنوان دوره Excel XPساعت20: مدت20181: کد دوره
کارکنان شاغل در صنعت گاز: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشکارشناسی/ کاردانی: سطحعمومی:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

آزمایشگاه کارگاهکالس

CD/ فیلمجزوهکتــاب

غیره    

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: هداف آموزشیا

زمانمحتواکدجزء پودمان
هاي موجودTemplateاستفاده از -
Templateویرایش یک -

Excelمدیریت در 

جابجایی بین صفحات کاري-
گذاري صفحات کارينام-
حـذف  (حذف و اضافه کـردن صـفحات کـاري    -

)صفحات کاري، اضافه کردن صفحه کاري
جابجایی یک صفحه کاري-
زمان صفحات کاري در دو پنجره جداهممشاهده-
ــاري   - ــفحات ک ــین ص ــات ب ــاط دادن اطالع ارتب

Work Sheet
ــار پوشــه - ــان ک ــاز کــردن همزم Work)هــا ب

Book) ــه ــار پوش ــدن ک ــده،  ، چی ــاز ش ــاي ب ه
هاي بازسوئیچ کردن بین کار پوشه

نماییتغییر بزرگ(ها نمایش کار پوشهتغییرروش-
)ها، تغییر طریق نمایش صفحه کاريکار پوشه

(workspace)ها در یک فایل ذخیره کار پوشه-

ساعت3

Excelروش کار با نمودارها در 

Excelروش کار با نمودارها در 

کاربرد نمودارها-
اطالعات در مورد یک نمودار-
انواع نمودار-
ایجاد نمودارها-
تغییر نوع نمودارها-
تعـویض  (جزاي نمـودار رسـم شـده    بندي اقالب-

قالب خطوط نمـودار، تعـویض فهرسـت عالیـم     
)نمودار، تعویض زاویه مشاهده نمودار سه بعدي

ساعت1

ساعت1

ها و توانایی کار با توابع روش
Excelعمومی در 

روش کلی کار با توابع-
Countتابع -

Maxتابع -

ساعت2
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-MS: عنوان دوره Excel XPساعت20: مدت20181: کد دوره
کارکنان شاغل در صنعت گاز: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشکارشناسی/ کاردانی: سطحعمومی:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

آزمایشگاه کارگاهکالس

CD/ فیلمجزوهکتــاب

غیره    

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: هداف آموزشیا

زمانمحتواکدجزء پودمان
Minتابع -

Sumتابع -

Averageتابع -

، تـابع  Roundتـابع  (دن اعداد روشهاي گرد کر-
Roundup تابع ،Round down(

Autosumتابع -

بندي توابعطبقه-

اصول و روشهاي کار با لیستها 
Excel

کاربرد لیستها-
استفاده از لیستها-
ایجاد فرم و ورود اطالعات-
مرتب کردن اطالعات-
Subtotalsکار با -

Auto Filterکار با -

ساعت1

دارها و صفحات اصول چاپ نمو
Excelکاري در 

نصب و معرفی چاپگر-
تعیین محدوده چاپ-
نمایش چاپروش پیش-

ساعت1



-MS: عنوان دوره PowerPoint XPساعت16: مدت20183: کد دوره
کارکنان شاغل در صنعت گاز: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشکارشناسی/ کاردانی: سطحعمومی:نوع پودمان
:اجرائیامکانات

آزمایشگاه کارگاهکالس

CD/ فیلمجزوهکتــاب

غیره    

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

PowerPointمعرفی 

PowerPointکار در محیط -

هاي اولیه و معرفی آنهاشروع به کار با پنجره-
PowerPointهاي شنایی با کاربرد ویژگیآ-

اصول کار با ابزارها و نوارها-
(Menu Bar)نوار منو -

Toolbarsنوارهاي ابزار -

Status barنوار وضعیت -

ساعت2

روشهاي ایجاد یک برنامه 
نمایش

-Auto Content Wizard
-Templateیا الگو
ایجـــــاد برنامـــــه نمـــــایش بـــــه روش    -

Blank Presentation)خـــاب انتLayout

اسالید، درج متن یا فرم یا قلم و سـایز دلخـواه،   
درج تصاویر دلخـواه در اسـالید، ذخیـره ایجـاد     

)حذف و تغییرات بر روي اسالید

ساعت2

استفاده از انواع روشهاي 
نمایشی

Slide Sorterنمایش بصورت -

Notes Pageنمایش بصورت -

Slide Showنمایش بصورت -

ساعت5/0

نجام عملیات بر روي توانایی ا
اسالید

درج یک نمـودار  (درج نمودارها در یک اسالید -
، درج )از فایلهـاي آمـاده  (ایجاد شده در اسـالید  

)یک نمودار سازمانی در اسالید
درج جدول در اسالید و تغییـر نـوع جـدول در    -

اسالید

ساعت2

استفاده از ابزارهاي ترسیمی
ترسیم اشکال گرافیکی-
ندازه موضوعات گرافیکـی ترسـیم   تغییر رنگ و ا-

شده
ساعت2
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-MS: عنوان دوره PowerPoint XPساعت16: مدت20183: کد دوره
کارکنان شاغل در صنعت گاز: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشکارشناسی/ کاردانی: سطحعمومی:نوع پودمان
:اجرائیامکانات

آزمایشگاه کارگاهکالس

CD/ فیلمجزوهکتــاب

غیره    

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
Auto Shapeاستفاده از -

افزودن خطوط ارتباطی-
Lineکار با فرمان -

کار با سبکهاي خطوط-
Word Artکار با -

Word Artتغییر شکل متن ایجاد شده با -

کشبه کارگیري خط-
بندي و خطهاي راهنماکار با شبکه-

توانایی انتقال موضوعات از 
دیگر به اسالید هايبرنامه

PowerPoint

Wordانتقال متن از -

Excelانتقال نمودار از -

انتقال تصاویر از فایلهاي گرافیکی-
جابجــایی یــک اســالید در ردیــف اســالیدهاي -

موجود

ساعت5/0

سازي اسالیدها در توانایی مرتب
PowerPoint

سازي اسالیدها در توانایی مرتب

Slide Sorterاسالیدها به کمک سازي مرتب-

انتقال یک اسالید-
Slide Transitionتعریف -

-Slide Setup
هراسالیدموضوعاتبهپویانماییهايجلوهافزودن-
(Hide Slide)پنهان کردن یک اسالید -

نمایش اسالیدهاي پنهان-
هاي عملیاتیایجاد دکمه-
هاي عملیاتی از یک اسـالید بـه   روش کپی دکمه-

گراسالید دی
افزودن متن به یک دکمه عملیاتی-
درج موضوعات ویژه-
CDافزودن یک موضوع صوتی از روي -

هاي صوتیافزودن جلوه-

ساعت2
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-MS: عنوان دوره PowerPoint XPساعت16: مدت20183: کد دوره
کارکنان شاغل در صنعت گاز: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشکارشناسی/ کاردانی: سطحعمومی:نوع پودمان
:اجرائیامکانات

آزمایشگاه کارگاهکالس

CD/ فیلمجزوهکتــاب

غیره    

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
PowerPoint- شناسایی اصول درج یکAuto Clip

Video Clipدرج موضوعات ویدویی -

(Notes Page)ایجاد یادداشتهاي صوتی -

بندي اجرایی نمایشزمان-

ساعت2



ساعت25: مدت20915: کد دورهآشنایی با اینترنت: هعنوان دور
کارکنان شاغل در صنعت گاز: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشکارشناسی/ کاردانی: سطحعمومی:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

آزمایشگاه کارگاهکالس

CD/ فیلمجزوهکتــاب

غیره    

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

تاریخچه اینترنت و 
هاي کامپیوترمبانی شبکه

معرفــی انــواع شــبکه و توصــیف آنهــا از لحــاظ -
عملکرد و محدود جغرافیایی

تعریف اینترنت و بیان تاریخچۀ آن تا امروز-
صـیف  بیان جایگاه اینترنت در انـواع شـبکه و تو  -

عملکرد آن به اختصار
استفاده از اینترنت و گسترش روزافزون آندالیل-
آوري اطالعات به عنوان ابزار کارمعرفی فن-

ساعت5/2

ها و پروتکل معرفی سرویس
اینترنت

تعریف پروتکل-
و معرفـی  TCP/ IPآشنایی با پروتکل اینترنت -

ساختار آن به اختصار
-e(معرفی سرویسـهاي اینترنـت   - Mail ،FTP ،

Telnet ،(...

ساعت5/0

چگونگی اتصال به اینترنت و 
و Connectionایجاد یک 

تنظیمات آن

افـزار موردنیـاز بـراي    افـزار و نـرم  معرفی سخت-
اتصال به اینترنت

تعریــف انــواع دســتیابی بــه اینترنــت و معرفــی  -
)گیريشبکه، شماره(اجمالی آن 

بــراي PCشــرح کامــل درخصــوص تنظیمــات -
ــا ــت  ارتب ــه اینترن ــودم،  (ط ب ــات م و IEتنظیم

).پروتکلهاي موردنیاز به ترتیب اجرا گردد

ساعت2

و امکانات آن و IEآشنایی با 
()ذخیره و دریافت اطالعات 

و دالیل استفاده از آنIEتعریف -
...)، File ،View(کار با منوها و نوارهاي ابزار -
جستجوي متن-
(Help)استفاده از راهنما -

صـــفحه وب و آشـــنایی بـــا   چـــاپ یـــک -
Downloadکردن اطالعات

ساعت5

آشنایی با سرویس پستی 
)out lookرایگان ـ (

براي کارOut Lookآماده کردن برنامه -
انتخـاب پوشـه،   (کار با برنامه پست الکترونیکی -

...)خواندن یک نامه، تهیه، ارسال و 
ساعت9
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ساعت25: مدت20915: کد دورهآشنایی با اینترنت: هعنوان دور
کارکنان شاغل در صنعت گاز: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشکارشناسی/ کاردانی: سطحعمومی:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

آزمایشگاه کارگاهکالس

CD/ فیلمجزوهکتــاب

غیره    

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
و تنظیمات آنAddress Bookاستفاده از -
رایگـان و ارسـال و   emailیجاد یک نام و اثبت-

mailدریافت 

Address Bookمعرفی و تنظیم -

تغییر دادن اطالعات مربوط به اشتراك شخصی-

معرفی سایتهاي خبري و جستجو 
و نحوه استفاده از آنها و 

مقایسه آنها

آشنایی با ساتهاي خبري-
، google(آشـــنایی بـــا موتورهـــاي جســـتجو -

Yahoo ، (...یسه آنها از لحاظ عملکردو مقا
کار بـا موتورهـاي جسـتجو و یـافتن اطالعـات      -

موردنیاز بر حسب نوع شغل افراد

ساعت6



ساعت30: مدت20970: کد دورهWindows XP: عنوان دوره
کارکنان شاغل در صنعت گاز: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشکارشناسی/ کاردانی: سطحعمومی: نوع پودمان
:نات اجرائیامکا

آزمایشگاه کارگاهکالس

CD/ فیلمجزوهکتــاب

غیره    

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

گیري کامپیوتر و تاریخچه شکل
بندي آنطبقه

تعریف کامپیوتر-
مپیوتردیدگاههاي مختلف نسبت به کا-
هاي استفاده از کامپیوترکاربردها و جنبه-
بندي علوم کامپیوترتقسیم-
معرفی سیر تکاملی کامپیوتر-
بندي کامپیوترها براساس قدرت پـردازش و  طبقه-

عملکرد

ساعت1

افزار معرفی اجزاي مختلف سخت
)حتی به صورت فیزیکی (

-CPUو شرح وظایف آن
گاههامادربورد و شرح وظایف و معرفی در-
-RAM)و چگونگی عملکـرد آن  ) حافظه اصلی

و معرفی انواع آن
انواع حافظه کمکی و معرفی هارد دیسک-
معرفی دستگاههاي ورودي و خروجی-
آشنایی با عملکرد دستگاههاي گرافیـک، صـدا و   -

مودم
و شرح وظایف آنROMمعرفی -

ساعت5/1

آشنایی با مفاهیم درایو و 
پارتیشن

لیل ایجاد آنتعریف پارتیشن و د-
ساعت1آشنایی با مفهوم درایو و تفاوتهاي آن با پارتیشن-

مفاهیم و تعاریف ویندوز و 
دهندة آناجزاي تشکیل

تعریف سیستم عامل-
تعریف فایل و انواع آن-
گذاري فایلها قواعد اسم-
ا و چگونگی کار در آنهآشنایی با مفاهیم پنجره-
Windowsمعرفی -

,Desktop, Taskbar)محـیط کـار وینـدوز    -

Icons)
-Folder)هاپوشه(
-Short cut)میانبرها(

ساعت5/5
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ساعت30: مدت20970: کد دورهWindows XP: عنوان دوره
کارکنان شاغل در صنعت گاز: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشکارشناسی/ کاردانی: سطحعمومی: نوع پودمان
:نات اجرائیامکا

آزمایشگاه کارگاهکالس

CD/ فیلمجزوهکتــاب

غیره    

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

مفاهیم و تعاریف ویندوز و 
دهندة آناجزاي تشکیل

باز کردن یک پنجره-
نوار عنوان، نوار منـو،  (عملکرد اجزاء یک پنجره -

ــوار   ــر، ن ــوار مرورگ ــوار آدرس، ن ــزار، ن ــوار اب ن
)وضعیت، محیط داخلی پنجره

رایت کلیک (تاپ هاي دیسکجرهمرتب کردن پن-
، گزینـۀ  Cascade windows(کـردن، گزینـه   

Tile Windows Horizontally گزینــۀ ،
Tile Windows Vertically(

ــام پنجــره - ــاندن تم ــه حــداقل رس ــا ب ــه (ه گزین
Mimimize All Windows(

ساعت5/5

ها و باز کردن اجراي برنامه
تلفمدارك به روشهاي مخ

Startاز منوي Rumگزینه -

Programsمنوي -

Short Cutمیانبرها -

ساعت5/0

وارد شدن و خارج شدن از محیط 
ویندوز و روشهاي آن

، خـارج شـدن از محـیط    Windowsاندازي راه-
Windows پنجره ،Shut Down

ورود بــه سیســتم توســط کــاربر خــاص، گزینــه -
Lagin وLog off ایجاد ،Login

ساعت1

Desktopسفارشی کردن 

گزینـــه (، Desktopهـــاي مرتـــب کـــردن آیکـــن-
byname گزینـــــــه ،by type گزینـــــــه ،
by sizeگزینه،by pateگزینه،Auto Arrange(

Backgroundتغییر طرح زمینه یا -

محافظ صفحه نمایش-
تغییر قلم رنگ و اندازه بخشهاي پنجره-
مایشتغییر درجه وضوح صفحه ن-
اختصاصی کردن نوار وظیفه، تغییر موقعیت نـوار  -

وظیفه، تغییر انـدازه نـوار وظیفـه، پنهـان کـردن      
خودکار نـوار وظیفـه، فعـال یـا غیرفعـال کـردن       

ساعت2

ساعت2



65

ساعت30: مدت20970: کد دورهWindows XP: عنوان دوره
کارکنان شاغل در صنعت گاز: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشکارشناسی/ کاردانی: سطحعمومی: نوع پودمان
:نات اجرائیامکا

آزمایشگاه کارگاهکالس

CD/ فیلمجزوهکتــاب

غیره    

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
ابزارها در نوار وظیفه، تعریف ابزار جدیـد روي  Desktopسفارشی کردن 

نوار وظیفه، تنظیم تاریخ و ساعت سیستم توسط 
نوار وظیفه

د و حـذف  ، ایجـا Startسفارشی کـردن منـوي   -
ها و میانبرهاپوشه

ها و مدیریت درایوها، پوشه
هافایل

ها و مدیریت درایوها، پوشه
هافایل

دسترسی به درایوها-
هاها و فایلدسترسی به پوشه-
هاهاي نمایش محتویات پوشهروش-
هانمایش فایلپیش-
هاها و فایلبررسی مشخصات پوشه-
هاها و فایلخصوصیات پوشهتغییر-
Short Cutایجاد میانبر یا -

Foldersها ایجاد پوشه-

هـا، انتخـاب   هـا و پوشـه  روشهاي انتخاب فایـل -
-ها به وسیله ماوس، انتخاب فایلها و پوشهفایل

ها به وسیله صفحه کلیدها و پوشه
هاها و پوشهانتقال و کپی فایل-
هاها و پوشهحذف فایل-
هاها و فایلوشهتغییر نام پ-
Refreshها ها و پنجرهنوسازي محتویات پوشه-

هاها و پوشهجستجوي فایل-

ساعت5/2

ساعت5/2

هاي کاربرديآشنایی با برنامه

calculatorابزار -

Imagingابزار -

-Note pad
-Paint
-Word pad
، System tools ،Disk cleanupابزارهـاي  -

Scan disk ،Disk Defragmenter

ساعت7
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ساعت30: مدت20970: کد دورهWindows XP: عنوان دوره
کارکنان شاغل در صنعت گاز: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشکارشناسی/ کاردانی: سطحعمومی: نوع پودمان
:نات اجرائیامکا

آزمایشگاه کارگاهکالس

CD/ فیلمجزوهکتــاب

غیره    

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
، Enter tainment ،CD playerابزارهــاي -

Media player

مدیریت برنامه و چاپ و 
قطعات

-Add New Hardware
-Add/ Remove Programs
-Date/ Time
-Desktop Themes
-Mouse
-Power Management
-Printers)    نحـوة چـاپ، تنظیمــات، کنتـرل بــر

)عملیات چاپ
-Regional Settings
-(Search, Index, Contents) Help
سفارشـی  (Recycle Binاصول کـار بـا ابـزار    -

کردن آن، خالی کـردن سـطل بازیافـت، بازیـابی     
) ها، ظرفیت سطل بازیافتها و پوشهفایل

ساعت7

اندازي سیستم عامل نصب و راه
Windows

و اســتارت Windowsچگــونگی نصــب سیســتم 
ساعت1دستگاه



ساعت24: مدت25001: کد دورهنس اطالعیکنفرا:عنوان دوره
جدید استخدامکارکنان : کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشکارشناسی/ کاردانی: سطحعمومی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

آزمایشگاه کارگاهکالس

CD/ فیلمجزوهکتــاب

غیره    

:ایان دوره قادر خواهند بودکنندگان پس از پشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
-افتتاحیه وتوجه کارآموزان

-آموزش کارمندان واهداف آن

روند استخدام نیرو،کارآموزي 
وپیشرفت کارآموزان

-

برنامه ریزي جاري وجامع صنعت 
گاز وطرحهاي آتی

-

-پاالیشگاههاي گاز وخطوط انتقال

رسانی شبکه هاي گاز
شهري،خانگی،تجاري وصنعتی

-

تشکیالت صنعت گاز،بهبود 
روشهاي طبقه بندي مشاغل

-

برنامه ریزي نیروي انسانی 
درصنعت گاز

-

-حقوق ومزایاي کارکنان،وامها

رویه هاي بازرسی فنی وضوابط 
ایمنی

-

روند پژوهش وفن آوري اطالعات 
درصنعت گاز

-

اري روند طبقه بندي،انبارد
وتدارکات کاال

-
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ساعت24: مدت25001: کد دورهنس اطالعیکنفرا:عنوان دوره
جدید استخدامکارکنان : کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشکارشناسی/ کاردانی: سطحعمومی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

آزمایشگاه کارگاهکالس

CD/ فیلمجزوهکتــاب

غیره    

:ایان دوره قادر خواهند بودکنندگان پس از پشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
-برنامه هاي مهندسی وطرح ها

بودجه،تخصیصمنابع مالی وخزانه 
داري

-



ساعت6: مدت25012:کد دورهآشنایی با مقررات ایمنی: عنوان دوره
کار آموزان بدو استخدام: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشکلیه مقاطع تحصیلی:سطحعمومی:نوع پودمان
:اجرائیامکانات 

غیره کالسکارگاهآزمایشگاه 

CD/ فیلمجزوهکتــاب 

آشنایی با خطرات بالقوه به منظور پیشگیري از وقوق حوادث: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
ساعت1واستانداردھا ومقرراتتعاریف ایمنیتعریف مقررات ایمنی

شناسایی خطرات
خطرات فیزیکی ومکانیکی و شیمیایی

و هسته اي
ساعت1

حفاظت و راههاي آن
حفاظت از تجهیزات و نیروي انسانی در مقابل 

خطرات
ساعت1

دستگاههاي سنجش گازها
انواع دستگاههاي گازسنج و نحوه کارکرد و 

استفاده از آنها
ساعت2

ساعت1اد ایمنیمسئولیتها و شرح وظایف افرمسئولیت افراد ایمنی



ساعت6: مدت25012: کد دورهبهداشت عمومی : عنوان دوره
کار آموزان بدو استخدام: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشکلیه مقاطع تحصیلی: سطحعمومی:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

غیرهکالسکارگاهآزمایشگاه 

CD/ فیلمجزوهکتــاب 

آشنایی با نحوه سرایت بیماریها و پیشگیري از ابتال به بیماریها و حفظ بهداشت فردي: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

تعریف بیماري و سالمت و 
نگاهی به سیماي بهداشت

واگیرو غیرواگیر بیماریهاي
و تغذیه و ایمنی مواد 

غذایی و آب آشامیدنی و 
ت بهداشتی و علل تسهیال

مرگ و میر

ساعت1

سیستم مراقبتهاي بهداشتی 
درمانی و مدیریت بهداشت و 

ایمنی و محیط زیست

تعاریف و اصطالحات و 
استانداردهابهداشتی و 

ایمنی و محیط زیست و 
کمکهاي اولیه

ساعت1

بیما ریهاي انگلی و قارچی
آشنایی با بیماریهاي انگلی 

و و قارچی ونحوه انتقال
پیشگیري از آنها

ساعت1

بیماریهاي مشترك بین انسان و 
دام

مشترك بابیماریهايآشنایی
بین انسان و دام  ونحوه 
انتقال و پیشگیري از آنها

ساعت1

بیماریهایی که از راه دستگاه 
گوارش منتقل می شوند

آشنایی با دستگاه گوارش 
و بیماریهاي آن و راههاي 

پیشگیري ازآنها
ساعت1

تا مین آب و مبارزه با بهسازي محیط
ساعت1حشرات و جوندگان



ساعت6: مدت25012: کد دورهمحیط زیست: عنوان دوره
کار آموزان بدو استخدام: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشکلیه مقاطع تحصیلی: سطحعمومی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

غیره کالسکارگاهآزمایشگاه 

CD/ فیلمجزوه کتــاب 

آشنایی با عوامل موثر در آلودگی محیط زیست و از بین بردن و کاهش عوامل : اهداف آموزشی
مضر

زمانمحتواکدجزء پودمان

آلودگیهاي هوا و کنترل آنها
و اثرات منابع انتشار گازهاي آال ینده هوا

رداری گازبر انسان و گیاه و روش نمونھ ب
و اندازه گیری و مبارزه با آلودگی ھوا و 

کنترل آن

ساعت2

آلودگیهاي آب و کنترل آن
آلودگیهاي آب در صنایع و آالینده هاي آب 

آنھا و اندازه گیری میزان آالینده ھا و منشاء
در آب و روشھای کنترل آلودگی  و تصفیھ 

آب

ساعت2

آلودگی خاك و کنترل آن
ده خاك و چگونگی عوامل آلوده کنن

جلوگیري از آلودگی خاك و روشهاي پاك 
سازي خاك و پسماندها

ساعت2



ساعت8: مدت25012: کد دورهکمکهاي اولیه: عنوان دوره
کار آموزان بدو استخدام: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشکلیه مقطع تحصیلی: سطحعمومی: نوع پودمان
:یامکانات اجرائ

غیرهکالسکارگاهآزمایشگاه

CD/ فیلمجزوه کتــاب  

آشنایی با نحوه کمکهاي اولیه و امداد به مصدومان و حادثه دیدکان تا رساندن : اهداف آموزشی
آنان به مراکز درکانی

زمانمحتواکدجزء پودمان

اي اولیهتعاریف و آشنایی با کمکهتعریف کمکهاي اولیه
5 ./

ساعت
ساعت1فشار خون و نبض و ضربان قلبمعیارهاي اصلی

مسئولیت امداد گر در برخورد با 
حادثه

ساعت1فوریت کمکهاي اولیه و  وسایل

روشهاي امداد رسانی
امداد رسانی در سوختگی و خفگی و شکستگی و 

خونریزي و برق گرفتگی وسرماو گرما زدگی و گاز 
......مار و عقرب و زدگی و گزش

ساعت2

تنفس مصنوعی و احیاء قلبی ریوي
آموزش تئوري و عملی روشهاي تنفس مصنوعی و 

احیاء
5/1

ساعت
ساعت1آموزش عملی روشهاي حمل مصدومروشهاي حمل مصدوم

مقابله با مسمومیتهاي شیمیایی حاد 
و مزمن

تساع1آموزش وراههاي ایجاد مسمومیت ومقابله با آن



ساعت6: مدت25012:کد دورهآتش نشانی: عنوان دوره
کار آموزان بدو استخدام: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشکلیه مقطع تحصیلی: سطحعمومی: نوع پودمان
: امکانات اجرائی

غیرهکالسکارگاهآزمایشگاه 

CD/ فیلمجزوه کتــاب

آشنایی با دستگاههاي خا موش کننده دستی در زمان لزوم و کمک به افراد : اهداف آموزشی
مسئول اطفاي حریق در زمان نیاز

زمانمحتواکدجزء پودمان
ساعت2مثلث حریق و طبقه بندي آتشتئوري حریق

ساعت1آشنایی با انواع کپسولهاي آتش نشانیکپسولها

کاربردکپسولها
ملکرد و انجام کار عملی با کپسولهاي نحوه ع

آتش نشانی و خاموش کردن آتش
ساعت2

آشنایی با سیستمهاي آب
آتش نشانی

شناخت و طرز کار سیستمهاي آب
آتش نشانی و نحوه استفاده از آنها در اطفاي 

حریق در تاسیسات
ساعت1



ساعت42:مدت25019:رهکد دوآشنایی با فرآیند گاز در پاالیش:عنوان دوره
HSEشاغلین در :کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطح:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

غیرهکالسکارگاهآزمایشگاه 

CD/ فیلمجزوهاب ــکت

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکددمانجزء پو

مقدمه
هدف ساخت پاالیشگاه-
مشخصات گاز ورودي به پاالیش-
آشناي با شیمی آلی-

ساعت2

طرز کار و شناخت اجراء دستگاه
لوله و اتصاالت، شیر-
مبدلهاي حرارتی-
هابرجها و جداکننده-
هاکوره-

ساعت2

فرآورش گاز با آمین

اصول فرآورش گاز با آمین-
آمینسیستم احیاء-
بررسی مشکالت عمده فرآورش در واحدهاي پاالیش -

گاز با آمین
رعایت ایمنی-

ساعت4

فرآیند سرمایش

دیاگرام گاز مایع و بخار یک ماده-
سیکل برودتی-
انتخاب ماده برودتی-
Absorptionسیستم برودتی بطریقه جذب -

ــاط و    - ــوربین انبسـ ــیله تـ ــردن بوسـ ــک کـ ــه خنـ طریقـ
ترموالکتریک

ساعت4

زداییند نمفرآی

نقطه شبنم، یـخ گـاز و تعیـین نقطـه ایجـاد یـخ گـاز در        -
هاي گازسیستم

زدایی با گالیکولواحدهاي نم-
الرطوبـه  زدایی گازها با استفاده از بسـتر مـواد جـاذب   نم-

خشک

ساعت4

بازیافت گوگرد
روشهاي بازیافت گوگرد-
بشرح فرآیندClausبازیافت گوگرد به روش -
هاي واحد بازیافت گوگردتالیستروشهاي احیاء کا-

ساعت2

فرآیند احیاي مراکس

شرح عملیات و دستگاهها-
برج مراکس-
متغیرهاي فرآیند-
روش تبدیل سود غلیظ به سود رقیق-
رعایت ایمنی در حین عملیات-

ساعت2



ساعت16: مدت25029: کد دورهآشنایی با فرآیند گاز در گازرسانی: عنوان دوره
: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش: سطح:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

مقدمه
استانیهدف از شرکت از -
مشخصاتگاز ورودي به شهرها-
CGSایستگاه -

مروري بر ایجاد انواع ایستگاههاي 
تقلیل فشار

RS, TBS, CGSمعرفی -

آشنایی با ایستگاه تقلیل فشار 
شهري

CGSدهنده ایستگاه اجراي تشکیل-

و TBSعملیـات فرآینــد گـاز در ایســتگاه   -
RSصنعتی 

اندازي ایستگاههاراه

گیريایل اندازهآشنایی با وس-
آشنایی با فیلترهاي ایستگاه-
آشنایی با هیترهاي ایستگاه-
آشنایی با رگوالتورهاي ایستگاهها-
کنندهآشنایی با شیرهاي قطع-
آشنایی با شیرهاي اطمینان-
ــده  - ــتگاه بودارکننـــ ــا دســـ ــنایی بـــ آشـــ

CGSدرایستگاههاي 

هاي فوالديشبکه-هاي گازرسانیآشنایی با شبکه
اتیلنیهاي پلشبکه-



ساعت50: مدت25035: کد دورهآشنایی با برق:: عنوان دوره
کار آموزان بدو استخدام: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشکلیه مقطع تحصیلی: سطحعمومی: نوع پودمان
: امکانات اجرائی

غیرهکالسکارگاهآزمایشگاه 

CD/ فیلمجزوه کتــاب

: اهداف آموزشی
آشنایی با ساختمان و تجهیزات برقی موجود در صنعت نفت

زمانمحتواکدجزء پودمان

نقشه ها و اسناد برق
آشنایی با انواع نقشه هاي برقی موجود-
آشنایی با عالئم استفاده شده در نقشه هـا  -

و خواندن آنها
آشنایی با اسناد برق واحد و کاربرد هر یک

کابل

کابل هاي کنترل-1
کنترل تجهیزات برقی-
ابزار دقیق-
-Paging

کابل هاي قدرت–2
فشار ضعیف-
فشار قوي-

عیب یابی کابلها–3
مفصل زدن–4
سرکابل زدن–5

کلیدهاي فشار قوي و فشار 
ضعیف

اصول اولیه و وظایف کلیدها-
آشنایی با انواع کلیدهاي فشار قوي و فشار -

ضعیف
-Rack in وRack outکردن کلیدها
بررسی وضعیت اینترالك ها-
چک کردن کلید در حالت تست-
روش ریست کردن کلیدها و آمـده کـردن   -

جهت سرویس
آشنایی با سوئیچ خانه ها-

فیوزها

اصول اولیه و وظایف فیوزها-
آشنایی با انواع فیوزهـاي فشـار ضـعیف و    -

فشار قوي
تشخیص فیوزهاي معیوب-

رکرد و علـت اسـتفاده از بـاس    وظایف و کا-باس بار
بارها
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ساعت50: مدت25035: کد دورهآشنایی با برق:: عنوان دوره
کار آموزان بدو استخدام: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشکلیه مقطع تحصیلی: سطحعمومی: نوع پودمان
: امکانات اجرائی

غیرهکالسکارگاهآزمایشگاه 

CD/ فیلمجزوه کتــاب

: اهداف آموزشی
آشنایی با ساختمان و تجهیزات برقی موجود در صنعت نفت

شناسایی محل باس بارها در داخل پانل-
ColorCodeآشنایی با اسـتاندارد هـا و   -

هاي روي باس بار

ترانسفورماتور

آشنایی با ترانس هاي قدرت–1
اصول و وظایفساختمان،-
انواع کاهنده و افزاینده و محل استفاده هر -

کدام
اندازه گیريآشنایی با ترانس هاي–2

ترانس جریان-
ترانس ولتاژ-

ــت   –3 ــح و عل ــرانس روشــنایی و مل ــا ت آشــنایی ب
استفاده

آشنایی با ترانس ایزوله و محل و علت استفاده–4
آشنایی با اتوترانس، ساختمان آن و محل و –5

علت استفاده

رکتیفایرها

ساختمان و کارکرد رکتیفایرهاي تک فاز و -
سه فاز

استفاده از رکتیفایرهاعلت و محل -
شناسـایی نـوع خطاهـایی کـه در کــارکرد     -

رکتیفایرها ممکن است به وجود آید

باتري ها
اصول اولیه و علت استفاده از باتري ها-
انواع باتري ها و ساختمان آنها-
نگهداري از باتري ها-

اینورترها

ساختمان و کارکرد اینورترهاي تک فـاز و  -
سه فاز

فاده از اینورترهاعلت و محل است-
شناسـایی نـوع خطاهـایی کـه در کــارکرد     -

اینورترها ممکن است به وجود آید
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ساعت50: مدت25035: کد دورهآشنایی با برق:: عنوان دوره
کار آموزان بدو استخدام: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشکلیه مقطع تحصیلی: سطحعمومی: نوع پودمان
: امکانات اجرائی

غیرهکالسکارگاهآزمایشگاه 

CD/ فیلمجزوه کتــاب

: اهداف آموزشی
آشنایی با ساختمان و تجهیزات برقی موجود در صنعت نفت

UPS

تک فـاز و سـه   UPSساختمان و کارکرد -
فاز

هاUPSعلت و محل استفاده از -
شناســــایی نــــوع خطاهــــایی کــــه در -

.ها ممکن است به وجود آیدUPSکارکرد

تجهیزات حفاظتی

ــزات ا - ــزوم حفاظــت از تجهی ــی و ل لکتریک
شویه هاي آن 

انواع رله ها و شرح عملکرد آنها-
آشنایی با نوع رلـه هـایی کـه در حفاظـت     -

تجهیــــزات مختلــــف اســــتفاده مــــی  
ترانسفورماتور، موتور، ژنراتور، باس بار (شود

...)و 
آشنایی با رله هاي دیجیتال-
آشنایی با محل نصب رله ها-

دستگاههاي اندازه گیري

-اختالف پتانسـیل (یته هاي برقیآشنایی با کم–1
توان –توان ظاهري –فرکانس –مقاومت –جریان 
)اختالف فاز–توان راکتیو –اکتیو 

:تجهیزات اندازه گیري و نحوه کار با آنها–2
ولت متر-
آمپرمتر-
اهم متر-
فرکانس متر-
وات متر-
-Cosمتر
سنکرونسکوپ-

ندازه آشنایی با نحوه کالیبراسیون دستگاه هاي ا–3
گیري

نحوه قرات صـحیح انـواع وسـایل انـدازه گـري      –4
آنالوگ و دیجیتال

تشخیص صحت عملکرد تجهیزات اندازه گیـري  –5
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ساعت50: مدت25035: کد دورهآشنایی با برق:: عنوان دوره
کار آموزان بدو استخدام: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشکلیه مقطع تحصیلی: سطحعمومی: نوع پودمان
: امکانات اجرائی

غیرهکالسکارگاهآزمایشگاه 

CD/ فیلمجزوه کتــاب

: اهداف آموزشی
آشنایی با ساختمان و تجهیزات برقی موجود در صنعت نفت

با استفاده از تجهیزات اندازه گیري مرجع

اتصال زمین تجهیزات

علت استفاده از اتصال زمین–1
آشنایی با انواع سیستم اتصال زمین–2

سیستم زمین حفاظتی-
سیستم زمین الکتریکی-

آشنایی با چاه هاي ارت و لزوم وجود آنها–3

ایمنی
نکات ایمنی مورد نیاز در کار با تجهیـزات  -

و ابزارهاي مرتبط با بهره برداري از صنعت 
برق



ساعت40:مدت25039:کد دورهبازدید از واحدهاي عملیاتی:عنوان دوره
HSEان بدواستخدام کارآموز:کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطح:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهاب ــکت

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی
آشنایی با واحدهاي عملیاتی و پشتیبانی

زمانمحتواکددمانجزء پو
ساعت1آوري گازآشنایی با تأسیسات جمع-
ساعت1نشانیآشنایی با اداره ایمنی و آتش-
ساعت5آشنایی با سیستم پاالیش-
ساعت4آشنایی با سیستم آب و بخار-
ساعت6آشنایی با عملیات پاالیش-
ساعت4آشنایی با ایستگاه تقویت فشار-
ساعت2با سیستم هواي فشردهآشنایی -
آشنایی با اصـول کـار تـوربین و کمپرسـور     -

ساعت2گاز

ساعت2آشنایی با کارگاه برق-
ساعت2آشنایی با کارگاه مکانیک-
ساعت2آشنایی با کارگاه ابزاردقیق-
ساعت2آشنایی با خوردگی-
ساعت2آشنایی با آزمایشگاه-
ساعت2هندسی و خدمات فنیآشنایی با اداره م-
ساعت3امور اداري-



ساعت24: مدت 50005: کد دوره اصول روانشناسی عمومی : عنوان دوره 

: شرایط شرکت کنندگان 
کلیه کارمندان اعم از فنی و غیر فنی با مدرك تحصیلی حداقل دیپلم 

: پیش نیاز :  سطح عمومی: نوع پودمان 

: ائی امکانات اجر
غیره کالس کارگاهآزمایشگاه  

CD/ فیلمجزوه کتاب 

گان و آشنایی آنها با مفاهیم روانشناسی و عوامل مؤثر بر رفتارهاي فردي سطح دانش شرکت کنندارتقاء: اهداف آموزشی 
و اجتماعی به ویژه در محیط کار

زمانمحتواکد پودمان جزء
ساعت5اصول روانشناسی مشتمل بر تعریف روانشناسیمعرفی روانشناسی 

کاربرد روانشناسی در سازمان
روشهاي پژوهش در روانشناسی رشته هاي

گوناگون روانشناسی
ساعت5

ساعت3و ادراك و هوش و یادگیريرفتاریادگیري و اهمیت آن

ساعت4انگیزه ها و محرك هاي رفتار و رفتار غیر عاديانگیزش و هیجان

شخصیت 
محرومیت و مکانیزم هاي سازگاري

شرایط رهبري موثر و مفید در مدیریت
ساعت4

ساعت3روانشناسی براي زیستناعیگروهها و روانشناسی اجتم



ساعت24: مدت50006: کد دورهنگاري ادارينامهاصول: عنوان دوره
کارکنان جدید استخدام: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشکارشناسی/ کاردانی: سطحعمومی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

آزمایشگاه کارگاهکالس

CD/ فیلمجزوهکتــاب

غیره    

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

تعاریف
اصول ارتباطات -
ارتباطات موثر-
موارد استفاده از نامه-

4

انواع نامه
اطالعی-
استسفاري-
توضیحی-

4

بخشهاي یک نامه

تاریخ -
شماره-
فرستنده-
گیرنده-
موضوع-
ساختار-
رونوشت-

4

ساختارنامه
مقدمه-
متن-
اقدام-
پایان-

4

اصول کلی در نگارش نامه
دقت-
اختصار-
وضوح-

2

1-ضمائم نامه

آیین نگارش
عالئم ونشانه ها-
نقطه گذاري-
پاراگراف بندي-

4

رعایت سلسله مراتب در 
مکاتبات

-1



ساعت8: مدت50025: کد دورهم مشارکتسمینار نظا: عنوان دوره
کارکنان جدید استخدام: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشکارشناسی/ کاردانی: سطحعمومی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

آزمایشگاه کارگاهکالس

CD/ فیلمجزوهکتــاب

غیره    

:ان دوره قادر خواهند بودکنندگان پس از پایشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
نگاهی بر مدیریت و تعارف مرتبط با آن-
مشارکت و جایگاه آن در سـازمان بـا تاکیـد بـر     -

اندیشه و مبانی ایدئولوژي اسالمی
مدیریت مشارکتی و انواع آن-
نظام مشارکت و رایزنی-
نظام پذیرش و بررسی پیشنهاد -
(QC)حلقه هاي کیفی-

(TQM)مدیریت کیفیت جامع -

تصمیم گیري دوجانبه-
دیوان ساالري-
ــره وري در   - ــزایش به ــارکتی و اف ــدیریت مش م

سازمان
مدیریت مشارکتی و خالقیت کارکنان-
کارکنانمدیریت مشارکتی و توانمند سازي -
عوامل موفقیت نظام مدیریت مشارکتی-
عوامل بازدارنده نظام مدیریت مشارکتی-
م مشــارکت در داخــل و تجــارب کــاربردي نظــا-

خارج از شرکت
تجــارب پژوهشــی نظــام مشــارکت در داخــل و -

خارج کشور

4



28Intro New inter change52133100ساعت



29
New inter change ساعت١52134100



30
New inter change ساعت٢52135100



31
New inter change ساعت٣52136100



ساعت24: مدت53101: کد دورهدان پرورش کارمن: عنوان دوره
کلیه سطوح سرپرستی، داشتن مدرك تحصیلی حداقل دیپلم:  کنندگانشرایط شرکت

نویسیاصول کلی تحقیق و گزارش: نیازپیشکارمندي :سطحعمومی: نوع پودمان

:امکانات اجرائی
کالسکارگاهآزمایشگاه 

غیره

وهجزکتــاب 

CD/ فیلم

جهـت عهـده دار شـدن وظـایف و     : کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی
.کارسرپرستی و باال بردن سطح کارایی افراد آماده شوند

زمانمحتواکدجزء پودمان
4دياستفاده از روایات و مستندات اعتقاتعریف کار و اهمیت آن از نظر اسالم

مسئولیت و اختیار
مسئولیت پذیري -تعاریف اختیار و قدرت و مسئولیت

نحوه -مسئولیتهاي یک کارمند–و شرایط آن 
پاسخگویی ها

4

همکاري و هماهنگی
عوامل موثر در –تعریف همکاري و اهمیت آن 

4انواع همکاري-همکاري افراد

انضباط موثر
-در محل کارچگونگی رفتار -حضور در محل کار

راهنمایی کلی براي اداره -فعالیتهاي خارج از سازمان
انضباط بدون تنبیه–انضباطی اقدامات–امورانضباطی 

4

ارتباط موثر
شرایط برقراري -تعریف ارتباط-مفهوم ارتباط

-شیوه هاي مختلف ارتباطی در سازمان–ارتباط موثر 
...نمادهاي ارتباطی و 

4

خودسازي
خودشناسی و -یهاي انسانی موثر در خودسازيویژگ

نکته هاي موثر درکارآمدي انسان و -عامل پیشرفت
خودشناسی

4



ساعت8: مدت53154: کد دورهشیوه هاي توسعه خالقیت در سازمان: عنوان دوره
کارکنان جدید استخدام: کنندگانشرایط شرکت

:نیازشپیکارشناسی/ کاردانی: سطحعمومی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

آزمایشگاه کارگاهکالس

CD/ فیلمجزوهکتــاب

غیره    

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
-تعایف خالقیت

ضرورت توسعه خالقیت در 
-سازمانهاي دولتی

سعه خالقیت در شیوه هاي تو
سازمان

بارش مغز-
ارتباط اجباري-
گرایش تخیلی-



ساعت16: مدت53270: کد دوره۵Sآراستگی در محیط کار : عنوان دوره
کارشناسان: کنندگانشرایط شرکت

: نیازپیش: سطحعمومی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
۵Sگانه تشریح اصول پنج

۵Sمزایاي اجراي سیستم 

ISOبا ۵Sارتباط سیستم  ٩٠٠٠

عوامل مؤثر بر موفقیت اجراي 
۵Sسیستم 

۵Sسازي در سیستم نگفره



ساعت8: مدت53259: کد دورهآشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه: عنوان دوره
: کنندگانشرایط شرکت

: نیازپیش: سطحمدیریتی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی
آشنایی با سیستمهاي مدیریت کیفیت، زیست محیطی، ایمنی و بهداشت و فواید حاصل از ادغام این سیستمها

زمانمحتواکدجزء پودمان
آشنایی با الزامات مدیریت کیفیت
آشنایی با الزامات مدیریت زیست 

طیمحی
آشنایی با الزامات سیستم ایمنی و 

بهداشت شغلی
مراحل ادغام سیستمها
اقدامات کنترل موقتی

ریزي و اجراي سیستم ادغام طرح
شده



ساعت16: مدت53489: کد دورهTeam Workingکار گروهی : عنوان دوره
کارکنان بدواستخدام: کنندگانشرایط شرکت

: نیازپیش: سطحعمومی: ماننوع پود
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
مقدمهفصل اول
هاي تیمیاییپیشبرد پوفصل دوم
سازگار شدن با چند و چون ارتباطفصل سوم

کاربرد مهارتهاي گوش دادن فعالفصل چهارم
هارفع تعارضفصل پنجم 
قبولی تنوع در سیستمفصل ششم
انگیزش تیم شمافصل هفتم



ساعت8: مدت53535: کد دورهمهارتهاي زندگی: عنوان دوره
کارآموزان بدواستخدام: گانکنندشرایط شرکت

: نیازپیش: سطحعمومی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
تعریف زندگی

هاي زندگیانواع سبک
آگاهی و زندگی

انواع مهارتهاي الزم براي زندگی



ساعت16: مدت53536: کد دوره)اخالق و خودشناسی(انسان خودشکوفا : عنوان دوره
کارکنان بدواستخدام: کنندگانشرایط شرکت

: نیازپیش: سطحعمومی: نوع پودمان
:اجرائیامکانات 

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
توجه به انسانهایی که از سالمت 
روانی بهتر و ارتباطات سالمتري 

.برخوردارند
نقد و بررسی انسان خودشکوفا در 

هاي کهنآئین
بحث از چهار میثاق در شکوفایی 

انسان
انسان خودشکوفا در میان ادیان 

شرقی
بحث رستگاري و نجات

بحث انسان خودشکوفا در 
آراء مازلو و (روانشناسی جدید 

)سایر روانشناسان انسانگرا
بالغه و الانسان خودشکوفا در نهج

از نظر موالنا



ساعت24: مدت19721: کد دورهصنعتی/ آشنایی با مقررات بهداشت کار: عنوان دوره
صنعتی ـ کارشناس بهداشت صنعتی/ مسئول بهداشت کار: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطحپایه:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

غیرهکالسکارگاهآزمایشگاه 

CD/ فیلمجزوهکتــاب 

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

مقدمه
تاریخچه -
اهداف-
، ILOتعاریف سالمت و بیماري از دیـدگاه  -

WHO

-اصول و مفاهیم پایه بهداشت حرفه

اي

سالمت محیط کار-
ايبهداشت حرفهتعاریف-
HSEصنعتی در نظام / وظایف بهداشت کار-

اي بر روانشناسی صنعتیمقدمه-
آشنایی با مقررات ملی و قوانین بهداشت کار-

آور شغلیآشنایی با عوامل زیان

عوامل فیزیکی و مکانیکی-
عوامل شیمیایی-
مخاطرات ارگونومیک-
عوامل بیولوژیکی-
عوامل روانی-

شناسایی و آشنایی با روشهاي 
آورارزیابی عوامل زیان

)دوزیمتر صدا(صداسنج -
)گیري روشناییاندازه(نورسنجی -
برداري هوانمونه-
موادMSDSآشنایی با -

بیماري ریـوي ـ پوسـتی ـ     (ارزیابی پوستمپر -آشنایی با بیماریهاي ناشی از کار
)چشمی ـ اسکلتی ـ عضالنی

آشنایی با قوانین کار

اي کارکنانمعاینات دوره-
نامـه کمیتـه حفـاظتی فنـی و     آشنایی با آئـین -

بهداشت کار
نامه تأسیسات کارگاه از نظر بهداشتآئین-
آورنامه کارهاي سخت و زیانآئین-



ساعت24: مدت19902: کد دورهمقررات ایمنی و قوانین کار کشوري: عنوان دوره
HSEکارشناسان : کنندگانشرایط شرکت

: نیازپیش: سطحپایه:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی
باال بردن آگاهی مقررات ایمنی و قوانین کار در مسئولین ذیربط

زمانمحتواکدانجزء پودم
نامه حفاظت ماشینهاي دوارآئین

ها و مقررات حفاظت نامهآئین
-ها و دیگر آئینساختمان کارگاه

هاي مرتبط با کار در وزارت نامه
نفت

هاي مواد بخار نامه دستگاهآئین
آب

نامه ایمنی کار روي خطوط و آئین
تجهیزات برق

ظتی نامه و مقررات حفاآئین
کارکنان



ساعت24: مدت19100: کد دورهایمنی در برق: عنوان دوره
HSEکارشناسان : کنندگانشرایط شرکت

کمکهاي اولیه: نیازپیش: سطحتخصصی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی
شناسایی خطرات تجهیزات برق در صنعت و پیشگیري از وقوع حوادث الکتریکی

زمانمحتواکدجزء پودمان

کلیات و مفاهیم
تعریف ولت آمپر، وات اهم و روابط آنها-
الکتریسیته و انواع آن-
انواع جریان الکتریکی-

ساعت4

ساعت4جریانهاي مستقیم و متناوب و خطرات آن-ACو DCجریانهاي 
ساعت2آشنایی با خطوط انتقال نیرو و پستهاي برق-خطوط انتقال

گرفتگیشوك الکتریکی و برق
گرفتگیانواع شوك و صدمات برق-
پـــذیر بـــدن در مواقـــع قســـمتهاي آســـیب-

گرفتگیبرق
ساعت3

روشهاي اطفاء حریق حاصل از برق-گرفتگیایمنی در برابر برق
ساعت3تجهیزات حفاظت فردي-

استفاده از وسایل ضدانفجار-تجهیزات ایمنی
ساعت2وسایل عایق دوجداره-

ساعت2انواع روشهاي اتصال زمین-اتصال زمین
ساعت4گرفتگیهاي اولیه در برقمروري بر کمک-کمکهاي اولیه و امداد



ساعت24: مدت19101: کد دورهایمنی گاز طبیعی در پاالیشگاهها: هعنوان دور
: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش: سطحتخصصی:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

غیرهکالسکارگاهآزمایشگاه 

CD/ فیلمجزوهکتــاب 

:قادر خواهند بودکنندگان پس از پایان دوره شرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

خطرات گازهاي سمی و دستگاه 
گیري آنهااندازه

و دســتگاههاي (H٢S)هیــدروژن ســولفور -
گیري آناندازه

گاز نیتروژن-
(CO)مونوکسیدکربن -

(CL٢)گاز کلر -

ساعت2

خطرات گازهاي قابل اشتعال و 
گیري آنهادستگاههاي اندازه

دستگاه گازسنجگاز طبیعی و-
ساعت3گاز مایع و دستگاه گازسنج-

مقررات صدور انواع مجوزها
سرد ـ گرم ـ حفاري ـ پرتونگاري-
ورود خودرو به تأسیسات ـ ورود به مخازن-
)پرچینگ(اندازي راه-

ساعت5

هاي ایمنی در تأسیساتسیستم

در پاالیشگاه-
در نیروگاهها-
مشعل گازي ـ مخازن تحت فشار-
اي بخـار ـ گوگردسـازي ـ مخـازن      هـ دیگ-

ذخیره

ساعت4

آشنایی با
گازي و خطراتپدیده یخ-
پدیده سولفور آهن و خطرات-
-HAMMERING)ضربه قوچی(

ساعت1

-بندي محوطه خطر و راهطبقه

ساعت2-اندازي بعد از تعمیرات اساسی

انواع دستگاههاي تنفسی

هاي فرارماسک-
)دارجکارتری(هاي دوفیلتره ماسک-
هاي تنفسی هواي فشردهماسک-
هاي تنفسی موجود در پاالیشگاهماسک-
-AIR. FILLTARUNITE

ساعت2
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ساعت24: مدت19101: کد دورهایمنی گاز طبیعی در پاالیشگاهها: هعنوان دور
: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش: سطحتخصصی:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

غیرهکالسکارگاهآزمایشگاه 

CD/ فیلمجزوهکتــاب 

:قادر خواهند بودکنندگان پس از پایان دوره شرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

آشنایی با عملیات امداد و نجات
حمل مصدوم-
نجات شخص گاززده-
سازي محیطایمن-

ساعت3



ــوان دوره ــه و   : عن ــوط لول ــی در خط ــاز طبیع ــی گ ایمن
ارتأسیسات تقویت فش

ساعت24: مدت19102: کد دوره

: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش: سطحتخصصی:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

غیرهکالسکارگاهآزمایشگاه 

CD/ فیلمجزوهکتــاب 

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدنجزء پودما

ایمنی در خطوط لوله انتقال گاز-آشنایی با گاز طبیعی
ساعت2ایمنی از تولید تا مصرف-

هاي ایمنی در ایستگاههاي سیستم
تقویت فشار و خطوط لوله

F.D: یابشعله-

G.D: گازیاب-

E.S.D: هاي توقفدکمه-

L: B.V: شیرهاي اتوماتیک-

حریم لوله-

ساعت2

یرانعملیات پیگ
-SFEچیست؟
SFEخطرات -

رانینکات ایمنی در حین پیگ-
ساعت2

HOTTAPعملیات 

TIE. INعملیات 

HATTAPنکات ایمنی قبل از -

ساعت1نکات ایمنی در حین عملیات-

بندي خطر در تأسیسات طبقه
)تخلیه هوا و تزریق گاز(پرچینگ 

بنــدي خطــر در تأسیســات و اســتاندارد زون-
هاي مجاورابنیه

نواع پرچینگ ـ پرچینـگ در خـط لولـه و     ا-
محاسبات مربوطه

ساعت3

هایی که با امضاء مجاز انواع فرم
باید کار انجام شود

کار گرم ـ سرد ـ حفاري ـ پرتونگاري-
ورود به مخازن سربسـته ـ ورود خـودرو بـه     -

تأسیسات
ساعت2

اقدامات اضطراري در هنگام 
آسیب دیدن مخازن متانول و 

خطرات آن

نحوه صحیح تزریق متانول-
خطرات کار با متانول-
وسایل و لوازم موردنیاز-

ساعت2

آشنایی با انواع صداها-صدا در تأسیسات و راههاي کنترل 
ساعت1استاندارد صدا در ایران-
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ــوان دوره ــه و   : عن ــوط لول ــی در خط ــاز طبیع ــی گ ایمن
ارتأسیسات تقویت فش

ساعت24: مدت19102: کد دوره

: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش: سطحتخصصی:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

غیرهکالسکارگاهآزمایشگاه 

CD/ فیلمجزوهکتــاب 

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدنجزء پودما
روشهاي جلوگیري از انتشار صدا-آن

وسایل حفاظت فردي موردنیاز-

نشت گاز در خطوط لوله

ي گازیابآشنایی با دستگاهها-
FIDآشنایی با دستگاه -

هابندي نشتطبقه-
نشت گاز در خطوط لوله و تجزیه و تحلیل -

آن

ساعت3

HYDRATEشرایط تشکیل 

)زدگییخ(خطوط انتقال گاز 
ساعت1زدگی در زمستانپدیده یخ-

حوادث در خطوط لوله

داده در سـه سـال گذشـته در    حـوادث روي -
تأسیسات

سـال گذشـته در   داده در سـه حـوادث روي -
خطوط لوله

تجزیه و تحلیل حوادث-
فیلم حوادث-

ساعت2

1استاندارد نصب هیتر در تأسیسات -هیتر در ایستگاهها
1خطرات کار با هیتر در تأسیسات -

ساعت2

آشنایی با انواع سیلندرهاي تحت 
فشار

-N٢آمونیـاك ـ   O٢ـCL٢سـیلندرهاي  -

COـ ٢BCF و غیره
اري آنروشهاي صحیح نگهد-
آمیزي آناستاندارد رنگ-

ساعت1

سازي براي تخلیه گاز و آماده
تعمیرات

روش گچ پالك-
GAS BALONروش -

روش فشار مثبت کار کردن-
ساعت1



ساعت24: مدت19103:  کد دورهایمنی آزمایشگاه و خطرات مواد شیمیایی: عنوان دوره
ايمنی و بهداشت حرفهکارشناسان آزمایشگاه و ای: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطحتخصصی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

غیرهکالسکارگاهآزمایشگاه 

CD/ فیلمجزوهکتــاب 

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی
بکارگیري و حمل مواد شیمیاییآشنایی با آزمایشگاه و مواد شیمیایی و خطرات

زمانمحتواکدجزء پودمان

بندي موادتعریف و طبقه
بندي مواد شیمیاییطبقه-
MSDSآشنایی با -

بندي خطرات مواد شیمیاییطبقه-

حمل و نقل و انبارکردن مواد
حمل و نقل دستی-
حمل و نقل مکانیکی-
ایمنی ظروف حمل مواد شیمیایی-

پیشگیري از خطرات
لوزي خطرات-
روشهاي مقابله با خطرات مواد شیمیایی-
استفاده از وسایل حفاظت فردي-

شرایط ایمن آزمایشگاه

ساختمان آزمایشگاه-
روشنایی و تهویه الکتریسیته-
سیلندرهاي تحت فشار-
گازهاي سمی و قابل اشتعال-

مواد آزمایشگاهی

شناسایی مواد شیمیایی-
یري مــواد هــاي ایمنــی بکــارگدســتورالعمل-

شیمیایی
استفاده از وسایل حفاظتی-
MSDSمطالعه و بکارگیري -

تهیــه لیســت مــواد شــیمیایی موجــود در      -
آنهاMSDSآزمایشگاه و 

کمکهاي اولیه و اقدامات ایمنی

استفاده از چشم شوي و دوش اضطراري -
سازيخنثی-
ــا حــوادث در  - اقــدامات اولیــه در مراجعــه ب

آزمایشگاه



ساعت12: مدت19106: کد دورهنشانیَآشنایی با هیدرولیک آتش: عنوان دوره
نشانی و افسران ارشدافسران آتش: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش: سطحتخصصی:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: موزشیاهداف آ

زمانمحتواکدجزء پودمان

مفاهیم پایه در هیدرولیک

تعریف هیدرولیک-
جرم، وزن مخصوص مایعات-
، چسبندگی، فشار مـایع بـر سـطح مایعـات     -

ناپذیرفشارپذیر و مایعات تراکم

ساعت4

حرکت مایعات و محاسبات آن
ن، لوله جریان، گذر جریـان  مسیر خط جریا-

هــا، حجــم مشــخص، نــرخ جریــان در لولــه
ضرب آب

ساعت2

انـواع افـت، عوامـل مــؤثر بـر افـت فشــار و      -افت فشار و محاسبات آن
ساعت2محاسبه افت فشار

آشنایی با محاسبات جریان
معادلـــــه برنـــــولی، محاســـــبه فشـــــار    -

هیدروستاتیک، محاسبه دبی، روابط فشار و 
سرعت

ساعت4



ساعت24: مدت19107: کد دوره)عمومی(ایمنی گاز : عنوان دوره
: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش: سطح:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:ان دوره قادر خواهند بودکنندگان پس از پایشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

آشنایی با گاز طبیعی

تعریف گاز طبیعی-
)آنالیز(فرمول گاز طبیعی و انواع آن -
کاربرد گاز طبیعی-
آشنایی مختصر گاز از تولید تا مصرف-

ساعت4

احتراق و انفجار
)فرمول مربوطه(احتراق کامل ـ ناقص -
انفجار و انواع آن-
یا L.E.Lدوده قابلیت انفجار و اشتعال مح-

L.F.L

ساعت3

دستگاه گازسنج و انواع آن

گازیاب ثابت ـ دستی-
نحوه کار با دستگاه سنج-
کالیبراسیون-
سنسورهاي گاز و انواع آن-

ساعت2

-بندي گازهاي سمی و خفهطبقه

کننده

کننده ساده و انواع آنگازهاي خفه-
گازهاي شیمیایی-
و اثرات آن روي انسانCOخطرات گاز -
و خطرات روي انسانSH٢گاز -

ساعت1

بندي آننشت گاز و طبقه

هاي مدفونعلل نشت در لوله-
هاي روي کارعلل نشت در لوله-
هاي مدفونیابی لولهروشهاي نشت-
هاي روي کاریابی لولهروشهاي نشت-

ساعت3

)تخلیه هوا و تزریق گاز(پرچینگ 
انواع پرچینگ-
اي پرچینگروشه-
ــوا    - ــاز و ه ــه گ ــل تخلی ــن در مح ــاط ایم نق

ساعت4
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ساعت24: مدت19107: کد دوره)عمومی(ایمنی گاز : عنوان دوره
: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش: سطح:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:ان دوره قادر خواهند بودکنندگان پس از پایشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
)بلودان(

اقدامات اضطراري در هنگام 
هاي مدفونآسیب دیدن لوله

هــاي مــدفون در موقــع آســیب دیــدن لولــه-
چکار اولویت دارد؟

هـاي روي کـار   در هنگام آسیب دیدن لوله-
چکار اولویت دارد؟

در موقع نشـت گـاز بـراي ورود بـه امـاکن      -
هسربست

ساعت2

انواع حوادث در شبکه شهري-انواع حوادث گاز
ساعت2هاکنندهانواع حوادث مصرف-

بندي آتش و آشنایی با طبقه
ساعت2-روشهاي مهار آن

آشنایی با انواع مجوزها
کار سرد ـ گرم-
ورود به مخازن-
ورود خودرو به تأسیسات-

ساعت2



ساعت24: مدت19108:  کد دورهرسانیایمنی گاز طبیعی در گاز: عنوان دوره
: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطحتخصصی:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

آشنایی با گاز طبیعی
تعریف گاز طبیعی-
انواع گازها-
کاربرد مهم گاز طبیعی-

ساعت2

بندي گاز از تولید تا مصرف طبقه
خطر

هاي انتقالسیستم-
C.G.Sایستگاه -

و .C.G.Sبندي خطر در ایستگاههاي طبقه-
T.B.S.

ساعت2

نواع دستگاهها، نحـوه  خواص بودارکننده، ا-بودارکننده
ساعت3تزریق صحیح

C.G.S

آشنایی با هتیر و خطرات آن-
ــا سیســتم- ــی آشــنایی ب و Safetyهــاي ایمن

شیرهاي قطع اضطراري گاز
ساعت2

T.B.S- حریم ایمنیT.B.S1ساعت

هاي ایمنی مربوطهسیستم-تعمیرات در شبکه
ساعت2کارينحوه صحیح گریس-

اتیلنآشنایی با شبکه پلی
هــاي اســتاندارد ـ وســایل ایمنــی   حوضــچه-

موردنیاز
اتیلنخطرات روي شبکه پلی-

ساعت2

پرمیت کار گرم ـ سرد ـ حفاري-هاآشنایی با پرمیت
ساعت2ورود به حوضچه ـ ورود به تأسیسات-

عوارض صداها-صدا و خطرات آن
ساعت2بررسی صدا از لحاظ زیست محیطی-

ساعت2گیري گازیی با دستگاه اندازهآشنا-دستگاه گازسنج
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ساعت24: مدت19108:  کد دورهرسانیایمنی گاز طبیعی در گاز: عنوان دوره
: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطحتخصصی:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
انواع دستگاههاي گازسنج-
کاربرد گازسنج-

نشت گاز
هاي مدفونعلل مهم نشت در شبکه-
علل مهم نشت از اتصاالت-
روشهاي پیدا نمودن نشت گاز از شبکه-

ساعت3



16: مدت19109: کد دورهایمنی جوشکاري و برشکاري: عنوان دوره

کارشناسان ایمنی: گانکنندشرایط شرکت

:نیازپیش:سطح:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

در فرآیندهاي حفاظت و ایمنی
جوشکاري و برشکاري با شعله 

گاز

شناسایی و خواص گازها در جوشـکاري  -
ــاده  ــورد آم ــی در م ــازي و نکــات ایمن س

دستگاه جوشکاري با شعله گاز
نکات ایمنی در مورد کپسولهاي اکسـیژن  -

و استیلن
دستگاههاي تقلیل فشار و نکات حفاظتی -

و ایمنی آنها
و نکـات  هاي حامل گـاز ها و شیلنگلوله-

ایمنی آنها
هاي جوشکاري و نکات ایمنـی در  مشعل-

استفاده از آنها
ــکاري   - ــکاري و برشـ ــی در جوشـ ایمنـ

محیطهاي محـدد و محیطهـاي آلـوده بـه     
گیرمواد آتش

خصوصیات لباس کار و نکات ایمنـی در  -
مورد آنها

زنی و نکـات ایمنـی در اسـتفاده از    سنگ-
سنگ سمباده فیبري

و رعایـت  سوختگی و جراحات چشـمی  -
نکات ایمنی کلی با ادوات جوشکاري بـا  

شعله گاز
وظیفه مسـئول جوشـکاري درخصـوص    -
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16: مدت19109: کد دورهایمنی جوشکاري و برشکاري: عنوان دوره

کارشناسان ایمنی: گانکنندشرایط شرکت

:نیازپیش:سطح:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
ایمنی در محیط کار

ایمنی در جوشکاري با قوس 
)جوشکاري برق(الکتریکی 

ــوس   - ــا ق ــکاري ب ــلی جوش ــرات اص خط
الکتریکی، پاشیدن جرقه از قوس و نکات 

سوزيایمنی در مورد آتش
سـازي  ی ایمنها و چگونگپرتوها و اشعه-

آنها
جراحات چشمی و راههاي مقابله با آن و -

گرفتگیکمکهاي اولیه هنگام برق
بخارات فلزي و غیرفلزي و تـأثیر آن بـر   -

دستگاه تنفسی
تجهیزات حفاظت فردي براي جوشکاري -

برق
ــورد  - ــتورالعملها در مــ ــات و دســ نکــ

جوشــــکاري، در مــــورد حفاظــــت از 
سوختگی، حفاظت از شـوك الکتریکـی،   

هـا  هاي گازي و در مورد داربستدگیآلو
و ارتفاع



ساعت24: مدت19110: کد دورهنشانیآموزش افسران آتش: عنوان دوره
نشانیافسران آتش: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش: سطحتخصصی:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی
نشانیارتقاء دانش علمی افسران آتش

زمانمحتواکدجزء پودمان

اصول و مبانی حریق
تعریف آتش و انواع آن-
بندي حریقطبقه-
هاي مختلفسوزيمبارزه با آتش-

فیزیکی ماده ـ حرارتخصوصیات-فیزیک حریق
انبساط حرارتی، انتقال حرارت-

شیمی حریق

احتراق مواد آلی-
هااحتراق حالل-
احتراق گازها-
احتراق جامدات قابل اشتعال-

علل توسعه حریق

بکار بردن وسایل نامناسب، وزش باد شدید-
آلوده بودن محیط، پخش شـدن مـواد قابـل    -

اشتعال
houseم عدم کنترل به موقع حریـق، عـد  -

keeping

پیشگیري از حریق

بندي مناطق صنعتیطبقه-
ــی در   - ــول ایمن ــاي اص ــوز و رع ــدور مج ص

صنعت گاز
اقدامات و سیستمهاي پیشگیري از حریق-

نشانیادوات و تجهیزات آتش

هاي تنفسی، نردبانهاطنابها، دستگاه-
سیستمهاي ارتباطی وسایل ثابت و سیار-
هـاي  ننـده کنشـانی، خـاموش  پمپهاي آتـش -

دستی و چرخدار
گازJet Fireآتش -تمرینهاي عملیاتی اطفاء عملی 
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ساعت24: مدت19110: کد دورهنشانیآموزش افسران آتش: عنوان دوره
نشانیافسران آتش: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش: سطحتخصصی:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی
نشانیارتقاء دانش علمی افسران آتش

زمانمحتواکدجزء پودمان
مایعاتJet Fireآتش -آتش

در استخر حریقPool Fireآتش -
آوري آبهـاي  سوزي در جداول جمـع آتش-

سطیح
ــق   - ــایی در حری ــواد اطف ــواع م اســتفاده از ان

تمرینی



ساعت24: مدت19111: رهکد دوایمنی آزمایشگاه و مخاطرات آن: عنوان دوره
: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش: سطحتخصصی:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدنجزء پودما

مروري بر مبناي شیمی
المللی واحدهاسیستمهاي بین-
هاها و مولکولاتم-
تغییرات فیزیکی و شیمیایی-

ارتباط شیمی و اطفاء حریق-شیمی مبارزه با حریق
احتراق و مواد قابل اشتعال-

دود و ویژگیهاي آن-محصوالت حریق
سمیت محصوالت حریق-

بندي حریقکننده و طبقهعوامل خاموش-سازيفرآیند خاموش
اطفاء حریق انواع سوختها-



ساعت24: مدت19113: کد دورههاي اعالم و اطفاء حریقسیستم: عنوان دوره
: کنندگانشرایط شرکت

: نیازپیش: سطحتخصصی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

مقدمه، تعاریف

انواع حریق-
اي از رفتار آتشمقدمه-
هاي گسترش حریقروش-
سیستمهاي اعالم حریق-
سیستمهاي اطفاء حریق-

یقسیستمهاي اعالم حر

انواع سیستمهاي اعالم حریق-
تجهیزات سیستم اعالم حریق دستی-
هــاي اعــالم حریــق   تجهیــزات سیســتم -

اتوماتیک
هاانواع کاشف-
هاي کنترلانواع پانل-

سیستمهاي اطفاء حریق

انواع سیستمهاي اطفاء حریق-
هاي دستیکنندهخاموش-
انواع سیستمهاي اطفاءاتوماتیک-
سیستمهاي مبتنی بر آب-
-Deluge system
-Hose box, Hose real
هیدرانت و مانیتورهاي ثابت و متحرك-
ساز مخازنسیستم کف-
CO٢سیستم اطفاء حریق مبتنی بر -



ساعت8: مدت19114:  کد دورهو استانداردهاي زیست محیطیمحیط زیست: عنوان دوره
ستکارشناس حفاظت محیط زیست ـ مسئول محیط زی: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطحتخصصی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی
ث ناشی از کار مرتبط با خطاهاي انسانیتالش جهت اصالح نگرش و رفتار ایمنی کارکنان و کاهش حواد

زمانمحتواکدجزء پودمان

مقدمه

تاریخچه ـ رشد استانداردهاي مدیریت محیط 
اي بر ضرورت حفظ محیط زیست ـ مقدمه

زیست و لزوم رعایت استانداردها ـ روند 
المللی محیط زیستتدوین استانداردهاي بین

کلیات
ها و حوادث زیست محیطی و پروتکل

قراردادهاي جهانی در خصوص کنترل 
هاجهانی آالینده

المللیسازمانها و استانداردهاي بین
ISOالمللی استاندارد معرفی سازمان بین-

ها و سـایر سـازمانهاي زیسـت    معرفی تشکل-
محیطی

هاي زیست محیطی و استانداردهاي آالیندههاآالینده
موجود جهانی و کشوري



ساعت12: مدت19116:  کد دورهبنديداربست و طناب: هعنوان دور
کارشناسان : کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطح:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:وره قادر خواهند بودکنندگان پس از پایان دشرکت: اهداف آموزشی
شناخت موارد ایمنی داربست در زمان نصب و حین استفاده از آن

زمانمحتواکدجزء پودمان

داربست-تعاریف
ساعت1مکان نصب داربست-

ثابت-انواع داربست
ساعت1متحرك-

ایمنی اجزاء داربست
هـا،  هـا، اتصـاالت، تختـه   سکوي کار، لولـه -

هـاي  ی، نردبان، لبـه هاي حفاظتمهارها، نرده
باد خور، تیرکهاي عمودي و افقی

ساعت4

آمیزشرایط مخاطره

نزدیکی به خطوط انتقال نیروي برق-
سرعت و جهت وزش باد-
مقاومت زمین-
شرایط جوي-

ساعت2

بازرسی از داربست

-Scaff Tagگـذاري روشـهاي   و برچسب
تست

بازرســی نقــاط دسترســی بــه ســکوي کــار، -
محافظ سقوط

فاده از طناب و گره و کاربرد آن است-

ساعت2



ساعت24: مدت19118: کد دورهایمنی کار در ارتفاع: عنوان دوره
کارشناسان ایمنی: کنندگانشرایط شرکت

: نیازپیش: سطحتخصصی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

کلیات و مفاهیم
تعریف ارتفاع-
کلیات ایمنی-
بندي خطراتتقسیم-

خطرات کار در ارتفاع
خطرات تغییرات فشار-
خطر سقوط افراد-
خطر سقوط اشیاء-

عمومی کار در ارتفاعنکات ایمنی

انواع داربست-هاداربست
نحوه استفاده از داربست-

هاانواع نردبان-هانردبان
هاایمنی نردبان-

انواع سکوها-سکوها
ایمنی کار بر روي سکوها-

وسایل حفاظت در برابر سقوط
کمربندهاي ایمنی-
-Safety harness arrestor
-Fall



ساعت12: مدت19119: کد دورهی وسایل استحفاظیایمن: عنوان دوره
HSEکارشناسان: کنندگانشرایط شرکت

: نیازپیش: سطحتخصصی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:ان دوره قادر خواهند بودکنندگان پس از پایشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

تعریف وسایل حفاظت فردي-مفاهیم و کلیات
ساعت1اهمیت و کاربرد وسایل حفاظت فردي-

انواع خطر و نحوه انتخاب وسایل 
حفاظت فردي

خطرات باالي سر، صورت، دسـت، پاهـا و   -
ساعت1سایر خطرات

دهندهیمنی، اجزاي تشکیلانواع کاله ا-وسایل حفاظتی سر
ساعت1کاله ایمنی و نحوه کاربرد کاله ایمنی-

ساعت1ها و نحوه کاربرد آنهاانواع عینک-وسایل حفاظت از چشم
ساعت1انواع نقابهاي صورت و نحوه کاربرد آنها-وسایل حفاظت از صورت

تساع1انواع دستکشها و کاربرد آنها-وسایل حفاظت از دست و بازو

هـاي السـتیکی و   انواع کفش ایمنی، چکمه-وسایل حفاظت از پا
ساعت1پالستیکی

لبـاس حفاظـت ضـد مـواد     (انواع لباس کار -وسایل حفاظت از بدن
ساعت1)شیمیایی، ضد اسید

و نحوه صحیح استفاده از آنEarplug-وسایل حفاظت از گوش
-Earmuffساعت1و نحوه کاربرد آن

از دستگاه تنفسیوسایل حفاظت 

:هاي تنفسیانواع دستگاه-
هواي فشرده-
-Air Filter unit
ماسکهاي ضدگاز-
ماسکهاي فرار-
-SCBA

ساعت2

انواع کمربنـد ایمنـی و وسـایل حفاظـت از     -وسایل حفاظت کار در ارتفاع
ساعت1سقوط
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ساعت12: مدت19121:  کد دورهایمنی در حمل و نقل مواد و خطرات مکانیکی: عنوان دوره
و حمل و نقلHSEکارشناسان : کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطح:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی
ی خطرات در حمل و نقل کاالها و موادشناسای

زمانمحتواکدجزء پودمان

ایمنی جابجایی مواد
روش جابجا نمودن وسایل-
پذیر هنگام جابجایینقاط آسیب-
ابزارهاي مختلف جهت جابجایی اجسام-

ایمنی حمل و نقل مواد

وسایل حمل و نقل مکانیکی-
ــاص از نظــر  - شــناخت ماشــینهاي کامــل و ن

ایمنی
ــدون  عــدم- ــوب و ب ــایل معی ــتفاده از وس اس

حفاظ

نصب عالئم و هشدارها-روشهاي کنترل خطرات مکانیکی
مقررات ایمنی عمومی خطرات مکانیکی-

خطرات مواد

شناخت کاالهاي خطرناك-
بندي کاالهاي خطرناكطبقه-
آشنایی با نحوه حمل مواد خطرناك-
آشنایی با نحوه نگهـداري و اسـتقرار مـواد    -

خطرناك
-MSDSمواد خطرناك



ساعت12: مدت19122:  کد دورهشناخت رنگها و عالئم ایمنی: عنوان دوره
کارشناسان ایمنی: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطح:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی
شناخت و شناسایی انواع تابلوها و مقررات نصب و بکارگیري تابلوها در صنعت

زمانمحتواکدجزء پودمان

کلیات و مفاهیم
مقدمه و اهداف-
تعاریف و نحوه کاربرد-
ضوابط کلی در نصب عالئم و تابلوها-

ساعت2

ا و عالئم هشداردهنده تابلوه
در ساختمانها

عالئم خروج اضطراري-
ساعت2چراغهاي خروج اضطراري-

تابلوها و عالئم هشداردهنده الزامی 
هادر کارگاه

ضوابط کلی عالئم هشداردهنده الزامـی در  -
هاکارگاه

لزوم نصب عالئم بر روي مخازن و خطوط -
لوله حاوي مواد خطرناك

ساعت2

ئم در معابر و تابلوها و عال
فضاهاي خارج از ساختمان

ضوابط کلی-
تابلوهایی که نیاز به مجوز ندارند-
تابلوهاي غیرمجاز-
سطح مجاز تابلوها-
محدوده نصب انواع تابلو-
خط و مطالب تابلوها-
رنگ و نورپردازي تابلوها-
تابلوهاي ناهماهنگ-

ساعت4

ساعت2انواع عالئم تصویري



ساعت24: مدت19910: کد دورهصنعت گازی تعمیرات در ایمن: عنوان دوره
کارکنان شاغل در صنعت گاز: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش: سطحتخصصی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

آزمایشگاه کارگاهکالس

CD/ فیلمجزوهکتــاب

غیره    

:ان دوره قادر خواهند بودکنندگان پس از پایشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

بررسی برنامه ریزي تعمیرات-برنامه ریزي
بررسی لیست قطعات یدکی مورد نیاز-

Gas testing-

ایزوله کردن مکانیکی واحدهاي فرآیندي-جداسازي
ایزوله کردن برقی کلیه دستگاه ها-

ازي واحـدهاي  و خنثـی سـ  purgingعملیات -خنثی سازي
فرایندي با گاز نیتروژن

خطرات  مواد شیمیایی
خطرات مواد شیمیایی-
شستشوي شیمیایی در زمان تعمیرات-
pyrophoricخطــرات مــواد آتــش گیــر    -

material( Fe S)

داربست-کار در ارتفاع
کار در کنار حوضچه ها و کانالها-

کار در فضاهاي بسته و محدود
نهاکار در زیر زمی-
کار در ظروف و مخازن-
کار در کانالها و جداول-

-طناب بندي و کار باباالبرها

مقرارات ایمنی در تعمیرات-مقررات ایمنی 
تجهیزات حفاظت فردي-



ساعت18: مدت 25040:کد دورهخوانی و عالئم استاندارد نقشهآشنایی با :عنوان دوره

:کنندگانشرایط شرکت

: نیازپیش:سطحتخصصی:دماننوع پو

:امکانات اجرائی
غیره  کالس   کارگاه  آزمایشگاه  
CD/ فیلمجزوه    کتاب       

:ندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودکنشرکت:اهداف آموزشی
-

محتواسرفصل

مقدمه 
هاي موردنیاز در طراحی ، قوائد جانمایی ، معرفی کلی مدارك طراحی ، نقشه

هاي ابزاردقیق ، بـرق  هاي ایزومتریک ، نقشه، نقشهUFDها مثل انواع نقشه

، کاربرد هریک .... و

PFD

گـذاري تجهیـزات و   مشخصات ، شناسایی و شـماره معرفی ، اهداف ، اجزاء ، 

ــه مــواد ، روش اســتخراج  Pipingهــاي تجهیــزات و نشــانه ، جــدول موازن

Legendاطالعات ، 

P & ID
هـاي گرافیکـی ، چگـونگی اسـتخراج     معرفی ، آرایـش ، اختصـارات و نشـانه   

legendاطالعات 



ساعت16: مدت19127: کد دورهآالت و ابزارهاایمنی ماشین: عنوان دوره
کارشناسان ایمنی: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطحتخصصی:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدپودمانجزء
طراحی و نصب و عملیات-
آالتفضاسازي ماشین-
آالتمنابع ایجاد خطر ماشین-
آالتخطرات مکانیکی ماشین-
آالتخطر تجهیزات تحت فشار ماشین-
آالت در هنگام نصبسازي ماشینایمن-
آالتآموزش کار با ماشین-

کننـده،  قفـل هاي ثابت و متحـرك،  حفاظ(-آالتگذاري ماشینحفاظ
)اتوماتیک و دستی

-



16: مدت19130: کد دورهپیشگیري از حریق در واحدهاي صنعتی: عنوان دوره

کلیه سرپرستان و مسئولین بخش ایمنی واحدهاي صنعتی و خدماتی: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطح:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
بررسی و روشـهاي شـناخت مخـاطرات    -

...)شیمیایی، فیزیکی، مکانیکی و (
بازرسی محیط کار-
ــرد  - ــب عملک ــرات در قال ــایی خط شناس

هاسیستم
بحث و مـذاکره مسـئولین و کـارگران در    -

قالب شناسایی مخاطرات
بررسی و شناخت ماهیت شعل و عوامـل  -

زا در مکانهاي صنعتیاشتعال
زا از نظـر میـزان   بررسی عناصـر اشـتعال  -

جذب انرژي حرارتی و انتقال آن
پذیري مـواد  بررسی میزان سرعت اشتعال-

جامــدات، مایعــات، بخــارات، گازهــا و (
)ذرات

بررسی تغییـر حالـت فیزیکـی اجسـام و     -
پذیريسرعت اشتعال

بررسی منـابع انـرژي حرارتـی یـا منـابع      -
بطریــق (اشــتعال و روشــهاي اشــتعال   

)شیمیایی
بررسی منـابع انـرژي حرارتـی یـا منـابع      -

اشتعال بطریق الکتریکی در صنایع
بررسی روشها و عوامل رشد و گسـترش  -

سوزیها در صنایعآتش
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16: مدت19130: کد دورهپیشگیري از حریق در واحدهاي صنعتی: عنوان دوره

کلیه سرپرستان و مسئولین بخش ایمنی واحدهاي صنعتی و خدماتی: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطح:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
انواع انفجاراتآشنایی با -
تئوري کنترل احتراق و انفجار-
بررسی روشهاي اطفاء حریق و آشنایی یا -

هاي مناسبکنندهخاموش



شــناخت انـــواع انفجــارات و روشـــهاي   : عنــوان دوره 
مصون ماندن از آنها

16: مدت19131: کد دوره

نشانین آتشکارشناسان ایمنی و فرماندها: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطح:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
بندي آنهاشناخت انفجار و تقسیم-
آشنایی با انفجارات احتراقی و پیشـگیري  -

و حفاظت در برابر آنها
کنترل وضعیت اضطراري به هنگام وجود -

شعله و یا عدم وجود شعله
-حفاظت مخازن محتوي مایعـات سـریع  -

االشتعال
L.P.Gو C.Nحفاظت مخازن گازهاي -

خطرات عمده گازها-
در مخازنBleveانفجارات -
احتراق در مخازن-
طـــرات اکســـیژن و دیگـــر گازهـــاي خ-

اکسیدشده
آشنایی و حفاظت از انفجارات تراکمی-
هاي کـاهش فشـار جهـت    بررسی سیستم-

جلوگیري از انفجارات تراکمی
تاریخچه مواد انفجـاري و تقسـیم بنـدي    -

مواد منفجره
خواص شیمیایی، فیزیکی مواد انفجاري-
قدرت انفجار-
حساسیت و ایمنی مواد انفجاري-
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شــناخت انـــواع انفجــارات و روشـــهاي   : عنــوان دوره 
مصون ماندن از آنها

16: مدت19131: کد دوره

نشانین آتشکارشناسان ایمنی و فرماندها: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطح:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
یک مواد منفجره و کاربرد آنهاانواع کالس-
انبارداري و حمل مواد انفجاري-
اي و حفاظـت در برابـر   انفجارات هسـته -

آنها
سازي مواد انفجاريسازي و ایمنخنثی-
هاي استاندارد تحت فشارآشنایی با رنگ-



24: مدت19132: کد دورهیابی حریقعلت: عنوان دوره

نشانی، کارشناسان ایمنیفرماندهان آتش: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطحتخصصی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
زاخت ماهیت شعله و عوامل اشتعالشنا-
شناخت ماهیـت عوامـل تولیـد حـرارت     -

شیمیایی، فیزیکی، الکتریکی، بیولوژیـک  (
)ايو هسته

شناخت ماهیت شیمیایی، فیزیکی مواد در -
سوزيجهت تولید و رشد آتش

بررسی روشهاي رشد و گسـترش حریـق   -
در جهات افقی و عمـودي در محیطهـاي   

باز و مسقف
علل حریقدالیل بررسی -
مشاهدات اولیه به هنگام رسیدن به صحنه -

هاسوزيآتش
وظایف فرماندهان و افسران اطفاء حریـق  -

در خالل عملیات و خاتمه عملیات
بررســی اثــرات حــرارت بــر روي اشــیاء -

...چوبی، تزئینی، فرش و 
برسی وضـعیت ادوات برقـی بـه هنگـام     -

سوزيبروز آتش
بررسی عوامل ایجاد حریق-
ق در وسایل و ادوات حمل و بررسی حری-

نقل
بررسی حریق در بارانـدازها، لنگرگاههـا،   -
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24: مدت19132: کد دورهیابی حریقعلت: عنوان دوره

نشانی، کارشناسان ایمنیفرماندهان آتش: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطحتخصصی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
بنادر و انبارهاي بزرگ

بررسی حریق در اماکن صنعتی، معـادن و  -
آمیزتصادفات مخاطره



12: مدت19133: کد دورهنشانیبازرسی از آتش: عنوان دوره

نشانی، کارشناسان ایمنیافسران آتش: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطحتخصصی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
اهداف بازرسی-
روشهاي بازرسی-
توانایی بازرس-
بررسی شکایات-
روش کاري و رفتار بازرس-
هاعلل ظاهري نارسایی-
وظایف بازرس-
هاعلل اصلی نارسایی-
اثر روانی بازرسی-
گزارش بازرسی-



شیمی مواد قابل احتراق و شرایط ایمـن در  : عنـوان دوره 
نگهداري

ساعت16: مدت19134: کد دوره

نشانی، کارشناسان ایمنیمسئولین آتش: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطحتخصصی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

و مبانی حریقاصول 

آشنایی با مثلث آتش و مثلث اطفاء-
سوزیهانحوه مقابله با انواع آتش-
آشنایی با مواد اطفایی و روش اسـتفاده از  -

آنها
-آشنایی با تعاریف و اصـطالحات آتـش  -

نشانی
هابررسی علل عمده مرگ در حریق-

اصول و مبانی شیمی حریق

هاي اطالعاتی ایمنی مـواد  آشنایی با برگ-
MSDS

آشنایی با جدول تناوبی عناصر-
آشنایی با لوزي خطرات مواد شیمیایی-
نحوه نگهداري مواد شیمیایی-
بندي مواد شیمیاییطبقه-
جداول و ضمائم-



آشنایی با انواع سوختها و استفاده کـاربردي  : عنوان دوره
از آنها

16: مدت19135: کد دوره

کارشناسان ایمنینشانی،فرماندهان آتش: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطح:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

غیرهکالسکارگاهآزمایشگاه 

CD/ فیلمجزوهکتــاب 

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
و مایعهاي جامد آشنایی با سوخت-
االشتعالمایعات کنداشتعال و سریع-
-بنــدي مایعــات و کنــد و ســریعتقســیم-

االشتعال
بنیان شیمیایی ساختاري سوختهاي مایع-
هـا در  حفاظت مخـازن محتـوي سـوخت   -

...برابر انفجار و 
آشنایی با خصوصیات شیمیایی و فیزیکی -

گازها
نظـر شـیمیایی،   بندي گازها از نقطهتقسیم-

فیزیکی و مصرف
حفاظت مخازن محتـوي گازهـا در برابـر    -

انفجار، اشتعال، نشت
بررسی خطرات عمـده گازهـا در فضـاي    -

محدود و بسته
بررسی و آشنایی با گازهاي سمی، فعـال،  -

هااکسیدکنند
بررسی حریـق گازهـاي قابـل اشـتعال و     -

روشهاي کنترل آن
بررسی و روشهاي کاربردي از سوختها-
انیـوم  اي اورآشنایی بـا سـوختهاي هسـته   -

239و پلوتونیم 235



16: مدت19137: کد دورهاصول ایمنی مواد شیمیایی: عنوان دوره

کارشناسان ایمنی: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطح:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
شناسی مواد شیمیاییسم-
آلـودگی هـوا،   (ایمنی در مـواد شـیمیایی   -

)حریق، مسمومیت، اثرات زیست محیطی
انواع خطرات مواد شیمیایی-
-MSDS)ــه ــی  برگ ــات ایمن ــاي اطالع ه

)مواد
)خطرلوزي(مربع خطر -
هامسمومیت-
نحوه انبارداري مواد شیمیایی-



ساعت12: مدت19138: کد دورهاصول ایمنی ورود به فضاي بسته: عنوان دوره
: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشتخصصی: سطحتخصصی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

تعریف فضاي بسته-مفاهیم و تعاریف
ساعت2آشنایی با انواع فضاهاي بسته-

سازي قبل از اخذ مجوز ورودآماده

کنترل و پاکسازي فضاي بسته-
ایزوالسیون-
سازيخنثی-
گذاري و نصب هشدارهاي الزمعالمت-
-Logout & Tag our
انجام عملیات تهویه-

ساعت3

بررسی شرایط داخل مخزن
آنالیز گازهاي موجود در فضاي بسته-
میزان مجاز گازهاي موجود در فضاي بسته-
مسئولیت اجراي تست گاز-

ساعت2

نحوه ورود به داخل فضاي بسته

اخذ مجوز ورود-
تفاده از سیلندرهاي هواي فشردهاس-
تست گاز-
هاي کار در مورد عملیات در فضـاي  پروانه-

بسته
وسایل حفاظت فردي-

ساعت3

مقررات عمومی

آموزش و آگاهی نفرات-
هاي ایمنی ورود به فضاي بستهدستورالعمل-
-Stand byنفرات
تغییر شرایط محیطی و کار-

ساعت2



18: مدت25041: کد دورههاپمپآشنایی و کاربرد: عنوان دوره

نشانیافسران و پرسنل آتش:کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطحتخصصی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 

جزوهکتــاب غیره

CD/ فیلم

:قادر خواهند بودکنندگان پس از پایان دوره شرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
Pump definitionتعریف پمپ، پمپاژ -

نشـانی براسـاس   بندي پمپهاي آتشتقسیم-
اصول کارکرد و قطعات ساختاري

آشنایی با مکانیزم عملکرد پمپهاي تخلیـه  -
و نحوه بکارگیري و نگهداري از آن

بررسی تحت مکش مایعات و عواملی که -
گذارندتأثیر میبر عمق مکش

ــه   - ــپ تخلی ــرد پم ــوه عملک ــی نح بررس
پیستونی

بررسی اصول کارکرد پمپهاي سانترفیوژ-
بررسی روشهاي انتقال نیرو به پمپ-
آشنایی با مکانیزم عمل پمپهاي تک فشاره-
آشنایی با مکانیزم عمل پمپهاي دوفشاره-
هابررسی قطعات ساختاري پمپ-
کنترل و تنظیم فشـار و بـازدهی پمپهـاي   -

سانترفیوژ
آشنایی با مکـانیزم عمـل جهـت پمپهـا و     -

روش صحیح عملیات کفدهی
یابی پمپهاجدول عیب-
ــود در    - ــاي موج ــه پمپه ــا کلی ــنایی ب آش

: نشـانی شـامل  ایستگاههاي عملیات آتش
R٧۵- R٨٠- R١٣۵- R٢٨٠-
R۶٠٠- GVA٢٨٠٠- Zigler ٣٢٠٠,

۴۵٠٠



ساعت24: مدت25017: کد دورهَآشنایی با مکانیک دستگاههاي ثابت: عنوان دوره
نشانها و افسران آتشنشانآتش: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش: سطحتخصصی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

غیرهکالسکارگاهزمایشگاه 

CD/ فیلمجزوهکتــاب 

:در خواهند بودکنندگان پس از پایان دوره قاشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

سیستمهاي اعالم حریق

انواع سیستمها-
شرح سیستم دستی-
شرح سیستم اتوماتیک و انواع آن-
ادوات مورداستفاده انواع دتکتورها-

ساعت2

سیستمهاي اطفاء حریق

انواع سیستمها-
سیستمهاي دستی و اتوماتیک-
آب، اطفاء حریـق اتوماتیـک بوسـیله گـاز،     -

کف و پودر، هیـدرانت، هوزریـل، دلوژهـا    
(Fixed Monitor (Water & foam)

ساعت2

نشانیکامیونهاي آتش

نشانیانواع کامیون آتش-
آب، آب و کف، آب و کف و پودر-
کاربرد، عملیات، نگهداري پمپها-
مـــانیتور، (شـــناخت تجهیـــزات خودروهـــا -

...)هوزریل و 

ساعت2

نشانیتریلرهاي آتش
اع تریلر، کف، پودر، گاز، پمپانو-
کاربرد و نحوه عملیات با آنها-
نگهداري-

ساعت2

سایر تجهیزات

هوز و انواع آن-
ها و انواع آننازل-
سازهاي کفدستگاه-
هاکنندهانواع خاموش-

ساعت2

ــاي   - ــود در خودروه ــدوات موج ــا و ت پمپه
وســـایل موردنیـــاز جهـــت (نشـــانی آتـــش

)نجاتعملیاتهاي اطفاء حریق و 
ساعت2



ساعت24:  مدت19303:  کد دورهحفاظت در برابر اشعه: عنوان دوره
HSEکارشناسان : کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطحتخصصی:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: ف آموزشیاهدا

زمانمحتواکدجزء پودمان

بندي انواع پرتوهاتعریف و طبقه
Xآلفا، بتا، گاما، نوترون، -

فلسفه حفاظت در برابر پرتوها-
پرتوهاي طبیعی-

موارد استفاده از پرتوها در صنعت-کاربرد پرتوها در صنعت
هاي مورداستفادهانواع ایزوتوپ-

اثرات بیولوژیک پرتوها و صدمات ناشی از -عوارض و صدمات ناشی از پرتوها
آن

حفاظت در برابر پرتوها

حدود تماس مجاز-
گیريدستگاههاي اندازه-
استانداردهاي سازمان انرژي اتمی-
ماشینهاي مولد پرتو ایکس-

اصول ایمنی و اقدامات کنترلی

ایمنی در رادیوگرافی-
ــاظ- ــعاع  محاســبات حف ــین ش گــذاري و تعی

حفاظتی
گذاريگذاري و عالمتحفاظ-
تجهیزات حفاظت فردي-



ساعت24: مدت19400: کد دورهایمنی و حریم خطوط لوله: عنوان دوره
HSEکارشناسان :  کنندگانشرایط شرکت

: نیازپیش: سطحتخصصی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی
آشنایی با اصول و قوانین حریم خطوط لوله

زمانمحتواکدجزء پودمان

تعاریف و مفاهیم

ایمنی خطوط لوله-
حریم خطوط لوله-
هاتقاطعحفاظت در-
آزمایشات خطوط لوله-

حریم خطوط لوله در مجاورت 

خطوط انتقال نیرو-
خطوط لوله نفت-
آهنها و راهجاده-
تأسیسات خطرناك-

کمیته حریم
اعضاء-
ساختار-
وظایف کمیته حریم-



ساعت24: مدت19401:  کد دورهایمنی مخازن و ظروف تحت فشار: عنوان دوره
کارشناسان ایمنی: گانکنندشرایط شرکت

:نیازپیش:سطحتخصصی:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی
ر و طریقه ایمن نمودن آنهاذخیره و ظروف تحت فشامخازن آشنایی با 

زمانمحتواکدجزء پودمان

ساختمان و طراحی

اياستوانه-
کروي-
مخازن بر حسب نوع فرآورده سقف ثابت، -

سقف شناور

خواص سیاالت

گازها و مایعات هیدروکربن-
کنندهاثر، مسمومبیاشتعالقابلگازهايانواع-
خواص فیزیکی و شیمیایی آنها-
قوانین گازها-
LEL, UELحدود انفجار -

T.L.Vحدود مجاز تماس -

سیستمهاي ایمنی

اتصال زمین-
لوازم ضدجرقه-
شیر اطمینان-
هواکش-
سیستمهاي اعالم و اطفاء حریق-
فواصل ایمن بین مخازن باند و استخرها-

تجهیزات ایمنی

انواع وسایل سنجش گاز-
ماسکهاي تنفسی-
طناب نجات-
روشنایی ایمن و تهویه-
)لوزي خطر(ئم هشداردهنده نصب عال-
نصب بادنما-
MSDSآشنایی با -

اخذ مجوز ورود-ورود به مخازن
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ساعت24: مدت19401:  کد دورهایمنی مخازن و ظروف تحت فشار: عنوان دوره
کارشناسان ایمنی: گانکنندشرایط شرکت

:نیازپیش:سطحتخصصی:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی
ر و طریقه ایمن نمودن آنهاذخیره و ظروف تحت فشامخازن آشنایی با 

زمانمحتواکدجزء پودمان
تعریف فضاي بسته و محدود-
انواع فضاي بسته و محدود -
افراد براي ورود به داخل ظـروف  مسئولیت-

و مخازن
ــل    - ــه داخ ــراي ورود ب ــرات ب ــابی خط ارزی

ظروف و مخازن
ــزات و   - ــرن تجهیـ ــارج کـ ــرویس خـ از سـ

ادستگاهه
جداسازي فرایندي-
جا سازي مکانیکی-
احتیاطهــاي الزم درطــول انجــام کــار در    -

فضاي بسته
تست گاز و اکسیژن براي ورود -
SCBAو Airpakاستفاده از دستگاه -

ــتفاده از  - ــون اسـ ــازن بـ ــرایطورود بهمخـ شـ
دستگاه تنفسی

شرایط ورودبه مخزن با اسـتفاده از دسـتگاه   -
تنفسی

-Stand by man
ورود به مخازن خطراتآموزش افراد با-
بکارگیري تجهیزات حفاظت فردي-
چک لیست قبل از ورود به داخل مخازن و -

.ظروف 



رویدادها وآشنایی ونویسی حوادث گزارش: عنوان دوره
با فرمهاي مربوطه

12: مدت19405: کد دوره

نشانی، کارشناسان ایمنیافسران آتش: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطح:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
نویسـی در ارائـه   میزان اثربخشی گـزارش -

قآمارهاي دقی
نویسـی در پیشـبرد اهـداف    تأثیر گـزارش -

پیشگیري از حریق و حوادث
نویسی حریق و حوادث در اثرات گزارش-

دهی بهتر به افرادخدمات و سرویس
نویسی حریق و حـوادث در  تأثیر گزارش-

ــزار، ایمــن ســازي وســایل، تجهیــزات، اب
ها، راهها و ابنیهسازه

ــق و   - ــزارش حری ــک گ ــلی ی ــوارد اص م
دقیقحوادث کامل و 

هاي گـزارش  نحوه نگارش و تکمیل برگه-
حریق و حوادث

هـاي کتبـی و   مشکالت و مزایاي گزارش-
شفاهی

ــب،  - ــون فهرســت، مطل توضــیحاتی پیرام
جداول، تصـاویر، ضـمائم، مـابع، مآخـذ     

شناسی، صورتجلسـه و سـمینارهاي   کتاب
آماري



ساعت12: مدت19407: کد دورهبهداشت مسکن و اماکن عمومی: عنوان دوره
صنعتی/ کارشناسان بهداشت کار: کنندگانشرایط شرکت

: نیازپیش: سطحتخصصی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
تعریف مسکن و اماکن عمومی-مقدمه

کلیات
شناسایی عوامل نامناسب-
مسائل بهداشتی، روانی-
نور، حرارت، رطوبت، سر و صدا، تهویه-

تسهیالت، تجهیزات ایمنی در 
مسکن

سیستمهاي اعالم خطر-
سیستمهاي تهویه-
سیستمهاي حفاظتی-

هداشت استخر و شناگاهاب-بهداشت اماکن عمومی
هاي بهداشتینامهمقررات و آئین-



تجزیه و تحلیل خطرات بالقوه محیط کـار و  : عنوان دوره
نحوه مقابله با آن

ساعت12: مدت19701: کد دوره

HSEکارشناسان : کنندگانشرایط شرکت

: نیازپیش: سطحتخصصی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی
توانایی شناسایی، تجزیه و تحلیل و کنترل خطرات بالقوه در محیط کار

زمانمحتواکدجزء پودمان

تعاریف و مفاهیم
حادثــه، ، مخــاطره، شــبه ریســک، حادثــه -

Anomaly
تفاوت خطرات بالقوه با سوانح-

ساعت2

بندي خطرات بالقوهطبقه-شناسایی خطرات بالقوه
ساعت2هاي شناساییروش-

مکانیسم ایجاد حادثه
عوامل پایه ایجاد حادثه-
عوامل واسطه-
رویداد نهایی-

ساعت2

اهمیت تجزیه و تحلیل خطرات 
بالقوه محیط کار

شگیري از وقوع حوادثپی-
ساعت2ایمن نمودن محیط کار-

نحوه کنترل خطرات بالقوه محیط 
کار

دهیسیستم گزارش-
پیگیري کنترل خطرات-
ارزیابی خطرات-

ساعت2

آشنایی با سیستم گزارش شرایط 
ناایمن محیط کار

فرم گزارش شرایط ناایمن محیط کار-
ــناس    - ــط کارش ــرم توس ــل ف ــه و تحلی تجزی

HSEور اقدام اصالحی مناسبو دست
ساعت2



ساعت18: مدت19702:کد دورههدایت ورهبري گروههاي آتشنشانی: عنوان دوره
: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشکلیه مقاطع تحصیلی:سطحعمومی:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

غیره کالسکارگاهآزمایشگاه 

CD/ لمفیجزوهکتــاب 

: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

نظم وانظباط

مدیریت تیمھای حریق وسازماندھی آن-
سازماندھی وتقسیم بندی نفرات وتیمھا -

در ایستگاھھا وخودروھای آتشنشانی
برنامھ ریزی کاری-

ایجاد آمادگی روحی وجسمی پرسنل-

ساعت4

بازدید ها

گاھھای اطفاء حریقبازرسی از ایست-
بازدید از وضعیت راھھای واحدھای -

عملیاتی
وضعیت آب وھوایی-

بازدید وبررسی گزارشات روزانھ -
وشیفت

بازدید ازتیمھای مستقر وتجھیزات -
مستقر در واحدھای عملیاتی

ساعت6

کنترل تیمھای عملیاتی درزمان بروز -کنترل
حادثھ

روشھای مختلف کنترل حوادث-
ساعت4

تمرینهاي عملی
اجرای تمرین عملیاتی حریق،امداد -

ونجات
حریقانواعمبارزه دراطفاءھدایت تیم -

ساعت4



ساعت18: مدت19703: کد دورهپسماندهاي عادي و صنعتی: عنوان دوره
کارشناس حفاظت محیط زیست ـ مسئول حفاظت محیط زیست: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطح:پودماننوع 
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

ژه تعریف مواد زاید عادي ـ صنعتی ـ وی-مقدمه
اهمیت بهداشتی ـ اقتصادي رفع زباله-

روشهاي مختلف کاهش پسماند-کاهش پسماند
بازیافت پسماندهاي عادي-

حمل و نقل و ایستگاههاي انتقال
آوري و حمل طرح و روشهاي مختلف جمع-

آالت و و نقـــل زبالـــه، لـــوازم، ماشـــین   
ایستگاههاي انتقال زباله

روشهاي دفع
زبالهانواع روشهاي دفع -
سـوز، بررسـی   تأسیسات و دستگاههاي زباله-

هامزایا و محدودیت

هــاي مــدیریت مــواد زایــد عــادي و سیســتم-مدیریت پسماند
صنعتی



ساعت24: مدت19704: کد دورهمدیریت حریق: عنوان دوره
نشانیرؤساي ایمنی و آتش: کنندگانشرایط شرکت

: نیازپیش: سطحتخصصی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

ارزیابی و / روشهاي تشخیص خطر
CASE STUDYمطالعه حوادث 

/HAZOP/ FMEAاي ارائــه روشــه -

PHA/ F.T.A
انجام نمونه مطالعـه مـوردي بـراي محاسـبه     -

هاهزینه
ساعت4

خطرات مواد شیمیایی
بنديتعریف و طبقه. 1
پیشگیري از خطرات. 2

انواع مواد شیمیایی-
مشخصات مواد شیمیایی-
بندي خطراتطبقه-
لوزي خطر-
روشهاي مقابله با خطرات مواد شیمیایی-
یل حفاظت فردياستفاده از وسا-

ساعت4

استانداردها
نشانیآشنایی با استانداردهاي ایمنی و آتش-
-به وجـود آوردن مقـررات و دسـتورالعمل   -

هاي ایمنی
ساعت4

آشنایی با دستگاهها، ماشینهاي در 
برداريحال بهره

شناخت در مورد شیرها-
-P.L
-P.R
انواع و کاربرد اسکرابرها-
ی، حرارتیانواع و کاربرد عایقهاي صوت-
جابجایی گازها و شرح مختصري در مـورد  -

کمپرسورها و کاربرد آنها
شرح مختصري در مورد توربینها-

ساعت4

گیري ـ رهبري و حل مسئله تصمیم
وري و تفویض اختیار ـ بهره

انگیزش

گیري و گامهاي آن چگونـه  فرآیند تصمیم-
است؟

اقدامات عملی براي حل مسئله کدامند؟-
ساعت4
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ساعت24: مدت19704: کد دورهمدیریت حریق: عنوان دوره
نشانیرؤساي ایمنی و آتش: کنندگانشرایط شرکت

: نیازپیش: سطحتخصصی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
یست؟سبک رهبري چ-
مفهوم تفویض اختیار-
ــري و تفــویض  - ــراي رهب ــی ب ــدامات عمل اق

اختیار
دهنده فضاي انگیزشیعوامل تشکیل-
تفاوتهاي فردي در سازمان، مفهوم بهداشت -

و انگیزش
عوامل بودجه انگیزش-
ورينقش انگیزش و بهره-

فرماندهی عالی مبارزه با حریق و 
آشنایی با آخرین روشهاي مبارزه 

یقبا حر
ساعت4-



ساعت30: مدت19705: کد دورهو سایر حوادثبا حریقمبارزهعالیفرماندهی: عنوان دوره
: کنندگانشرایط شرکت

هــاي طـی نمـودن دوره  :نیـاز پـیش نشانیرؤساي ایمنی و آتش: سطح:نوع پودمان
کارشناسی و کارشناسی ارشد ایمنی

:امکانات اجرائی
کالسارگاهکآزمایشگاه 

غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

ارزیابی و / روشهاي تشخیص خطر
CASEمطالعه حوادث 

STUDY

/HAZOP/ FMEAارائــه روشــهاي -

HPA/ F.T.A
مونه مطالعـه مـوردي بـراي محاسـبه     انجام ن-

هاهزینه
ساعت4

خطرات مواد شیمیایی
بنديتعریف و طبقه-1
پیشگیري از خطرات-2

انواع مواد شیمیایی-
مشخصات مواد شیمیایی-
بندي خطراتطبقه-
لوزي خطر-
روشهاي مقابله با خطرات مواد شیمیایی-
استفاده از وسایل حفاظت فردي-

ساعت6

استانداردها
نشانییی با استانداردهاي ایمنی و آتشآشنا-
-به وجـود آوردن مقـررات و دسـتورالعمل   -

هاي ایمنی
ساعت4

آشنایی با دستگاهها، ماشینهاي در 
برداريحال بهره

شناخت در مورد شیرها-
-P.L
-P.R
انواع و کاربرد اسکرابرها-
انواع و کاربرد عایقهاي صوتی، حرارتی-
مـورد  جابجایی گازها و شرح مختصري در-

کمپرسورها و کاربرد آنها
شرح مختصري در مورد توربینها-

ساعت6

گیري ـ رهبري و حل مسئله تصمیم
وري و تفویض اختیار ـ بهره

گیري و گامهاي آن چگونـه  فرآیند تصمیم-
ساعت4است؟
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ساعت30: مدت19705: کد دورهو سایر حوادثبا حریقمبارزهعالیفرماندهی: عنوان دوره
: کنندگانشرایط شرکت

هــاي طـی نمـودن دوره  :نیـاز پـیش نشانیرؤساي ایمنی و آتش: سطح:نوع پودمان
کارشناسی و کارشناسی ارشد ایمنی

:امکانات اجرائی
کالسارگاهکآزمایشگاه 

غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
اقدامات عملی براي حل مسئله کدامند؟-انگیزش

سبک رهبري چیست؟ -
مفهوم تفویض اختیار-
ــ - ــی ب ــدامات عمل ــري و تفــویض اق راي رهب

اختیار
دهنده فضاي انگیزشیعوامل تشکیل-
تفاوتهاي فردي در سازمان، مفهوم بهداشت -

و انگیزش
عوامل موجه انگیزش-
ورينقش انگیزش و بهره-

فرماندهی عالی مبارزه با حریق و 
آشنایی با آخرین روشهاي مبارزه 

با حریق
ساعت6



ساعت12: مدت19706: کد دورهخسارت و کنترل ضرر و زیانپیشگیري از: عنوان دوره
: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشتخصصی: سطح:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:ره قادر خواهند بودکنندگان پس از پایان دوشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

تعریف ضرر و زیان و خسارت-تعاریف
هاي حوادثتعریف هزینه-

پیشگیري از صدمات جانبی
اجراي مقررات ایمنی-
مطالعه بر روي حوادث-
مجهز نمودن افراد به وسایل استحفاظی-

شناسایی خطرات محیط کار-کنترل خسارات
و زیانطرق کنترل ضرر -

اهداف کنترل ضرر و زیان
کنترل همه وقایعی که باعث سقوط سیسـتم  -

.شوندمی
دستیابی به علل پایداري وقایع-

انواع وقایع
رسانواقع خسارت-
NEAR MISSوقایع بدون صدمه -

هاي مستقیم و غیرمستقیمهزینه-

هاي کنترل ضرر و زیانمدل
مدل هایزیش-
مدل بیرد-
مدل فلتچر-

اوردهاي کنترل ضرر و زیاندست
کاهش صدمات جانبی-
حفظ سرمایه-
افزایش سود-



شناســایی منــابع آلــودگی هــوا و روشــهاي : عنــوان دوره
کنترل آن

ساعت12: مدت19707:کد دوره

کارشناس محیط زیست: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطحتخصصی:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
بندي این عواملدسته-
بررسی راهکارهاي اجرایی-
شناسایی عوامل آلودگی-
ایـن  بررسی راهکارهـاي اجرایـی کنتـرل    -

عوامل



شناسی ـ  ـ اقلیماکولوژي(دوره محیط زیست: عنوان دوره
)منابع آب

ساعت18: مدت19708: کد دوره

رئیس حفاظت محیط زیست ـ کارشناس حفاظت محیط زیست: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطح:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
...)تعاریف و (اکولوژي عمومی -اکولوژي

شناسیاقلیم-شناسیاقلیم
منابع آبهاي سطحی و زیرزمینی-منابع آب

ها و خساراتکنترل آلودگی
حفاظت از منابع آب-
هاي زیست محیطیکنترل آلودگی-
هاروشهاي کاهش خسارت به آکوسیستم-



هاي زیسـت محیطـی   آشنایی با دستورالعمل: عنوان دوره
شرکت ملی گاز

ساعت12: مدت19709: کد دوره

کارشناس حفاظت محیط زیست ـ مسئول حفاظت محیط زیست: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطح:وع پودمانن
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

مات اصالحی، ها و اقداآشنایی با دستورالعملمقدمه
روشها و اصول تهیه

هاي زیست محیطی دستورالعمل
پاالیشگاه

آشنایی با دستورالعمل کنترل آلودگی هـوا در  -
)نحوه تهیه و کاربرد(پاالیشگاهها 

آشنایی با دستورالعمل کنتـرل آلـودگی آب و   -
نحوه تهیه و (تصفیه فاضالب در پاالیشگاهها 

)کاربرد
ل مواد زاید ویـژه  آشنایی با دستورالعمل کنتر-

)نحوه تهیه و کاربرد(در پاالیشگاهها 
آشــنایی بــا دســتورالعمل کنتــرل مــواد زادي -

)نحوه تهیه و کاربرد(سمی در پاالیشگاه 
آشنایی با دستورالعمل کنترل مواد زاید عادي -

)نحوه تهیه و کاربرد(در پاالیشگاه 



ط هاي مدیریت محیآشنایی با مفاهیم سیستم: عنـوان دوره 
زیستی

ساعت18: مدت19710: کد دوره

کارشناس حفاظت محیط زیست ـ رئیس حفاظت محیط زیست: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطح:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

مقدمه

المللـی مـدیریت   آشنایی با استانداردهاي بین-
(EMS)محیط زیست 

سازي مدیریت محیط زیست در توسـعه  بهینه-
صنعتی

بهبود مستمر سیستم مدیریت محیط زیست-

مقررات و استانداردها
محیط زیستاستانداردهاي مدیریت -
بازگیري اولیه زیست محیطی-
ثبت مقررات-

مدیریت محیط زیست
برنامه مدیریت محیط زیست-
ثبت اثرات زیست محیطی و کنترل و پایش-
هاي مدیریت محیط زیستممیزي سیستم-



ساعت18: مدت19711: کد دورهمدیریت بحران زیست محیطی: عنوان دوره
فاظت محیط زیستکارشناس ح: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطح:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

-ی ریسک ـ ارزیابی ریسـک ـ طبقـه    شناسای-مدیریت ریسک
بندي ریسک

)زلزله و سیل(بحرانهاي طبیعی -شناخت انواع بحران
)سوزي و انفجارآتش(بحرانهاي غیرطبیعی -

شناخت مناطق مستعد بـروز بحـران زیسـت    -مقابله با بحران
بینی تمهیدات مقابله با بحرانمحیطی و پیش

کنترل

ه در زمان بحـران  آشنایی با اقدامات پیشگیران-
زیست محیطی

شناســایی بــا اقــدامات بعــد از بــروز بحــران -
زیست محیطی

ریزي براي مواجهه با بحرانبرنامه-



ساعت24: مدت19712: کد دورهمدیریت کنترل کیفیت هوا: عنوان دوره
کارشناس حفاظت محیط زیست: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطحتخصصی: نوع پودمان
:مکانات اجرائیا

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

اي بـر سیسـتم کنتـرل آلـودگی هـوا ـ       مقدمه-مقدمه
زهاکنترل ذرات ـ کنترل گا

بردارينمونه
هـاي  برداري و سنجش غلظـت آالینـده  نمونه-

مهم 
برداري از ذرات معلق در هوانمونه-

دستگاهها
گیـري از  دستگاهها، تجهیزات و وسایل نمونه-

هوا
روشهاي کالیبراسیون دستگاهها-

هاآالینده
ــودگی در  - ــزان غلظــت آل ــین حــداکثر می تعی

واحــدهاي صــنعتی و بررســی چگــونگی    
زونشست آنها با ذکر فاصله از دودکش

روشهاي کنترل
انواع دستگاهها و روشـهاي کنتـرل آلـودگی    -

)برداريطراحی، بازدهی و بهره(هوا 
,COX, SOXهـاي صـنعتی   کنترل آالینده-

NOX

هاي استانداردها، قوانین، ضوابط و کنوانسیون-استانداردها
مربوط به آلودگی هوا



ساعت12:مدت19713: کد دورهحفاظت از محیط زیستاصول: عنوان دوره
کارشناس حفاظت محیط زیست ـ مسئول حفاظت محیط زیست: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطحتخصصی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: هداف آموزشیا

زمانمحتواکدجزء پودمان

هوا
انـــواع (آلــودگی هـــوا و جلـــوگیري از آن  -

هاي هوا، نحـوه  هاي هوا، منابع آالیندهآالینده
)جلوگیري از آلودگی هوا

آب

ــوگیري از آن  - ــودگی آب و جلـ ــواع (آلـ انـ
)هاي آبآالیندههاي آب، منابع آالینده

نحوه تصفیه پسابهاي صنعتی، خانگی، تصفیه -
)آب، جلوگیري از آلودگی آب

خاك

ــوگیري از آن  - ــاك و جل ــودگی خ ــواع (آل ان
هـاي خـاك،   هاي خاك، منابع آالینـده آالینده

انواع پسماندها و نحوه بهداشتی دفع پسماند، 
)چگونگی جلوگیري از آلودگی خاك

وسیستم و حفاظت از هر یـک از  شناسایی اک-اکوسیستم
بخشهاي آن



ساعت18: مدت19714: کد دورههاآالیندهوکنترلمحیطیزیستافزارهاينرم: عنوان دوره
: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشتخصصی: سطح:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

مبانی ریاضی-مبانی
ساعت4مبانی مدلسازي-

کلیات
دقت مدلها-
ــف و    - ــدلهاي مختل ــت م ــی دق ــوه بررس نح

کاربرد هر یک
ساعت2

المللی درخصـوص  بینمعرفی مدهاي معتبر -انواع مدلها
ساعت2آب ـ هوا ـ پساب

افزارهاي زیست محیطی و نرم
استفاده از آنها

ساعت10)معتبر(افزار مرتبط روش کاربا یک نرم-



ساعت12: مدت19715: کد دورهمحیط زیست ویژه مدیران و سرپرستان: عنوان دوره
حفاظت محیط زیسترئیس حفاظت محیط زیست ـ مسئول: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطحتخصصی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

تعاریف
ــا- ــیط   تع ــج در مح ــطالحات رای ریف و اص

زیست
تعاریف استانداردهاي زیست محیطی-

مدیریت محیط زیست

مدیریت محیط زیست-
هاي مختلـف ارزیـابی اثـرات زیسـت     روش-

محیطی
گزارشات ارزیابی اثرات زیست محیطی-
تئوریهاي مختلف زیست محیطی-
ایجاد انگیزه در مدیران-



ساعت24: مدت19716: کد دورهمحیطیارزیابی اثرات زیست : عنوان دوره
رئیس حفاظت محیط زیست و کارشناس ارشد محیط زیست: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطحتخصصی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودکتشر: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
ضوابط و استانداردهاي زیست محیطی-ضوابط و استانداردها

ــرات زیســت  -ارزیابی اثرات زیست محیطی ــابی اث روشــهاي مختلــف ارزی
محیطی

تهیه گزارش ارزیابی اثرات 
زیست محیطی

هـا و  طـرح هاي تهیـه گـزارش اثـرات    روش-
هاي نفت و گازپروژه

راهنماي تهیه گزارش ارزیابی اجمالی-گزارش اجمالی
راهنماي تهیه گزارش ارزیابی تفضیلی-

هـاي ارزیـابی   دستورالعمل بررسـی گـزارش  -بررسی گزارش
اثرات زیست محیطی



هــا ارزیــابی عملکــرد زیســت چــک لیســت: عنــوان دوره
محیطی

عتسا8: مدت19717: کد دوره

کارشناس محیط زیست: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطح:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانامحتوکدجزء پودمان
ها و روشهاي ارزیابیچک لیست-هاچک لیست
هانامهقوانین زیست محیطی و آئین-مقررات

هاي محیط زیست و چک لیست
مربوطه

هاي زیست محیطیچک لیست-
افزارهاي زیست محیطیآشنایی با نرم-
روشهاي ارزیابی عملکرد زیست محیطی-



ساعت12:مدت19718: دورهکدکنترل عملکرد زیست محیطی: عنوان دوره
رئیس حفاظت محیط زیست:کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطح:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:بودکنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند شرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

-نامـه آشنایی با مقررات، استانداردها و آئـین -آشنایی با مقررات زیست محیطی
هاي زیست محیطی

ــتانداردها و   -ارزیابی رعایت قوانین ــت اس ــابی رعای ــهاي ارزی روش
مقررات زیست محیطی

هاچک لیست
هالیستانواع چک-
پر کردن چک لیست ـ ارزشگذاري-
جزیه و تحلیل اطالعاتت-

پایش و کنترل زیست محیطی-پایش و کنترل



ساعت16: مدت19719: کد دورهمحیط زیست بر پایه مشاهدات: عنوان دوره
کارشناس حفاظت محیط زیست ـ مسئول حفاظت محیط زیست: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطح:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

محیط زیست و مخاطرات زیست محیطی-مقدمه
ضرورت حفظ، کنترل و پایش-

کلیات
ــطالحات را - ــاریف و اص ــاالیش  تع ــج در پ ی

ــت     ــتانداردهاي زیس ــی ـ اس زیســت محیط
محیطی

مشاهدات زیست محیطی

سـازي محـیط جهـت    شناسایی محیط ـ آماده -
ارزیابی

تهیه چـک لیسـت و نحـوه پـر کـردن چـک       -
هاي زیست محیطیلیست

کنترل و پایش

هاي پایش و کنترل زیست محیطیسیستم-
بررسی و تجزیه و تحلیل مخـاطرات زیسـت   -

محیطی
گذاري زیست محیطیهدف-
اقدامات اصالحی زیست محیطی-



ساعت18: مدت19722: کد دورهآور محیط کارآشنایی با عوامل زیان: عنوان دوره
صنعتی/ مسئول بهداشت کار: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطحتخصصی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

غیرهکالسکارگاهآزمایشگاه 

CD/ فیلمجزوهکتــاب 

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
آور شغلیبندي عوامل زیانطبقه-مقدمه

آور محیط کارعوامل فیزیکی زیان

آور بر سالمتیتعریف، اثرات عوامل زیان-
ههحدود استاندارد مواج-
بیماریهــاي ناشــی از مواجهــه بــا عوامــل -

صدا ـ روشنایی، پرتوها و ارتعاش، گرما  (
)و رطوبت ـ سرما و فشار

آور محیط عوامل شیمیایی زیان
کار

آور بر سالمتیتعریف، اثرات عوامل زیان-
بندي مواد شیمیایی طبقه-
-MSDSمواد
حدود مواجهه مجاز-
بیماریها و عوارض ناشی از مواجهه-

مخاطرات ارگونومیک محیط کار

تعریف ارگونومی و نقش آن در صنعت-
تاریخچه ارگونومی-
هاي مناسب و العملعکس(عوامل انسانی -

)کنترلی
نوبت کاري-
چگونگی تطابق عوامل فیزیکی محیط بـا  -

توانمندیها
)مکانیکی، کنترلی و غیره(عوامل ماشینی -

عوامل روانی محیط کار

تعایف-
بهداشت روانی در محیط اصول و اهداف-

کار
سالمت روانی-
نقش عوامل روانی در کاهش حوادث-
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ساعت18: مدت19722: کد دورهآور محیط کارآشنایی با عوامل زیان: عنوان دوره
صنعتی/ مسئول بهداشت کار: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطحتخصصی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

غیرهکالسکارگاهآزمایشگاه 

CD/ فیلمجزوهکتــاب 

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
کنترل استرس روانی-

عوامل بیولوژیکی محیط کار

تعاریف-
بندي عوامل بیماریزاطبقه-
نقــش ویروســها، قارچهــا، باکتریهــا و    -

پروتوزا در ایجاد بیماري
راههاي انتقال و پیشگیري از بیماریها-

هــاي محاســبات شــدت و پیامــد ریســک-بهداشتیهايارزیابی ریسک
بهداشتی در ارزیابی ریسک



ساعت24: مدت19723: کد دورهPHA-PROبا نرم افزار ارزیابی ریسک: عنوان دوره
HSEکارشناسان : کنندگانشرایط شرکت

: نیازپیش: سطحتخصصی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

غیرهالسککارگاهآزمایشگاه 

CD/ فیلمجزوهکتــاب 

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

علل و پیامدهاي حوادث عمده در جهان-حوادث عمده جهان
آمار حوادث-

تعاریف و اصطالحات
خطر-
ریسک-
ارزیابی ریسک-

شناسایی خطر-اي شناسایی خطرتکنیکه
هاي شناسایی خطراتروش-

آنالیز ایمنی شغل

مفهوم آنالیز ایمنی شغل-
JSAروش -

JSAهاي اجرایی صنعت-

را انجام دهیمJSAچطور یک -
شناسایی خطر براساس (1کارگاه شماره -

)JSAروش 
whatifروش -

شناسایی خطر براساس (2کارگاه شماره -
)روش           

هاي ارزیابی ریسکیکتکن-
بـرداري  روش مطالعه خطر و قابلیت بهـره -

HAZOP
-HAZOP
شناسایی خطر براساس (3کارگاه شماره -

)HAZOPروش 
ارزیابی ریسک-
هاي ارزیابی ریسکتکنیک-

هاي ارزیابی ریسکروش-هاي ارزیابی ریسکروش
BSروش - ٨٨٠٠; ١٩٩۶
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ساعت24: مدت19723: کد دورهPHA-PROبا نرم افزار ارزیابی ریسک: عنوان دوره
HSEکارشناسان : کنندگانشرایط شرکت

: نیازپیش: سطحتخصصی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

غیرهالسککارگاهآزمایشگاه 

CD/ فیلمجزوهکتــاب 

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
فرآیند ارزیابی ریسک-
الزامات ارزیابی ریسک-
هاي ارزیابی ریسکبهجن-
مقدمات ارزیابی ریسک-
بندي فعالیتهاي کاريطبقه-
هــاي اطالعــاتی مربــوط بـــه    نیازمنــدي -

فعالیتهاي کاري
تجزیه و تحلیل و ریسک-
تعیین ریسک-
ارزشیابی ریسک-

تجزیه و تحلیل عوامل شکست و 
(FMEA)آثار آن 

FMEAروش -

سیســتم (هــاي ارزیــابی ریســک تکنیــک-
FMEA(

)روش نمونه(William Fineروش -
)ارزیابی ریسک(4کارگاه شماره -
Rolin Geronsinروش -

ارزیابی کد ریسک-
JHAفرم -

ــاه - ــاس   (5کارگ ــک براس ــابی ریس ارزی
)روش فوق

-MILروش - SID ٨٨٢٣
ماتریس ارزیابی ریسک-
گیري براساس شـاخص  معیارهاي تصمیم-

ریسک
FTAتکنیک -
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ساعت24: مدت19723: کد دورهPHA-PROبا نرم افزار ارزیابی ریسک: عنوان دوره
HSEکارشناسان : کنندگانشرایط شرکت

: نیازپیش: سطحتخصصی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

غیرهالسککارگاهآزمایشگاه 

CD/ فیلمجزوهکتــاب 

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

کنترل ریسک

)تعریف(کنترل ریسک -
کنترل ریسکانواع -
بندي ابزارهاي کنتـرل از نظـر تـوالی    رده-

انجام کنترل
نقش کارگران در کنترل ریسک-
عالئم ایمنی-



12: مدت19724: کد دورهآور فیزیکی محیط کارعوامل زیانو ارزیابی شناسایی : عنوان دوره

کارشناس بهداشت صنعتی ـ مسئول بهداشت صنعتی: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطحتخصصی: پودماننوع
:امکانات اجرائی

کتــابغیرهکالسکارگاهآزمایشگاه 

CD/ فیلمجزوه

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

مقدمه
ــر   - ــی ب ــل فیزیک ــرات عوام ــف و اث تعری

سالمتی
بندي عوامل فیزیکییمتقس-

صدا

تعاریف و انواع صدا-
اثرات صدا بر سالمتی-
استاندارد حدود مواجهه مجـاز بـا سـر و    -

صدا

ارتعاش

گیري صداروشهاي اندازه-
روشهاي کنترل صدا-
تعاریف و انواع ارتعاش و اثرات آن-
استاندارد حدود تماس مجاز-
روشهاي ارزیابی-
روشهاي کنترل ارتعاش -
منابع ارتعاششناخت -

تعاریف گرما، رطوبت، سرما و اثـرات آنهـا بـر    -شرایط جوي محیط کار
سالمتی

روشنایی

روشهاي ارزیابی-
روشهاي کنترلی و پیشگیري-
تعاریف-
گیريروشهاي اندازه-
نامناسبازروشناییناشیاثراتطراحیروشهاي-

تشعشعات

تعاریف انواع پرتوهاي یونساز و غیریونساز-
ت آنها بر سالمتیاثرا-
گیريروشهاي اندازه-
روشـــهاي حفاظـــت و پیشـــگیري در رابـــر -

تشعشعات



عوامل شیمیایی محـیط کـار و   و ارزیابیشناسایی: عنوان دوره
شناسی صنعتیسم

ساعت12: مدت19725: کد دوره

صنعتی/ کارشناس بهداشت صنعتی ـ مسئول بهداشت کار: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطح:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

بندي عوامل شیمیایی و طبقه
مشخصات شیمیایی و 

فیزیکی آنها

گازها-
هابخارات و حالل-
گرد و غبارها-
الیاف-

بیماریها و اثرات بهداشتی 
شناسی عوامل شیمیاییسم

اثرات بر سیستم تنفسی-
اثرات بر سیستم پوست-
اثرات بر سیستم چشمها-

راهنماي موارد و جذب عوامل 
شیمیایی

پوستی-
ریوي-
خوراکی-

عوامل شیمیاییروشهاي کنترل
کنترلهاي فنی و مهندسی-
کنترلهاي اجرایی و مدیریتی-
تجهیزات حفاظت فردي-



12: مدت19726: کد دورهبیماریهاي ناشی از کار: عنوان دوره

صنعتی/ کارشناس بهداشت کار: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطح:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالساهکارگآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
کلیات-مقدمه

قوانین و مقررات
وصول کلی و قانونی بیماریهاي ناشی از کـار  -

در سطح جهانی
ط با بیماریهاي ناشی از کارقوانین ملی مرتب-

بیماریهاي ناشی از عوامل مختلف 
آور شغلیزیان

بیماریهاي ناشی از مواجهه بـا سـر و صـداي    -
محیط کار

بیماریهاي ناشـی از مواجهـه بـا ارتعـاش در     -
محیط کار

بیماریهاي ناشی از استرس گرمایی-
بیماریهاي ناشی از مواجهه با مواد شیمیایی-
ز پرتوهابیماریهاي ناشی ا-
بیماریهاي ناشی از عوامل بیولوژیکی محـیط  -

کار
بیماریهاي روانی ناشی از کار-

اصول پیشگیري از بیماریهاي 
ناشی از کار

آموزش کارکنان-
کنترلهاي مهندسی-
کنترلهاي مدیریتی-
تجهیزات حفاظت فردي-

معاینات شغلی

اي، ویژه و معرفی معاینات بدواستخدام، دوره-
ت به کاربعد از برگش

اودیومتري، اسپیرومتري، رادیـوگرافی قفسـه   -
سینه



ساعت18: مدت19800: کد دورهمحیط کاربهداشتایمنی و : عنوان دوره
صنعتی ـ کارشناس بهداشت صنعتی/ مسئول بهداشت کار:کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطحتخصصی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
تعریف سالمتی، بیماري-مقدمه

بهداشت و انواع آن-اصول و مفاهیم پایه

بهداشت عمومی
یماریهاي واگیربیولوژي ب-
بهداشت مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی-
آب و فاضالب-

ايبهداشت حرفه

بیماریهاي شغلی مربوط به صنایع-
پیشگیري از ابتال به بیماریهاي شغلی-
اي معاینات دوره-
اهمیت شناسایی بیمار و ناشی از کار-
آور در محـیط کـار و   انواع عوامـل زیـان  -

وسایل حفاظت فردي

شت محیطبهدا

کاربرد سموم و مبارزه با نـاقلین موجـود   -
در منطقه

ــرارداد پیمانکــاران  - ــرل ق ــر کنت نظــارت ب
مربوطه

ــت جمــع- ــد اهمی ــواد زای ــع م آوري و رف
صنعتی

بهداشت فردي کارکنان-بهداشت عمومی



ساعت24: مدت19803: کد دورهHazop Study: عنوان دوره
برداري فرآیند ابزاردقیقهداشت، ایمنی، محیط زیست و بهرهکارشناسان ب: کنندگانشرایط شرکت

: نیازپیش: سطحتخصصی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی
شناخت سیستماتیک فرآیند مطالعه و تجزیه و تحلیل خطر و ریسکهاي حاصل از آن

زمانمحتواکدجزء پودمان

تاریخچه، تعریف خطـر، تعریـف ریسـک،    -مفاهیم و کلیات
Hazopهدف از 

ساعت2

اجزاء ضروري
اسناد مهندسی-
P & IDنقشه -

Hazopتیم -

ساعت2

Hazopاي و مزایاي مشخصه

یه و تحلیل سیستماتیکروش تجز-
تجزیه و تحلیل کیفی-
تجزیه و تحلیل با سیستم کارشناسی-
تجزیه و تحلیل گره به گره-

ساعت3

انواع پارامترهاي انحرافی در مطالعه 
Hazop

ساعت2...دما، فشار، دبی و -

ساعت4چگونگی تعیین و تشخیص انتخاب گره-(NODE)مطالعه گره 
ساعت2...ه، بیشتر، معکوس، بهتر است و ن-انواع کلمات راهنما

ساعت2شناسایی علت
ساعت1ارزیابی پیامد
ساعت2بندي آنبندي احتمال وقوع و رتبهطبقه-احتمال وقوع
ساعت2بندي آنبندي شدت حادثه و رتبهطبقه-شدت حادثه

ساعت2بندي ریسکطبقه-آشنایی با ماتریس ریسک



ساعت12: مدت19804: کد دورهسرد و گرمهاي کارآشنایی با پروانه: عنوان دوره
، بهره برداري، تعمیراتHSEکارشناسان: کنندگانشرایط شرکت

: نیازپیش: سطحتخصصی:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی
توانایی در صدور و کنترل پروانه کار و اجراي کار به صورت ایمن در صنعت

زمانمحتواکدجزء پودمان

تعاریف

تعریف کار-
پروانه کار-
انواع کار سرد و گرم-
منطقه ممنوعه-
منطقه آزاد-

انواع پروانه کار

پروانه کار سرد-
پروانه کار گزم-
پروانه ورود به مخازن-
برداريکنی و خاكپروانه پی-

کنترل پروانه

مسئولیت اجراي کار-
تداخل کارهاي سرد و گرم-
حد مجاز انجام کار-
زمان مجاز اعتبار پروانه-
نحوه کنترل پروانه کار-
افراد مجاز جهت صدور پروانه-
شناخت و کار با گازیابهاي دستی-



ساعت12: مدت19805: کد دورهایمنی دستگاههاي باال برنده: عنوان دوره
HSEکارشناسان ایمنی و : کنندگانشرایط شرکت

: نیازپیش: سطحتخصصی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

تعاریف و مفاهیم
حمل بار و جابجایی کاال و مواد-
حمل بار دستی-
حمل بار مکانیکی-

حمل بار با لیفتراك

انواع لیفتراك-
اصول ایمنی کار با لیفتراك-

ایمنی لیفتراك
ایی بارایمنی در جابج
ایمنی در چیدمان بار

مشخصات راننده-
هاپالت-
ــا در   - ــا و کانتینره ــی کامیونه ــول ایمن اص

زمان تخلیه و یا بارگیري لیفتراك

جرثقیل و باالبرها

انواع جرثقیل-
ایمنی عمومی کار با جرثقیل-
موارد ایمنی که راننده قبـل از اسـتفاده از   -

جرثقیل باید به آن توجه نماید
هــا، قرقــره و بکســلها، قــالبایمنــی ســیم-

هاها، زنجیرها، ریلوینچ
ایمنی در لوازم الکتریکی جرثقیل-
نکات ایمنی در نحـوه اتصـال بـار و بلنـد     -

کردن بار توسط جرثقیل



ــوان دوره ــوادث  : عنـ ــل حـ ــه و تحلیـ ــی و تجزیـ بررسـ
Accident Analyses

12: مدت19809: کد دوره

نشانی، کارشناسان ایمنیافسران آتش: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطح:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانتوامحکدجزء پودمان
تعاریف و اصطالحات-
روش منفعل در آنالیز حوادث-
روش پیشگیرانه در آنالیز حوادث-
ریزي براي آنالیز حوادثبرنامه-
تعیین اهداف مطالعه-
تشکیل تیم و سازماندهی آن-
تهیه تجهیزات موردنیاز-
ــع- ــالیز روشــهاي جم ــایق در آن آوري حق

حوادث
آنالیز اطالعات-
ــی در پ- ــاي کنترلـ ــگیري از راهکارهـ یشـ

حوادث
ــالیز  - ــی در آن معرفــی روش چــارت کنترل

حوادث



ساعت32: مدت19810: کد دورهمدیریت بحران در صنعت گاز: عنوان دوره
: کنندگانشرایط شرکت

: نیازپیش: سطحمدیریتی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

المللی در ارتباط استانداردهاي بین
با مدیریت بحران

-HSEآشنایی با کلیات - MS وISO-

-OHSASو ١۵٠٠١ و ١٨٠٠١
AS- ۴٨٠۴

تعاریف و اصطالحات-
بندي انواع بحراندسته-
بحران ملی و حوادث غیرمترقبه-

انواع بحران-انواع بحران
انواع شرایط اضطراري-

بالیاي طبیعی

فشانلرزه، تسونامی، آتشزمین-
حوادث تکنولوژیک، شیمیایی، سیاسی-
ــماره - ــی (1کارگــاه ش ــه روش اجرای تهی

)بحران

هاي ساخت بشربحران

منابع مهم حوادث شیمیایی-
ــوادث    م- ــا ح ــرتبط ب ــرات م ــرین خط همت

شیمیایی
مدیریت حوادث شیمیایی-

MSDS

MSDAآشنایی با -

کمکهاي اولیه-
اقدامات کنترلی براي حمل و نقل مواد-

Hazard)عالئم حفاظتی 

Signs)

ــی  - ــام معن ــم و ارق ــا عالئ ــنایی ب دار در آش
ایمنی

تهیــه دســتورالعمل  (2کارگــاه شــماره  -
)ایمنی
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ساعت32: مدت19810: کد دورهمدیریت بحران در صنعت گاز: عنوان دوره
: کنندگانشرایط شرکت

: نیازپیش: سطحمدیریتی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

حریق

ختهاآتش و سو-
علل بروز حریق-
علل گسترش حریق-
محصــوالت حریــق و گازهــا و بخــارات  -

حاصل از حریق
هاي اطفاء حریقکپسول-
سوزيعلل عمده تلفات انسانی در آتش-

-مدیریت بحران در زمان آتش

سوزي

-نکات ایمنی قبل، هنگام و بعد از آتـش -
سوزي

جانمایی تأسیسات-
ــرایط   - ــار در شـ ــف کـ ــتمهاي توقـ سیسـ

اضطراري
کنترل افروزش و ریزش-
سیستمهاي آشکارسازي آتش و گاز-
رسانیسیستم آالرم و اطالع-
حفاظت فعال در برابر آتش-
الزامـــات عملکـــردي حفاظـــت فعـــال و -

غیرفعال در برابر آتش
سیستمهاي حفاظتی و کاهش انفجار-
حریق و درهاي خروجی-
بررسی محیط با هدف (3کارگاه شماره -

)مدیریت حریق
اهداف مدیریت بحران-یت بحرانچرخه مدیر
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ساعت32: مدت19810: کد دورهمدیریت بحران در صنعت گاز: عنوان دوره
: کنندگانشرایط شرکت

: نیازپیش: سطحمدیریتی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
معانی مدیریت بحران-
ــراي   - ــی ب ــدام آن ــادگی و اق ــدیریت آم م

بازگرداندن وضعیت عادي
سازيتدوین طرح آماده-
آمادگی-
پذیريچارت ارزیابی آسیب-
استراتژي تخلیه محل کار، فرار و نجـات  -

(CER)
روشهاي تخلیه اضطراري-
شرایط تخلیه محل کار-
ر تخلیـه محـل   کننـدگان د نقش هماهنگ-

کار
مسیرهاي تخلیه و خروج از محل کار-
عملیات نجات-

ساختار سازمانی مدیریت بحران

انواع سازماندهی مدیریت بحران-
ــتقل     - ــد مس ــک واح ــازمانی ی ــودار س نم

مدیریت بحران
هاي فردي یک مدیر موفق بحرانویژگی-
مدیریت بحران جامع-
هماهنگی منابع اجتماعی-
نگیعوامل بازدارنده هماه-

آموزش کارکنان-مدیریت مانور
تمرین و مانور-
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ساعت32: مدت19810: کد دورهمدیریت بحران در صنعت گاز: عنوان دوره
: کنندگانشرایط شرکت

: نیازپیش: سطحمدیریتی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
ارزشـــیابی طـــرح اقـــدامات در شـــرایط -

اضطراري
انتخـــاب ماســـکهاي تنفســـی و ســـایر    -

تجهیزات
)نحوه گزارش مانور(4کارگاه شماره -



اصول انتخاب، آزمون و کـاربرد تجهیـزات   : عنـوان دوره 
حفاظت فردي

ساعت12: دتم19813: کد دوره

صنعتی/ کارشناس و مسئول بهداشت کار: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطحتخصصی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:واهند بودکنندگان پس از پایان دوره قادر خشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

مقدمه
ــت  - ــزات حفاظ ــتفاده از تجهی ــت اس اهمی

فردي
معرفی انواع تجهیزات حفاظت فردي-

حفاظت تنفسی

کننده سیستم تنفسیتهدیدعوامل -
تجهیزات تنفسی-
انتخاب-
آزمون-
نحوه کاربرد-

حفاظت شنوایی

عوامل تهدیدکننده سیستم شنوایی-
شنواییتجهیزات حفاظت-
انتخاب-
آزمون-
نحوه کاربرد-

حفاظت چشم

هاعوامل تهدیدکننده چشم-
تجهیزات حفاظت از چشم-
انتخاب-
آزمون-
نحوه کاربرد-

حفاظت از دستها
عوامل تهدیدکننده دستها-
تجهیزات حفاظت از دستها-
انتخاب-
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اصول انتخاب، آزمون و کـاربرد تجهیـزات   : عنـوان دوره 
حفاظت فردي

ساعت12: دتم19813: کد دوره

صنعتی/ کارشناس و مسئول بهداشت کار: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطحتخصصی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:واهند بودکنندگان پس از پایان دوره قادر خشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
آزمون-
نحوه کاربرد-

حفاظت از پاها

عوامل تهدیدکننده -
تجهیزات حفاظتی-
نتخابا-
آزمون و نحوه کاربرد-

حفاظت از تنه

عوامل تهدیدکننده -
تجهیزات حفاظتی-
انتخاب|-
آزمون-

حفاظت از سر و صورت

عوامل تهدیدکننده -
تجهیزات حفاظتی-
انتخاب-
آزمون-



24: مدت19900: کد دورهامداد فوریت هاي پزشکی در صنعت: عنوان دوره

صنعتی/ هداشت صنعتی ـ مسئول بهداشت کارکارشناس ب: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطحتخصصی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانتوامحکدجزء پودمان
ها و تعاریفتبیین ضرورت-مقدمه

اصول و مفاهیم کمکهاي اولیه

عالیم حیاتی -
تعاریف هواي تنفسی-
تنفس مصنوعی و انواع آن-
ماساژ قلبی-
سوختگی و انواع آن-
شکستی و انواع آن-
ریزي و انواع آنخون-
خستگی و علل نارسایی تنفسی-
گرفتگی و شوكبرق-
هاها و دررفتگیشکستگی-
سرمازدگی و گرمازدگی-
گرفتگیبرق-
خفگی در آب-
هامسمومیت-
ورود جسم خارجی به چشم و بدن-
پانسمان و بانداژ-
هاگرفتگیآتش-

امداد و نجات
مصدومیت و روشهاي حمل مصدوم-
وسایل امداد و نجات-
در حریـق،  (انواع روشهاي امداد و نجات -
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24: مدت19900: کد دورهامداد فوریت هاي پزشکی در صنعت: عنوان دوره

صنعتی/ هداشت صنعتی ـ مسئول بهداشت کارکارشناس ب: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطحتخصصی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانتوامحکدجزء پودمان
نجات غریق، تصادفات، گـاززدگی، بـرق   

)از ارتفاعگرفتگی، سقوط
وظایف و مسـئولیت مـا در زمـان وقـوع     -

حوادث
اقدامات الزم در هنگام وقوع بالیا و پـس  -

از وقوع آنها



ساعت24: مدت19903: کد دورهایمنی ترافیک و رانندگی به شیوه تدافعی: عنوان دوره
، رانندگان، کارشناسان حمل و نقلHSEکارشناسان : کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش: سطح:دماننوع پو
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی
باال بردن سطح آگاهی و توانایی در رانندگی به شیوه تدافعی

زمانمحتوادکجزء پودمان
ترافیک و جابجایی خودروها-تعاریف

عوامل مؤثر بر ترافیک

جاده-
وضعیت فنی خودرو-
عوامل جوي-
فرهنگ رانندگی-
سرعت و سبقت-

کنترل و پیشگیري

استفاده از کمربند ایمنی-
رعایت اصول و عالئم رانندگی-
هاي پیشرفتهاستفاده از سیستم-
العمل به موقععمل و عکس-
سرعت و ترمزرابطه-
العملضریب سرعت عمل و زمان عکس-
استفاده از چراغهاي رعایت سرعت مطمئنه-
نگهداري و سرویس به موقع خودرو-
رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی-

رانندگی به شیوه تدافعی
رعایت فاصله ایمنی-
وظیفه راننده در مراکز صنعتی-
مقررات رانندگی در مراکز صنعتی-



ارگونومی(مهندسی فاکتورهاي انسانی:دورهعنوان 
)صنعتی

ساعت16: مدت19904: کد دوره

صنعتی/ صنعتی ـ مسئول بهداشت کار/ کارشناس بهداشت کار: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطحتخصصی:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

غیرهکالسکارگاهآزمایشگاه 

CD/ فیلمجزوهکتــاب 

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

مقدمه

تاریخچه-
اهداف-
تعاریف-
قلمرو-
محوري در علم ارگونومیانسان-

اصول کار و پایه

چگونگی تطابق عوامل فیزیکی محیط بـا  -
دودیتهاي انسانیتوانمندیها و مح

اختالالت اسکلتی و عضالنی-
کمردردهـــاي ناشـــی از کـــار و نحـــوه -

پیشگیري

حمل بار
حمل بار-
نحوه جابجایی-
موارد توصیه شده براي تکالیف جابجایی-

ابزار دستی

دست انسان-
ابزارهاي دستی مناسب-
اصول ارگونومی در طراحی و اسـتفاده از  -

ابزارهاي دستی

هاي کارطراحی ایستگاه
نحوه تنظیم ایستگاه کاري و میز و صندلی-
عوارض جسمی و روحی-

راهکارها-نوبت کاري
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ارگونومی(مهندسی فاکتورهاي انسانی:دورهعنوان 
)صنعتی

ساعت16: مدت19904: کد دوره

صنعتی/ صنعتی ـ مسئول بهداشت کار/ کارشناس بهداشت کار: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطحتخصصی:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

غیرهکالسکارگاهآزمایشگاه 

CD/ فیلمجزوهکتــاب 

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
هاي معمول در صنعت نفت شیفت-
کار اقماري-



ساعت24: مدت19905: کد دورهمحیط زیستودگیآل: عنوان دوره

کارشناس حفاظت از محیط زیست: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشتخصصی: طحستخصصی:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

کلیات

آلودگی هوا-
آلودگی آب-
و خطرات ناشی از آنهافاضالبهاي صنعتی-
سایر انواع فاضالبها و اهمیت آنها-
آلودگی صوتی-

ساعت8

اصول حفاظت از محیط زیست در 
هامقابل آالینده

روشهاي مختلف تصفیه آب-
ــالب و   - ــفیه فاضـ ــف تصـ ــهاي مختلـ روشـ

استانداردهاي تخلیه پساب
حفاظت از منابع آب-
اصول کنترل آلودگی هوا-
هاي آلودگی هواشاخص-

ساعت8

استانداردهاي محیط زیست

استانداردهاي آشامیدنی آب سالم-
استانداردهاي تخلیه پساب-
استانداردهاي هواي پاك-
استانداردهاي صوت زیست محیطی-
قوانین و مقررات محـیط زیسـت در صـنایع    -

مختلف

ساعت8



12: مدت19906: کد دورهایمنی در انبارداري و حمل و نقل مواد: عنوان دوره

کارشناسان ایمنی: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطحتخصصی:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانحتوامکدجزء پودمان
اي بر شناخت انبارمقدمه-
شناخت انبار-
عوامل موثر در طراحی ساختمان-
وسایل الزم براي نگهداري کاال در انبار-
لزوم رعایت ایمنی در انبارها-
مواد خطرناك انبار-
خطرات فیزیکی-
خطرات مواد قابل اشتعال-
خطرات مواد بیولوژیکی-
خطرات محیطی-
رنیازمندیهاي عمومی محل انبا-
زنی مواد در انبارعالمت اداري و برچسب-
عوامل پیشـگیري از خطـرات و حـوادث    -

ناشی از آن



ساعت10: مدت19915: کد دورهواکنش در شرایط اضطراري: عنوان دوره
صنعتی/ مسئول بهداشت کار: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطحتخصصی:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

غیرهکالسکارگاهآزمایشگاه 

/ فیلمجزوهکتــاب 
CD

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

آشنایی و معرفی انـواع بالیـاي طبیعـی و    -مقدمه و کلیات
غیرطبیعی

کمکهاي اولیه

ریزيچگونگی قطع خون-
هاها و تاولدرمان سوختگی-
هادرمان شکستگی-
انتقال مصدوم-
احیاي قلبی ـ ریوي-

ایمنی حریق

-امداد راهنماي غذایی افراد هوشیار و بی-
هوش

نکات ایمنی در اماکن عمومی-
نکات ایمنی در خانه-
نحوه کار با کپسول اطاء حریق-

واکنش در شرایط اضطراري در 
زمان صلح

یر افتادن در آتشاقدام در هنگام گ-
اقدام در هنگام آتش گرفتن لباس-
رعد و برق-
سیل-
زلزله و زمین لغزش-
تسونامی-
اقدام در هنگام قطع بـرق و سـایر منـابع    -

انرژي

واکنش در برابر تروریسم

حمله شیمیایی-
حمله بیولوژیکی-
حمله رادیولوژیکی-
روش رفع آلودگی افراد آلوده-
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ساعت10: مدت19915: کد دورهواکنش در شرایط اضطراري: عنوان دوره
صنعتی/ مسئول بهداشت کار: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطحتخصصی:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

غیرهکالسکارگاهآزمایشگاه 

/ فیلمجزوهکتــاب 
CD

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
حافظت در محل-
بمبتهدیدات ناشی از -
امنیت حمل و نقل عمومی-

هاي زمان اضطرارفوریت

آشنایی با اقـالم کیـف آمـادگی در برابـر     -
شرایط اضطراري

توزیع آب-
توزیع غذا-
توزیع سوخت-
اهداي خون-
سیستم هشدار همگانی-
پناهگاهها-
هاپیشگیري-



ساعت24: مدت19916: کد دورهبهداشت مواد غذایی: عنوان دوره
صنعتی/ کارشناسان بهداشت کار: نندگانکشرایط شرکت

: نیازپیش: سطحتخصصی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانتوامحکدجزء پودمان

مقدمه، تعاریف
کلیات-
معرفی پارامترهاي مؤثر در بهداشت مواد -

غذایی

آشنایی با اصول نگهداري مواد 
غذایی

هــاي مهــم و آشــنایی بــا میکروارگانیســم-
بهداشت مواد غذایی

هاي مختلف مواد غذاییمسمومیت-
انواع مهم مسمومیتها از قبیل بوتولیسـم و  -

غیره

ماکن، تهیه و آشنایی با بازرسی ا
توزیع و فروش مواد غذایی

آشنایی با بازرسی بهداشت گوشت-
آشنایی با بیماریهاي منتقله از گوشـت بـه   -

انسان
ــنایی بــا بازرســی بهداشــتی مــاهی،     - آش

آلودگی قبل و بعد از صید
مشخصات ماهی تازه، مـاهی گندیـده یـا    -

فاسد و ماهی منجمد
-آشنایی با بازرسی بهداشت طیور و تخم-

مرغ
آشنایی با تقلبات مواد غذایی-



اي در شناســایی خطــرات بهداشــت حرفــه: عنــوان دوره
فرآیندهاي نفت و گاز

ساعت18: مدت19919:  کد دوره

بدواستخدام: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطحعمومی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

کلیات
ــانتعــاریف و تقســیم- ــدي عوامــل زی آور بن

محیط
ايکار از دیدگاه بهداشت حرفه-

ساعت2

سر و صدا در فرآیند
انواع صدا-
منابع صدا-
ثرات صدا بر سالمتیا-

ساعت2

ارتعاش در فرآیند
منابع ارتعاش-
انواع ارتعاش انسانی-
اثرات ارتعاش بر بدن-

ساعت2

گرما، سرما و رطوبت
منابع مواجهه با گرمـا، سـرما و رطوبـت در    -

فرآیندهاي نفت و گاز
اثرات گرما، سرما و رطوبت در سالمتی-

ساعت2

پرتوها
انواع پرتوها-
توي در صنعت گازمنابع پر-
اثرات پرتوها در سالمت-

ساعت2

روشنایی

مبانی نور-
عملکرد و ساختمان چشم انسان-
منابع روشنایی-
درخشندگی-
نقش روشنایی در بهداشت و ایمنی افراد-

ساعت2

ساعت2بندي عوامل شیمیاییتقسیم-عوامل شیمیایی
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اي در شناســایی خطــرات بهداشــت حرفــه: عنــوان دوره
فرآیندهاي نفت و گاز

ساعت18: مدت19919:  کد دوره

بدواستخدام: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطحعمومی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
نحوه ورود مواد شیمیایی و سموم به بدن-
ز سموماثرات بهداشتی ناشی ا-
آشنایی با مـواد شـیمیایی مـورد اسـتفاده در     -

صنعت گاز

ارگونومی

هـاي اسـکلتی ـ عضـالنی     آشنایی با بیماري-
شایع در صنایع

ــر    - ــاري پرخط ــتگاههاي ک ــا ایس ــنایی ب آش
ارگونومیک در صنعت گاز

نوبت کاري-
محل و جابجایی کار-
-نقش ارگونومی در بهداشت، ایمنی و بهره-

وري

ساعت4



ساعت24: مدت23900: کد دورهآب، فاضالب و پساب صنعتیتصفیهشیمی: عنوان دوره
کارشناس حفاظت از محیط زیست: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشتخصصی: سطح:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

کلیات

اهمیت آب در صنعت-
چرخه آب در طبیعت-
ویژگی فیزیکی و شیمیایی آنها-
تعریف فاضالب-
انواع فاضالب و تعریف هـر یـک از انـواع    -

آن

ساعت6

تصفیه آب

ــف - ــهاي مختلـــف تصـ ــواع روشـ یه آب و انـ
مدیریت منابع آب

اصول و مبانی تصفیه آب-
استانداردهاي بهداشتی آب سالم-
کشی آب آشامیدنیمیکروب-

ساعت4

تصفیه فاضالب و پساب صنعتی

اهمیت تصفیه فاضالب و پسابهاي صنعتی-
روشهاي مختلف تصفیه فاضـالب و تصـفیه   -

اختصاصی فاضالب صنعتی
استانداردهاي تخلیه پساب-

ساعت4

ساعت4کنندههاي خنکمسایل مربوط به برج-کنندههاي خنکبرج

کلیات آزمایشات آب-آزمایشات آب و فاضالب
ساعت6کلیات آزمایشات فاضالب-



ساعت2500024زبان تخصصی



ساعت22500748زبان تخصصی 



ساعت60: مدت25016: کد دورهآشنایی با وسائل متحرك : عنوان دوره
کارشناسان: کنندگانیط شرکتشرا

:نیازپیشپایه: سطحتخصصی:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

CD/ فیلمجزوهکتــاب 


:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

نزمامحتواکدجزء پودمان

اي، پمپهاي ، پمپهاي دنده)سانتریفیوژ(پمپهاي گریز از مرکز آشنایی با انواع پمپها و کاربرد آنها
ساعت6پالنجري

هاي گریز از مرکزپمپ
اندازي و از مفاهیم پایه و اساس عملکرد، ساختمان و اجزاء، راه

یابی و نحوه رفع هاي الزم، عیبسرویس خارج کردن، بازرسی
…ربرد و عیوب، کا

ساعت8

ايهاي دندهپمپ
مفاهیم پایه و اساس عملکرد، ساختمان و اجزاء و نحوه 

اندازي و از ها، طرز راهدندهکارکرد، چگونگی کاربرد، چرخ
یابیسرویس خارج کردن، عیب

ساعت8

هاي پالنجريپمپ
-مفاهیم پایه و اساسی عملکرد، ساختمان و اجزاء چگونگی راه

یابی و نحوه رفع عیب، سرویس خارج کردن، عیباندازي و از 
کاربرد

ساعت8

ساعت6، کمپرسورها، پیچشی)گریز از مرکز(کمپرسورهاي سانتریفیوژ آشنایی با انواع کمپرسورها و کاربرد آنها

کمپرسورهاي سانتریفیوژ
مفاهیم پایه کمپرسورهاي سانتریفیوژ، مکانیسم عملکرد، انواع 

اندازي و از یابی و رفع عیب، راهفیوژ، عیبکمپرسورهاي سانتری
سرویس خارج کردن، پدیده سرج

ساعت8

کمپرسورهاي پیچشی
مفاهیم پایه کمپرسورهاي پیچشی، انواع کمپرسورهاي پیچشی، 

یابی و رفع اندازي و از سرویس خارج کردن، عیباجزاء، راه
عیب، مکانیسم عملکرد

ساعت8

وها آشنایی با انواع توربین
کاربرد آنها

هاي انبساطی و احتراقی، اجزاء توربین
اندازي توربین بطور ها، راهها، سیستم کنترل توربینتوربین

دستی و بطور خودکار، عالئم اخطار و عالئم اضطراري
ساعت8



ساعت24: مدت25017: کد دورهآشنایی با مکانیک دستگاههاي ثابت : عنوان دوره
: گانکنندشرایط شرکت

:نیازپیشپایه: سطحتخصصی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

CD/ فیلمجزوهکتــاب 


:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

آشنایی کارشناسان با دستگاههاي ثابت
زمانمحتواکدنجزء پودما

مبدلهاي حرارتی
روشهاي تبادل حرارت در مبدلها ـ اجزاي مبدلها ـ جریان 

ها و پوسته ـ کاربرد مبدلها ـ در لوله
هاي هوائیکنندهخنک

ساعت4

هاکوره
-انتقال حرارتـسوختحرارتیارزشـسوختـاحتراق
-ـکسیونیکنوهايها ـ مشعلها ـ کورهکورهانواعـهادرکوره

بخارـ سوپرهیتردیگهاي
ساعت2

انواع اجکتورها ـ خصوصیات اجکتورها اجکتورهاـتئورياجکتورها
ساعت2ـ خصوصیات بخار مصرفی

ساعت2لوله ـ انواع اتصالها ـ نحوه اتصاللوله و اتصاالت 

انواع شیرهاي صنعتی ـ شیرهاي خودکار ـ جنس شیرها ـ شیرهاي صنعتی
ساعت2رهاانتخاب شی

انواع مخازن ذخیره ـ مشخصات عمومی مخازن تحت مخازن
ساعت2فشار ـ ایمنی در مخزنهاي ذخیره

برجها
هاي دار ـ سینیهاي کالهکدار ـ سینیبرجهاي سینی

ها ـ برجهاي انباشته یا دار یا غربالی ـ انواع سینیسوراخ
پرشده ـ مقایسه برجها

ساعت2

ناپیوسته ـ راکتورهاي پیوسته ـ راکتورهاي راکتورهايراکتورها
ساعت2هاي ثابتکنصنعتی ـ خشک

ساعت2نیوماتیکـتونلیـوغیرمستقیممستقیمهايکنخشکهاکنخشک



ساعت18: مدت 50007: کد دورهبهداشت روانی در محیط کار: عنوان دوره
کارشناس بهداشت صنعتی: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطحتخصصی:ودماننوع پ
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

رفتار

تعریف-
گیري رفتارشکل-
هنجار در سازمانرفتار ب-
آشنایی با روشهاي عملی تغییر رفتار-

گستره بهداشت روانی

تعریف و گستره بهداشت روانی-
ــی در  - ــدفهاي بهداشــت روان اصــول و ه

محیط کار
سالمتی روانی-

ادراك و تفکر

ماهیت ادراك-
خطاهاي ادراکـی و تـأثیر آن بـر رفتـار و     -

روان
تحلیل و درك متقابل رفتار در محیط کار-

و اصول تفکر منطقی و غیرمنطقی
تفکرات مذهبی-

حادثه، شخصیت و بهداشت روانی

سوانح و حوادث ناشی از کار-
نقش عوامل روانشناختی در بروز آنها-
ــی از  - ــوادث ناش ــاهش ح ــگیري و ک پیش

عوامل روانی
روانشناسی سازگاري-



ساعت10: مدت19801: کد دورهایمنی ویژه مدیران و سرپرستان ارشد: عنوان دوره
هاي میانیرؤسا، مسئولین و سرپرستان واحدهاي مختلف در دوره: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشتخصصی: سطح:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:ن پس از پایان دوره قادر خواهند بودکنندگاشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

تعاریف و اصـطالحات رایـج در مـدیریت    -تعاریف
ساعت2ایمنی

ساعت1استانداردهاي مورداستفاده مهندسی ایمنی-انواع استانداردها

ساعت3سیستمهاي پیشگیري و حفاظت-حفاظت صنعتی

ط هاي مختلف در ارتباتئوري-
ساعت1ایجاد محیط ایمن-

ساعت1ایجاد انگیزه در کارکنان و مدیران-سازي ایمنیفرهنگ

ساعت2ریسک و تجزیه و تحلیل آن



ساعت24: مدت50009: کد دورهوانشناسی صنعتیاصول ر:  عنوان دوره
ــی :  کننــدگانشــرایط شــرکت ــی و غیرفن ــژه در رؤســا و سرپرســتان و کارشناســان واحــدهاي فن ــه وی ب

واحدهاي عملیاتی و کارگاهی
: نیازپیش:سطحمدیریتی: نوع پودمان

:امکانات اجرائی
کالسکارگاهآزمایشگاه 

غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

کاراییآشنایی با مفاهیم روانشناسی صنعتی، نقش نیروي انسانی در تولید و: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
4اصول و مفاهیم روانشناسی

4روانشناسی در صنعت

4روانشناسی اجتماعی صنعتی

3عامل انسانی و رابطه آن با تولید

3روابط انسانی در صنعت

3سنجش شایستگی

3رضایت حرفه اي و روحیه صنعتی

3سمکانیزمهاي سازگاري و استر



ساعت24: مدت51109: کد دورهايهاي جاري و سرمایهبودجه: عنوان دوره
مسئولین مالی با داشتن مدرك تحصیلی لیسانس به باال:  کنندگانشرایط شرکت

ندارد: نیازپیش:سطحمدیریتی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهــاب کت

CD/ فیلم

ایجاد تواناییهاي الزم براي مسئولین مالی در زمینه حـل مسـائل و مشـکالت بودجـه در     : اهداف آموزشی
شرکت ملی گاز ایران
زمانمحتواکدجزء پودمان

5اصول کلی تهیه بودجه

6نحوه و مراحل تهیه بودجه کل کشور

زینه ها چگونگی و نحوه کنترل ه
ومقایسه آن ، بودجه پیش بینی نشده و 

تشریح علل مغایرتها
6

7عملکرد و تفریغ بودجه



ساعت24: مدت53102: کد دورهپرورش مهارتهاي سرپرستی: عنوان دوره
سطوح سرپرستی، داشتن مدرك تحصیلی حداقل دیپلم: کنندگانشرایط شرکت

پرورش کارمندان: نیازشپیکارشناسی :سطحپایه: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

از مسئولیتهایشـان در اثـر افـزایش    : کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بـود شرکت: اهداف آموزشـی 
امر سرپرستی آگاه شوندمهارتهاي مورد نظر و ارتقاء کارایی در 

زمانمحتواکدجزء پودمان

تشریح نظام رشد و ارتباط آن با امر 
سرپرستی

تاکید بر سرپرست و جایگاه او در مدیریت تفکیک 
مدیریت –سرپرستی و مهارتهاي مورد نیاز –فعالیتها 

نظام مدار و کارمند مدار
4

3ده از روشهاي تجزیه شده وعوامل اساسی آنها با استفاآشنایی با مدیران اداره جلسات مختلف

نقش و مسئولیتهاي سرپرستی 
مقابله با فشارهاي -تامین هدف–مهمترین مسئولیتها 

3مقایسه وظایف کارمند و سرپرست–شغلی و علل آن 

مسئولیت و اختیار، تفویض اختیارات
تفویض اختیار –تعریف –تعریف مسئولیت و اختیار 

3فواید و موانع تفویض اختیار–آن و اصول 

ارتباط موثر
موانع ارتباطی عالیق و -تعریف و فرآیند ارتباط

انتقال اطالعات براي –اشکال ارتباطی -احساسات
هدایت رفتار سازمانی

4

انضباط موثر
–اصول انضباط موثر –ابزار انضباط –انواع انضباط 

3پرسشنامه تنبیه انضباطی

خودسازي فرد از -ي کارطرح ریز
نظراسالم

عوامل -استفاده از زمان-قسم به زمان» والعصر«
اهمیت –لیست کردن برنامه ها -رباینده زمان

زمینه هاي –) ع(خودسازي از منظر امام علی 
موانع خودسازي -خودسازي

4



ساعت24: مدت53103: کد دورهپیشرفته سرپرستی: عنوان دوره
سطوح مختلف مدیریت و سرپرستی و داشتن مدرك لیسانس: کنندگانشرایط شرکت

مهارتهاي سرپرستی: نیازپیش:سطحمدیریتی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

: ره قادر خواهند بودکنندگان پس از پایان دوشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

مروري بر مفاهیم مدیریت و سرپرستی 
استفاده از تعریف و –رعایت نکات مورد استفاده 

مفاهیم از صاحبنظران و فرهنگها مقایسه مدیر و 
سرپرست و اهمیت آن 

5

مکاتب مختلف مدیریت
ریت تبلور و مدیریت علمی مدی–مدیریت غیر علمی 

–نظریه اقتضا -مکتب روابط انسانی-عمومی

مدیریت سیستمی 
6

ادارك و دید نسبت به کار مدیریت و 
سرپرستی 

–نگرش –تعریف –خطاهاي ادراکی –عوامل موثر 

4پرسش نامه ها 

بررسی شیوه هاي مختلف مدیریت و 
سرپرستی 

مدیریت مردمی یا شورایی –سرپرستی تعاونی 
مدیریت یا سرپرستی فرهی مدیریت –قر مدیریت و ف

–شبکه مدیریت سبکهاي مدیریت –شبکه اي 

مدیریت اسالمی–ضرورت آموزش سرپرستان 

5

4نظریه هاي انگیزش–انگیزش و تعادل حیاتی شناخت انگیزش و تاثیر آن در کار



ساعت24: مدت53104: کد دورهفن اداره جلسات : عنوان دوره
دیپلمسطوح مختلف شرکت و داشتن حداقل مدرك فوق: کنندگانشرایط شرکت

پرورش مهارتهاي سرپرستی: نیازپیشکارشناسی :سطحپایه: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

هاي گروهـی  براي شرکت در بحث: پایان دوره قادر خواهند بودکنندگان پس ازشرکت: اهداف آموزشی
.و آشنا ساختن دیگران با فن اداره جلسات آماده شوند

زمانمحتواکدجزء پودمان

تشریح جلسات
تشریح جلسات آموزش اطالعی و مشورتی و 

8چگونگی اداره هر یک

8کیفیت تنظیم محتواي کنفرانسمحتواي کنفرانس

8بیان رمز موفقیت اداره کننده جلسهوه اداره جلساتنح



ساعت24: مدت53105: کد دورهاصول روانشناسی براي سرپرستان : عنوان دوره
مدرك لیسانس–مدیریت و سرپرستی سطوح مختلف : کنندگانشرایط شرکت

روانشناسی عمومی: نیازپیشکارشناسی :سطحپایه: نوع پودمان
:جرائیامکانات ا

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

هاي گروهـی  براي شرکت در بحث: کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی
.و آشنا ساختن دیگران با فن اداره جلسات آماده شوند

نزمامحتواکدجزء پودمان
3رویکردي سیستمی بر رفتار انسان روانشناسی براي مدیران

ایجاد عزت نفس در محیط کار
عوامل سازمانی موثر در ارتقاء عزت نفس نقش 

4سرپرستان در تقویت عزت نفس 

فنون سخنرانی
کنترل –ارائه سخنرانی –آمادگی براي سخنرانی 

کاهش دادن –مشخص کردن هدف –مخاطبان 
تطبیق سخنرانی با تعدد و مخاطبان–ت مشکال

4

اداره امور تدارکاتی
براي سفر –برنامه ریزي –سازماندهی برنامه زمانی 

تهیه چک لیست و برنامه انجام کارها زمان دهی –
دعوت از مخاطبان–سخنرانی گروهی 

4

آشنایی با سالن سخنرانی
–ارزیابی سالن، مقدمات سخنرانی، بررسی جزئیات 

3وسایل سمعی و بصري-انتخاب نوع صندلی

توضیح اهداف
–استفاده از دانش و اطالعات -لحن صحبت کردن

3انتخاب نکات اصلی و کلیدي

نوشتن –سازماندهی و کسب اطالعات 
متن سخنرانی

استفاده از تکنولوژي –بررسی مطالب و منابع 
افزایش –جدید تطبیق ساختار سخنرانی با مطالب 

اثر بخشی اطالعات
3



ساعت24: مدت53107: کد دورهتجزیه و تحلیل مشکالت و تصمیم گیري : عنوان دوره
سال سابقه کار5–مدرك لیسانس -مدیریتسطوح مختلف : کنندگانشرایط شرکت

پرورش کارمندان و مهارتهاي سرپرستی: نیازپیشکارشناسی :سطحتخصصی: نوع پودمان
:ئیامکانات اجرا

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

با اصول تجزیـه و تحلیـل مشـکالت    :کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی
.احتمالی و تصمیم گیري بصورت سیستماتیک آشنا شوند

زمانمحتواکدجزء پودمان
تعریف و طبقه بندي مشکالت و 

شناسایی مشکالت
-پرسنلی–مالی -اجرایی-مشکالت ساختاري

6تغییرات داخلی و محیطی

تجزیه و تحلیل مشکل و علت یابی
تجزیه و تحلیل راه حل -تشخیص و تعریف مشکل

انتخاب راه –تعیین هدف از تصمیم گیري –ها 
...حل مناسب و 

6

تصمیم گیري
تصمیم گیري در شرایط معلوم و نامعلوم تعریف

نمودار درخت تصمیم –تعیین هدفهاي اختیاري 
گیري

6

سیستم هاي پیش بینی و کنترل 
مشکالت

–مسئولین واحدهاي همطراز -اطالعات زیردستان

–برگه هاي بازرسی –مشتریان و مراجعان سازمان 

نمودار کنترل–نمونه گیري آماري 
6



ساعت24: مدت53108: کد دورهایجاد انگیزه در کارکنان: عنوان دوره
مدیران، رؤسا، سرپرستان: کنندگانشرایط شرکت

: نیازپیش: سطحمدیریتی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودرکتش: اهداف آموزشی
آشنایی با مکانیزم انگیزش و افزایش کارایی در فعالیتهاي سازمانی

زمانمحتواکدجزء پودمان
تعریف انگیزش

نظریه سلسله مراتب نیازها
وجهی آلدرفرنظریه سه

نیاز به پیشرفت
يهاي موازنه از نظریه برابرنظریه

نظریه دو عاملی
اصالح رفتار



ساعت24: مدت53109: کد دورهاصول برقراري ارتباط موثر در سازمان : عنوان دوره
مدرك تحصیلی لیسانس–مدیریت و سرپرستی سطوح مختلف : کنندگانشرایط شرکت

روانشناسی عمومی: نیازپیشکارشناسی :سطحتخصصی: نوع پودمان
:اجرائیامکانات

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

هاي گروهـی  براي شرکت در بحث: کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی
.و آشنا ساختن دیگران با فن اداره جلسات آماده شوند

مانزمحتواکدجزء پودمان

تعریف سازمان و ارتباط
اشاره به -اشاره به حسن همکاري در سازمان

اهمیت سازمان براي درك و تعریف موثر از فرد 
براي مفهوم ارتباط

4

مشخصات فرآیند ارتباط
و -ارتباطات غیر کالمی–ارتباط دریافت شده 

مجاري رسمی و غیر -مجاري ارتباطات-کارآمد
تموانع ارتباطا–رسمی 

4

ارتباط غیر کالمی
نگاه و -وضعیت بدن-استفاده از حاالت چهره

3به جاي بیان کتبی و یا پیام شفاهی الزامیسایراشارات

بهترین نوع ارتباط 
اشاره به نوع شبکه همه جانبه ارتباط و تفاوت بین 

3همه شبکه ها

ویژگیهاي بازخورد موثر
ان زم-سودمندي-توصیف–صراحت –هدف 

3روایی-روشنی-آمادگی-بندي

نظام رسمی و غیر رسمی ارتباط

تاثیر عناصر هماهنگی و تفویض اختیار معین در 
عناصر نیازها و روابط روانی –تشکیل نظام رسمی 

و اجتماعی بین افراد و گروهها براي تشکیل نظام 
غیر رسمی 

4

خوب گوش دادن
گ بودن گوش به زن-گوش دادن به محتواي پیام

توجه به تمام -پاسخ به احساسات-احساسات
راهنماها، هم کالمی و غیر کالمی

3



ساعت24: مدت53110: کد دورهارزشیابی کارکنان : عنوان دوره
مدیران سطوح مختلف و کارشناسان با داشتن مدرك تحصیلی لیسانس: کنندگانشرایط شرکت

اصول برقراري ارتباط موثر در سازمان: یازنپیشکارشناسی :سطحتخصصی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

: کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

انارزشیابی شایستگی کارکن

بررسی عملکرد و تعیین میزان موفقیت در مقایسه 
با استانداردها

بررسـی رفتــار و اخــالق و تعیـین انضــباط آنهــا بــا   
الگوهاي رفتاري

5

محاسن ارزیابی شایستگی کارکنان
-شرکت فعـال در جلسـات  -تغییر رفتارهاي شغلی

تغییر –خالقیت و نوآوري -توجه به نیروي انسانی
قیرفتارهاي اخال

5

انواع روشهاي ارزیابی شایستگی
توزیـع  –مقایسه فرد به فـرد  -روشهاي درجه بندي

بررســی -چگالیســت-انتخــاب اجبــاري-اجبــاري
...داخل و 

5

نظریه هاي ارزیابی
ــدگاه صــاحبنظران    ــا از دی ــه ه ــه نظری شــرح و ارائ

5برجسته

شرایط اجراي طرح ارزیابی شایستگی 
کارکنان

ــول ــل حص ــمقا-قاب ــل فه ــت و -ب ــق سرپرس تواف
ــد ــري -کارمن ــدازه گی ــل ان -زمــان مشــخص–قاب

و قابل تغییر استانداردها–صورت مکتوب 
4



ISOمبانی، الزامات، مستندسازي : عنوان دوره 24: مدت53114: کد دوره٩٠٠١

صنعتی/ صنعتی ـ مسئول بهداشت کار/ کارشناس بهداشت کار: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطح:اننوع پودم
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان
مفاهیم و اصول سیستم مدیریت 

کیفیت
ریت کیفیت پیدایش مدی-
روند توسعه-

-الزامات
-نحوه استقرار الزامات



ساعت24: مدت53122: کد دورهاصول و فنون مذاکره: عنوان دوره
کارشناسان و رؤساي امور: کنندگانشرایط شرکت

: نیازپیش: سطحمدیریتی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی
آشنایی با نحوه برقراري ارتباط و انتقال صحیح و اثربخش مفاهیم موردنظر

زمانمحتواکدجزء پودمان
تعریف مذاکره و انواع آن

کاربردهاي مذاکره
معیارهاي مذاکره اثربخش و 

مراحل آن
فنون و سبکهاي مذاکره

تعارض و مذاکره
هاي رفتاري و گفتاري در توصیه

مذاکره موفق



اي سیستم مدیریت ایمنی و بهداشـت حرفـه  : عنوان دوره
OHSAS

ساعت12: مدت53125: کد دوره

: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشنشانها و افسران آتشنشانآتش: سطح:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

و مفاهیمکلیات

خطر، ریسک، حادثه و (تاریخچه، تعاریف -
(...

OHSASدامنه کاربرد -

اصطالحات و تعاریف-

OHSASعناصر سیستم مدیریت 

نیازمندیهاي کلی-
خط مشی-
ــرح- ــزي ط ــابی و  (ری ــر ارزی ــایی خط شناس

)کنترل ریسک
الزامات قانونی-
OHSASاهداف کالن برنامه مدیریت -

لیت آمـوزش  مسـئو ) سـاختار (اجرا عملیات -
آگاهی و صالحیت، مشاوره

ارتباطات، مستندسازي، کنترل مواد-
آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري-
پـــایش و (بررســـی و اقـــدامات اصـــالحی -

گیري، اقدامات اصالحی و پیشگیرانه اندازه
)سوابق، ممیزي

بازنگري مدیریت سیستم-



ساعت8: مدت53126: دورهکد )MIS( سیستم هاي اطالعات مدیریت: عنوان دوره
مسئولین و کارشناسانروساي واحدها: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش: سطحمدیریتی : نوع پودمان
:امکانات اجرائی

آزمایشگاه کارگاهکالس

CD/ فیلمجزوهکتــاب

غیره    

:هند بودکنندگان پس از پایان دوره قادر خواشرکت: اهداف آموزشی
آشنایی با اهمیت سیستمهاي اطالعات مدیریت در نقش آن در تسریع و ارتقا کارایی تصمیمات متخذه

زمانمحتواکدجزء پودمان
نقش و جایگـاه اطالعـات مـدیریت در تصـمیم     -

گیري مدیران
نقش خروجی سیستمهاي اطالعـات در حرکـت   -

به سمت خروج از تصمیم گیري سنتی
سیســـتمهاي اطالعـــاتی مـــدیریت در جایگـــاه -

مجموعه سیستمهاي مدیریت
ارتباط سیستمهاي اطالعاتی با سـایر سیسـتمهاي   -

موجود در سازمان
نقش سیستمهاي اطالعاتی-
ــل  - معرفــی اجمــالی تکنیکهــاي طراحــی و تحلی

سیستمهاي اطالعاتی
اطالعـات  مفاهیم و اصول طراحـی سیسـتمهاي   -

مدیریت
ــ- ــت سیســتمهاي  تکنیکه ــاده ســازي و تثبی اي پی

اطالعات مدیریت
ــش شــبکه هــا دراســتفاده از  یکپــارچگی     - نق

اطالعات در سیستمهاي اطالعاتی



ساعت24: مدت53132: کد دورهتکنیکهاي آماري: عنوان دوره
کارکنان شاغل در صنعت گاز: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش: سطحمدیریتی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

آزمایشگاه کارگاهکالس

CD/ فیلمجزوهکتــاب

غیره    

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی
آشنایی کارشناسان  با علم آمار بمنظور استفاده ار راه حلهاي مناسب براي کاهش مشکالت موجود

زمانمحتواکدجزء پودمان
-روشهاي آماري

-نمونه هاي آماري
-روشهاي نمونه گیري

-آشنایی با چارك



ساعت8: مدت53136: کد دورهسمینار مدیریت ریسک: عنوان دوره
کلیه کارشناسان و مسئولین واحدهاي عملیاتی:  کنندگانشرایط شرکت

ـــ: نیازپیشکارشناسی :سطحتخصصی: نوع پودمان
:مکانات اجرائیا

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

بـا انـواع ریسـک هـاي     :کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشـی 
.موجود در فرایند کارها، نحوه محاسبه میزان و اهمیت آن آشنا شوند

زمانمحتواکدجزء پودمان
تعاریفی از ریسک و حوزه هاي کاربرد آنتعاریف

ریسکدهندهتشکیلهايعناصرو مشخصهمعرفیعناصر ریسک

نحوه تعیین و محاسبه اهمیت و میزان ریسکاندازه گیري ریسک

تجزیه و تحلیل و تعیین عوامل بالقوه شکستبررسی پیامدهاي ریسک



ساعت8: مدت53138: کد دورهر مدیریت بحرانسمینا: عنوان دوره
کلیه کارشناسان، مسئولین و رؤساي امور واحدها:  کنندگانشرایط شرکت

ـــ: نیازپیشکارشناسی :سطحتخصصی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

با ویژگیهاي بحران براي :کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی
.اخذ تصمیم در مواقع مقتضی آشنا شوند

زمانمحتواکدجزء پودمان

مقدمه ـ مفاهیم ـ کلیات و تعریف 
مدیریت بحران

با تأکید بر اینکه مدیران هرگز در خالء و 
ه و تصمیم خارج از سیستم ستادي عمل نکرد

.نمایندعوامل محیطی و خارجی اتخاذ نمی
2

مدیریت بحران بعنوان نوعی 
مدیریت اقتضایی

با استفاده از اصطالحاتی مانند مدیریت 
دینامیک، متحرك و زنده و بصورت مدیریت 

اي ـ مدیریت توصیفی ـ مدیریت اصولیحرفه
1

1هاي مربوط به مدیریت بحراننظریه

1یژگیهاي بحرانو

استفاده تکنیک طوفان مغزي در 
بحران

هاي رادیکال ـ مکتب تولید ایده ـ ایده
تشویق اصالح دیده توسط دیگران ـ 

تأکید بر تفکر گروهی
1

ریزي براي مدیریت در بحرانبرنامه
ریزي مشارکت در اهداف ـ مسئولیت برنامه

ریزيگستردگی و کارایی در برنامه

مدیریت بحرانکنترل
تجزیه و تحلیل تعیین بحران ـ طراحی یک 

آوري درست اطالعات بحران ـ ترس مدل جمع
از انحراف عملکرد از برنامه تدوین شده

1



ساعت8: مدت53140: کد دورهمدیریت زمان: عنوان دوره
رؤساي واحدها، مسئولین و کارشناسان: کنندگانشرایط شرکت

: نیازپیش: سطحتیمدیری: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی
سازي زمانکنندگان در تخصص و بهینهافزایش توانمندي شرکت

زمانحتوامکدجزء پودمان
ناپذیرزمان منبعی نادر و جبران

فرهنگ مدیریت زمان
بندي و تعیین روشهاي زمان

اولویت
چهار اصل پیتر دراکر به منظور 

وري از زمانحداکثر بهره
مدیریت زمان در اداره جلسات



ساعت8: تمد53142:کد دورهT.Q.M–سمینار مدیریت کیفیت جامع : عنوان دوره
روساي واحدها ، مسئولین و کارشناسانکنندگانشرایط شرکت

-:نیازپیشکارشناسی:سطحتخصصی:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

و ارتباط آن T.Q.Mبا مفهوم : ه قادر خواهند بودکنندگان پس از پایان دورشرکت: اهداف آموزشی
با فرهنگ جامعه و نحوه استقرار آن در سازمانها آشنا شوند 

زمانمحتواکدجزء پودمان
1تاریخچه کیفیت و خدمت از ابتدا تا امروزتاریخچه 

کلیات
کلیات و تعاریف مربوط به استقرار سیستم 

2کنترل کیفیت

1و اجزا تشکیل دهنده آنTQMف تعریTQMتعریف 
1با فرهنگ جامعهTQMارتباط 

TQMارتباط 

شناخت وضع موجود ارگانها و موسسات و 
ارتباط مدیریت کیفیت جامع با سیستمهاي 

تضمین کیفیت
2

1معرفی نمونه هاي کاربردي



ساعت8: مدت53158: کد دورهمهندسی مجدد در سازمانها: عنوان دوره
رؤساي واحدها و مسئولین و کارشناسان: کنندگانرایط شرکتش

: نیازپیش: سطحمدیریتی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی
آشنایی با مفهوم مهندسی مجدد و کاربرد آن در افزایش کارایی و اثربخشی سازمانها

زمانمحتواکدجزء پودمان
تاریخچه و ویژگیهاي مهندسی 

مجدد
توجه در اجراي نکات قابل

مهندسی مجدد
تفاوت طراحی مجدد و مهندسی 

مجدد
ارتباط تکنولوژي اطالعات و 

مهندسی مجدد
چه کسی مهندسی مجدد را انجام 

دهد؟می



ساعت8: مدت53175: کد دورهانگیزش و سازمان: عنوان دوره
روساي واحدها و کارشناسان: کنندگانشرایط شرکت

: نیازپیش: سطحمدیریتی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی
هاي عملی ایجاد انگیزه جهت تحقق اهداف سازمانیآشنایی فراگیران با مفهوم انگیزش در سازمان و شیوه

زمانمحتواکدجزء پودمان
ماهیت انگیزش

هاي انگیزش در آینه نظریه
روانشناسی

توسعه مهارتهاي انگیزشی



ساعت24: مدت53183: کد دورههاي شغلیهاي مقابله با استرسشیوه: عنوان دوره
رؤسا، مسئولین مهندسین و کارشناسان: کنندگانشرایط شرکت

: نیازپیش: سطحمدیریتی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی
آماده نمودن مدیران براي پذیرش مسئولیتهاي جدید

زمانمحتواکدجزء پودمان
مفهوم شناسایی استرس

هاي استرس شغلیهمیشه
له با استرس شغلیهاي مقابشیوه



مستندسازي و ممیزيالزامات،مبانی،: عنوان دوره
OHSAS ١٨٠٠١

24: مدت53403: کد دوره

صنعتی/ صنعتی ـ مسئول بهداشت کار/ کارشناس بهداشت کار: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطحمدیریتی:نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

ــتم  -کلیات ــول سیس ــاهیم و اص و OHSASمف
ارزیابی ریسک

OHSASتشریح  ١٨٠٠١

واحد کاربرد-
تعاریف و واژگان-
تالزاما-
-

ابزارهاي ارزیابی ریسک
-HAZOP وFTA

موارد کاربرد-
دهیریزي، هدایت، سازمانبرنامه-

انجــام ممیــزي منطبــق بــا اســتاندارد     -ممیزي
OHSAS ١٨٠٠١

OHSASمنطبق با استاندارد -مستندسازي ١٨٠٠١



ساعت8: مدت53358: کد دورهریزي استراتژیکبرنامه: عنوان دوره
مدیران میانی ارشد: کنندگانشرایط شرکت

: نیازپیش: سطحمدیریتی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی

نزمامحتواکدجزء پودمان
مفاهیم و اصطالحات-
مزایا و ویژگیهاي مدیریت استراتژیک-
انواع استراتژیها-
ابزار انتخاب استراتژي-
اجرا و کنترل استراتژي-
ارزیابی استراتژي-
مسائل و مشکالت مدیریت استراتژیک-
اشتباهات رایج و دالیل شکست-
ریزي استراتژیکبرنامه-



ساعت12: مدت53408: کد دورهHSEممیزي : ان دورهعنو
کارشناس ارشد حفاظت محیط زیست: کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیشپایه: سطحمدیریتی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کالسکارگاهآزمایشگاه 
غیره

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت:اهداف آموزشی

زمانمحتواکدجزء پودمان

مستندسازي

هاي مدیریت کیفیتنظام-
گرایـی ـ   تعهـد ـ مشـتري   (مـدیریت کیفیـت   -

هـا ـ   هـا ـ مسـئولیت  ریـزي مشی ـ طـرح خط
)بازنگري

کلیات-
نظامنامه کیفیت-
کنترل مدارك-
کنترل سوابق-

ساعت6

ISOاستاندارد  ١۴٠٠١

ISOاستاندارد - ١۴٠٠١
الزامات نظام مدیریت زیست محیطی-
الزامات کلی ـ خط مشی زیست محیطی-
ریـزي ـ اجـرا و عملیـات ـ بررسـی و       طـرح -

ممیزي داخلی ـ بازنگري مدیریت

ساعت3

OHSASاستاندارد  ١٨٠٠١

OHSASاستاندارد - ١٨٠٠١
عناصر نظام مدیریت ایمنی و بهداشت -
-اي ـ طـرح  و بهداشت حرفهمشی ایمنی خط-

ریزي ـ اجـرا و عملیـات ـ بررسـی و اقـدام       
اصالحی و ممیزي ـ بازنگري مدیریت

ساعت3



ساعت12: مدت53449: کد دورهHSEمدیریت: عنوان دوره
HSEکارشناس : کنندگانشرایط شرکت

:نیازپیش:سطحمدیریتی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

غیرهکالسارگاهکآزمایشگاه 

CD/ فیلمجزوهکتــاب 

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی
شناخت سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست و عناصر و نحوه استقرار آن

زمانمحتواکدجزء پودمان

کلیات و تعاریف

،HSEیریت تاریخچه سیستم مد-
تعریــف اصــطالحات سیســتم مــدیریت -

HSE)    حادثــه، خطــر، جنبــه زیســت
ــه اي و  محیطــی، رویــداد بهداشــت حرف

...) ایمنی و 

HSEعناصر سیستم مدیریت 

تعهد، -
رهبري و خط مشی،-
مدیریت ریسـک، قـوانین و   (طرح ریزي -

)مقررات، تعیین اهداف و برنامه ها
ف،  منـــابع، وظـــای(اجـــرا و عملیـــات -

مسئولیتها و اختیارات، آموزش، آگـاهی و  
صالحیت، ارتباطات، مستندسازي سیستم 

HSE کنترل عملیات، واکنش در شرایط ،
)اضطراري، مدیریت تغییر

پایش و انـدازه  (بررسی و اقدام اصالحی -
گیري، عدم انطباق و اقدامات اصالحی و 
پیشـــگیرانه، ســـوابق، ممیـــزي سیســـتم 

)HSEمدیریت 
مدیریت   بازنگري -

HSEانواع مدلهاي سیستم مدیریت 

مدل ارائه شده توسط وزارت نفت،-
ISOمدل اجرایی- ١۴٠٠٠
-OHSAS ١٨٠٠ ١



ساعت24: مدت53527: کد دورهارزشهاي اخالقی و توسعه سازمانی: عنوان دوره
سرپرستان و مدیران: کنندگانشرایط شرکت

: نیازپیش: سطحمدیریتی: نوع پودمان
:امکانات اجرائی

کارگاهآزمایشگاه 

غیرهکالس

جزوهکتــاب 

CD/ فیلم

:کنندگان پس از پایان دوره قادر خواهند بودشرکت: اهداف آموزشی
و هاي مهم مدیریت مسئوالنه و همچنـین نحـوه برخـورد مـدیران سـازمان بـا مسـائل        آشنایی با مؤلفه

مباحث اخالقی و ارزشی
زمانمحتواکدجزء پودمان

اي بر ارزشهاي سازمانیمقدمه
عدالت در محیط کاري

ایجاد وفاداري شخصی در خارج 
از محیط کار

اخالقیات در استراتژي
استانداردهاي جهانی در رقابت
استانداردهاي جهانی در اخالق

ستگوییشخصیت بازرگانی و را


