
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 مرکز آموزش  معرفی

 شرکت مهندسی ایمنی پارا

 (دوره های حضوری، مجازی و اعزام به خارج)  AIMو  HSEمجری برگزاری دوره های تخصصی 
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 معرفی شرکت
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مطرح و مشارکت با همکاران بهره مندی از تیم مدیریتی و فنی با سابقه با )سهامی خاص( شرکت مهندسی ایمنی پارا 

 به شرح زیر را دارد: AIMو  HSEآغاز به فعالیت نموده و آمادگی ارائه خدمات نوین  1399بین المللی از سال 

 

  مهندسی و مدیریتHSE 

 مدیریت یکپارچه دارایی های فیزیکی (AIM)  

 توسعه نرم افزارهایHSE  

  آموزش های تخصصیHSE و AIM    

  راهبریHSE طب صنعتی اهو آتش نشانی و درمانگ 

  بازرگانی تجهیزاتHSE ) ،تولید ، صادرات واتردواتامین) 

 

حال حاضر با دارا بودن همکاران بین المللی از کشورهای کانادا، هلند، فرانسه، ایتالیا،  شرکت مهندسی ایمنی پارا در

 .آلمان، نروژ، کره جنوبی و چین خدمات ارائه می دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ارتباط با ما

 تهران، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم : مالقات با ما

  ۶۶سرو شرقی، پالک  شهید عالمه طباطبایی، و )کاج( 

 1۰و  ۶، ۵واحدهای 

 :تماس با ما

     2213748۰-۰21 تلفن:   2213۵984-۰21 فکس: 
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 مأموریت 

و مشارکت با همکاران بهره مندی از تیم مدیریتی و فنی با سابقه با )سهامی خاص( شرکت مهندسی ایمنی پارا ما در 

 پویا به ارائه خدماتی به عنوان سازمان بین المللیمطرح 

  مهندسی و مدیریتHSE 

 مدیریت یکپارچه دارایی های فیزیکی (AIM)  

 توسعه نرم افزارهایHSE  

  آموزش های تخصصیHSE وAIM    

  راهبریHSE طب صنعتی اهو آتش نشانی و درمانگ 

  بازرگانی تجهیزاتHSE ) ،تولید ، صادرات واتردواتامین) 

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، دریایی، نیروگاهی، فوالد، مراکز شهری و سایر صنایع شیمیایی بازار هدف ما پردازیم. می

بر پایه ساختن رویاهای ایمنی کارمندان و مشتریان خود  ماشعار باشد. داخل و خارج از کشور می و تولیدی

 .  می باشد

 چشم انداز 

 2۰22انتخاب کارفرمایان در خدمات پارا تا سال  3از یکی 

 ارزش های محوری

 مسئولیت ،مشتریان ،یکپارچگی ،تعهد، کار گروهی ،هدف ،نوآوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 های محوریمأموریت، چشم انداز و ارزش

 یسیستم های مدیریت



 

 

 

 

 

دوم بخش  

مرکز آموزشمعرفی   
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مندسازی ها را به توانهای اخیر، نیاز سازمانالمللی در سالتغییرات سریع محیط و تکنولوژی و همچنین افزایش رقابت در سطح ملی و بین

و  HSEا ارائه خدمات مهندسی، مشاوره و آموزش در حوزه ب پارامهندسی ایمنی کارکنان خود بیش از پیش افزایش داده است. شرکت 

AIM ، در راستای برآورد نیازهای آموزشی مشتریان خودPARA Academy تاسیس کرده است را. 

در  پاراو به دنبال تحقق هدف اصلی  است مدرس تخصصی ایرانی و خارجی 10صندلی آموزشی و دارای  پنجاهمجهز به  پاراآکادمی 

های تحقیقاتی را نیز در گروه های دیگری مانند حمایت از نخبگان و پروژهابی به این مرکز، در کنار مسئولیت آموزش، فعالیتیدست

 .وظایف خود قرار داده است

 :به شرح زیر است پاراترین وظایف آکادمی مهم

 پرسنل خودهای تخصصی برای برگزاری دوره 

  در محل شرکت و کارفرما( زی برای مشتریان با مدرس ایرانیبرگزاری دوره های تخصصی حضوری و مجا( 

 در محل شرکت و کارفرما( برگزاری دوره های تخصصی حضوری و مجازی برای مشتریان با مدرس خارجی( 

 ( برگزاری دوره های تخصصی اعزام به خارج)هلند، ایتالیا، امارات، ترکیه و عمان 

  مرکز ارائه خدمات تخصصیSafety VR )واقعیت مجازی ایمنی( 

 در بخش های تخصصی زیر دسته بندی می شوند.  این دوره ها

 دوره های تخصصی ایمنی فرایند 

  دوره های تخصصی مدیریت یکپارچه دارایی ها(AIM) 

 دوره های تخصصی مدیریت بحران 

 دوره های تخصصی مهندسی حریق 

 )دوره های تخصصی آتش نشانی )عملیاتی 

  سیستم های مدیریتدوره های تخصصی 

 دوره های تخصصی فراساحل 

 سایر دوره های تخصصی 

 

 

 

 



 

 

 سوم بخش

 توانمندی های آموزشی
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 مندی های آموزشی شرکت مهندسی ایمنی پاراتوان

 دوره های تخصصی ایمنی فرایند

 مدت )ساعت( عنوان ردیف

 6  (PSM) مدیریت ایمنی فرآیندمروری بر  1

 18 (PSM)مدیریت ایمنی فرآیند استقرار  2

 18 (PSM Gap Assessment)ارزیابی شکاف مدیریت ایمنی فرایند  3

 12 (PSM KPI Development) مدیریت ایمنی فرایند عملکردی های شاخص توسعه 4

 12 حوادث فرایندیتجزیه و تحلیل  5

 12 ویژه بازرسان  –فرایندی  و تحلیل علل ریشه ای حوادث یبازرس 6

 30 (PHA/HAZOP Leader)جلسات شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک فرایندی رهبری  7

 12 (PSSR)مرور ایمنی پیش از راه اندازی  8

 18 (PHA)روش های شناسایی و تجزیه و تحلیل مخاطرات فرایندی  9

 PHA-Pro 18و نرم افزار  HAZOPشناسایی مخاطرات فرایندی به روش  10

 12 (PFD & PID)آشنایی با نقشه های فرآیندی  11

 12 (SIL Study)تحلیل سطح یکپارچگی ایمنی  12

13 Layer Of Protection Analysis (LOPA) 12 

 12  (MOC) مدیریت تغییر 14

 HAZID  12شناسایی مخاطرات به روش  15

 12 نودبندی نقشه های فرایندی 16

 12 (Alarm rationalization)سازی آالرم ها  یمنطق 17

 18 ایمنی خطوط لوله انتقال در صنایع فرآیندی 18



 

 10 

 18 ایمنی مخازن نگهداری مواد شیمیایی 19

 18 مقدماتی - PHASTمدلسازی پیامد با  20

 18 پیشرفته – PHASTمدلسازی پیامد با  21

 18 (QRAارزیابی ریسک کمی ) 22

 18  (Hazardous Area Classification)طبقه بندی مناطق خطر قابل انفجار   23

 

 (AIM)مدیریت یکپارچه دارایی ها دوره های تخصصی 

 مدت )ساعت( عنوان ردیف

 18  (AIM) مدیریت یکپارچگی دارایی ها 1

 18 (PAM) مدیریت دارایی های فیزیکی 2

 18 (SIMS)مدیریت یکپارچگی سازه  3

 18 (PIMS)مدیریت یکپارچگی خطوط لوله  4

 18  (WIMS) مدیریت یکپارچگی چاه ها 5

 18 (RCA) ای خرابی تجزیه و تحلیل علل ریشه 6

 18 (RCM)نگهداشت مبتنی بر قابلیت اطمینان  7

 18 (TPM)  ور فراگیر نگهداری و تعمیرات بهره 8

 12 دوره آموزشی مدیریت انبار و قطعات یدکی 9

10 
 استانداردهای عملکردیشناسایی تجهیزات بحرانی و تدوین 

 (SCE identification & performance standard development)  
12 

 18 (RBI)بازرسی بر مبنای ریسک  11

 18 (FMEA)و اثرات آن  حاالت خرابیتجزیه و تحلیل  12
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 مدیریت بحراندوره های تخصصی 

 مدت )ساعت( عنوان ردیف

1 Introduction to incident command system (ICS 100) 12 

2 ICS for Single resource and initial action incidents (ICS 200) 12 

3 Intermediate ICS for expanding incidents (ICS300) 18 

4 Advanced ICS (ICS 400) 18 

 12 (OSM)  صحنه مدیریت 5

 18 (ERP) اضطراری شرایط در واکنش تدوین و ریزی طرح 6

 12 مقدماتی –کمک های اولیه  7

 12 پیشرفته -کمک های اولیه  8

 12 کلیات طراحی اتاق بحران بر مبنای پدافند غیرعامل 9

 24 سناریو نویسی و تجزیه و تحلیل شرایط اضطراری و مانورها 10

 

 حریق مهندسی دوره های تخصصی

 مدت )ساعت( عنوان ردیف

 12 (F&G System)آشنایی با آشکارسازهای دود و آتش  1

 12 (F&G Mapping)جانمایی آشکارسازهای دود و آتش  2

 12 (FRA)ارزیابی ریسک حریق  3

 12 (Fire Load)محاسبه بار حریق  4

 12 بازرسی، تست و تعمیرات سیستم های ایمنی و آتش نشانی 5

 18 طراحی شبکه آتش نشانی )پمپ، مخازن و سیستم انتقال( 6

 18 (FSIA) سامانه حریق تضمین جامعیت 7



 

 12 

 PIPENET 18 نرم افزار با آبی حریق پایه اطفای سیستمهای طراحی 8

 18 (Total floating system)گازی پایه حریق اطفای سیستمهای طراحی 9

 12 مربوطه محاسبات و فوم بر مبتنی حریق اطفای های سیستم طراحی 10

 12 رفتار شناسی حریق 11

 18 (Fire Zone Study)تعیین منطقه خطر  12

 PyroSim 18شبیه سازی آتش و دود با نرم افزار  13

 

 آتش نشانی )عملیاتی( دوره های تخصصی

 مدت )ساعت( عنوان ردیف

 3 آتش نشانی مقدماتی 1

 4 آتش نشانی پیشرفته 2

3 HAZMAT-Basic 3 

4 HAZMAT-Advance 4 

 3 های آتش نشانیتعمیرات و نگهداری ماشین  5

 16 پمپ های آتش نشانی 6

 

 سیستم های مدیریت دوره های تخصصی

 مدت )ساعت( عنوان ردیف

 18 (ISO 45001:2018)الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  1

 18 (ISO 14001:2015)الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت محیط زیست  2

 18 (HSE-MS)الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست   3

 18 (ISO 22000:2018)الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی   4
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 فراساحل دوره های تخصصی

 مدت )ساعت( عنوان ردیف

 12 )فراساحل( آتشنشانی تجهیزات بازرسی 1

 LSA 18 تجهیزات بازرسی 2

 12 فراساحل ایمنی المللی بین الزامات با آشنایی 3

 

 سایر دوره های تخصصی

 مدت )ساعت( عنوان ردیف

 16 استاندارد ها و کد های رایج ایمنی 1

 16 اصول انتخاب، نحوه آزمون و کاربرد وسایل حفاظت فردی 2

 16 ایمنی برق 3

 16 ایمنی ترافیک و رانندگی تدافعی 4

 16 ایمنی جوشکاری و برشکاری 5

 8 ایمنی داربست 6

 24 مقررات ایمنی باالبر ها و جرثقیل 7

 H2S 8آشنایی با خطرات گاز  8

9 HSE 18 شهری و شهروندی 

 12 ایمنی مدارس 10

 16 ایمنی عمومی  11

 8 صنعتی آالت ماشین با کار ایمنی 12

 8 (5S) کار محیط آراستگی نظام 13

 16 مدیریت ریسک 14
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 16 ایمنی در زمان ساخت و نصب واحد های صنعتی 15

 16 ایمنی در گود برداری 16

 24 ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه 17

 16 ایمنی کار در فضای های بسته  18

 16 برگه اطالعات ایمنی  19

 8 پروانه های کار گرم و سرد 20

 16 کار در ارتفاعایمنی  21

 16 معادن در ایمنی 22

 8 ایمنی انبار 23

 JHA 12شناسایی مخاطرات شغلی و ارزیابی ریسک به روش  24

 12 مبانی حریق 25

 24 پیمانکاران  HSEمدیریت  26

 HSE plan 8 تدوین و تهیه 27

 HSE (HSE KPI Development) 16 عملکردی های شاخص توسعه 28

 

  موزشی توسط مدرسین مجرب برگزار می گردد.های آکلیه دوره 

 02122137480ت به شماره در صورت تمایل به دریافت سرفصل های آموزشی هر دوره و یا سایر اطالعات جانبی با مرکز آموزش شرک 

 تماس حاصل فرمائید.  106داخلی 

 ( و یا به صورت مجازی برگزار می گردد. برگزاری دوره بنا بر درخواست در محل شرکت پارا، شرکت متقاضی )سراسر کشور 

 



 

 

 چهارم بخش

 تقویم آموزشی
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 1400در تابستان  حضوریدوره های آموزشی  تقویم

 دوره های تخصصی ایمنی فرایند

 شهریه )ریال( مدت )ساعت( شهریور مرداد تیر عنوان ردیف

 5 2 6 6 3.000.000 (PSM) مدیریت ایمنی فرآیندمروری بر  1

 7-9 - 7-9 18 9.000.000 (PSM)استقرار مدیریت ایمنی فرآیند  2

 10-12 14-16 18 9.000.000 - (PSM Gap Assessment) ارزیابی شکاف مدیریت ایمنی فرایند 3

 20-21 - 21-22 12 6.000.000 (PSM KPI Development)عملکردی مدیریت ایمنی فرایند های شاخص توسعه 4

 19-20 17-18 12 6.000.000 - (PSSR)مرور ایمنی پیش از راه اندازی  5

 23-25 20-22 - 18 9.000.000 (PHA)روش های شناسایی و تجزیه و تحلیل مخاطرات فرایندی  6

 PHA-Pro 9-11 - 10-12 18 9.000.000و نرم افزار  HAZOPشناسایی مخاطرات فرایندی به روش  7

 20-21 - 21-22 12 6.000.000 (PFD & PID)آشنایی با نقشه های فرآیندی  8

 HAZID - 24-26 24-26 18 9.000.000شناسایی مخاطرات به روش  9

 6.000.000 12 - 15-14 18-17 نودبندی نقشه های فرایندی 10

 17-18 23-24 12 6.000.000 - (Alarm rationalization)منطق سازی آالرم ها  11

 6.000.000 12 11-10 - - طبقه بندی مناطق خطر قابل انفجار  12

 

 (AIM)دوره های تخصصی مدیریت یکپارچه دارایی ها 

 شهریه )ریال( مدت )ساعت( شهریور مرداد تیر عنوان ردیف

 24-26 18 9.000.000 - -  (AIM) مدیریت یکپارچگی دارایی ها 1

 6.000.000 12 18-17 14-13 - و تدوین استانداردهای عملکردی (SCE)شناسایی تجهیزات بحرانی  3

 3-5 18 9.000.000 - - (RBI)بازرسی بر مبنای ریسک  4

 

 دوره های تخصصی مدیریت بحران

 شهریه )ریال( مدت )ساعت( شهریور مرداد تیر عنوان ردیف

1 Incident Command System ( ICS 100) 20-21 17-18 - 12 6.000.000 

 3-5 7-9 18 9.000.000 - (ERP) اضطراری شرایط در واکنش تدوین و ریزی طرح 2

 6.000.000 12 19-18 17-16 - مقدماتی –کمک های اولیه  3

 6.000.000 12 5-4 22-21 - سناریو نویسی و تجزیه و تحلیل شرایط اضطراری و مانورها 4
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 دوره های تخصصی مهندسی حریق

 شهریه )ریال( مدت )ساعت( شهریور مرداد تیر عنوان ردیف

 27-28 19-20 17-18 12 6.000.000 (F&G System)آشنایی با آشکارسازهای دود و آتش  1

 3-5 - 18 9.000.000 - (F&G Mapping)جانمایی آشکارسازهای دود و آتش  2

 7-9 - 7-9 18 9.000.000 (FRA)ارزیابی ریسک حریق  3

 20-21 - 21-22 12 6.000.000 (Fire Load)محاسبه بار حریق  4

 20-22 17-19 - 18 9.000.000 (FSIA) تضمین جامعیت سامانه حریق 5

 6.000.000 12 22-21 - 23-22 رفتار شناسی حریق 6

 13-14 - 12 6.000.000 - (Fire Zone Study)تعیین منطقه خطر  7

 

 دوره های تخصصی سیستم های مدیریت

 شهریه )ریال( مدت )ساعت( شهریور مرداد تیر عنوان ردیف

 13-15 10-12 18 9.000.000 - (ISO 45001:2018)سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  1

 23-25 - 17-19 18 9.000.000 (ISO 14001:2015)سیستم مدیریت محیط زیست  2

 20-22 24-26 18 9.000.000 - (HSE-MS)سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست   3

 

  توسط مدرسین مجرب برگزار می گردد. جهت آشنایی با مدرسین می توانید به آدرس دوره های آموزشی academy.ir-www.para  .مراجعه نمائید 

  تماس  106داخلی  02122137480ت به شماره مرکز آموزش شرکدر صورت تمایل به دریافت سرفصل های آموزشی هر دوره و یا سایر اطالعات جانبی با

 حاصل فرمائید. 

  .برگزاری دوره بنا بر درخواست شرکت متقاضی )سراسر کشور( و یا به صورت مجازی برگزار می گردد 

 بود خواهند برخوردار درپرداخت ویژه شرایط یا و درصدی 15 ویژه تخفیف از دوره، شروع از قبل معتبر دانشجویی کارت ارائه با دانشجویان. 

 است گردیده محاسبه آموزشی کمک لوازم و افزار نوشت آموزشی، جزوات پذیرایی، گواهینامه، صدور احتساب با فوق های دوره کلیه هزینه . 

 باشد می دوره هزینه واریزی فیش و تحصیلی مدرک آخرین ،کپیکارت ملی کپی شامل نام ثبت جهت نیاز مورد مدارک. 

 ًنمایید درج را خود تماس شماره و دوره تاریخ و عنوان خانوادگی، نام و نام ،واریزی فیش روی لطفا . 

 شد خواهد مسترد وجه الباقی و کسر دوره هزینه از درصد 30 ، دوره شروع از قبل ساعت 72 تا کتبی انصراف صورت در. 

 و فرد می تواند در دوره ای دیگری در مجموعه شرکت نماید.  شد خواهد کسر شده واریز هزینه کل مذکور، زمان از بعد دوره از انصراف 

 

 

 

 

http://www.para-academy.ir/
http://www.para-academy.ir/
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 )روزهای پنجشنبه و جمعه( 1400در تابستان  مجـازیدوره های آموزشی  تقویم

 دوره های تخصصی ایمنی فرایند

 شهریه )ریال( مدت )ساعت( شهریور مرداد تیر عنوان ردیف

 3 14 4 4 2.000.000 (PSM) مدیریت ایمنی فرآیندمروری بر  1

 10-11 21-22 - 12 6.000.000 (PSM)استقرار مدیریت ایمنی فرآیند  2

 17-18 - 4-5 12 6.000.000 (PSM Gap Assessment) ارزیابی شکاف مدیریت ایمنی فرایند 3

4  PSM KPI Development (international course) 8-9 - - 8 10.000.000 

 21-22 25-26 8 4.000.000 - (PSM KPI Development)عملکردی مدیریت ایمنی فرایند های شاخص توسعه 5

 31-1 21-22 - 8 4.000.000 (PSSR)مرور ایمنی پیش از راه اندازی  6

 PHA-Pro 10-11 - 18-19 12 6.000.000و نرم افزار  HAZOPشناسایی مخاطرات فرایندی به روش  7

8  SIL Study (international course) - 9-10 27-28 12 15.000.000 

9 HAZMAT-Basic 10-11 21-22  12 6.000.000 

10 HAZMAT-Advance   4-5 12 6.000.000 

 

 (AIM)دوره های تخصصی مدیریت یکپارچه دارایی ها 

 شهریه )ریال( مدت )ساعت( شهریور مرداد تیر عنوان ردیف

 3 21-22 18-19 12 6.000.000  (AIM) مدیریت یکپارچگی دارایی ها 1

 4.000.000 8 26-25 15-14 - و تدوین استانداردهای عملکردی (SCE)شناسایی تجهیزات بحرانی  2

3  SCE identification and performance standards development 

(international course) 
26-27 - - 8 10.000.000 

 

 دوره های تخصصی سیستم های مدیریت

 شهریه )ریال( مدت )ساعت( شهریور مرداد تیر عنوان ردیف

 2-3 14-15 4-5 12 6.000.000 (ISO 45001:2018)سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  1

 10-11 - 11-12 12 6.000.000 (ISO 14001:2015)سیستم مدیریت محیط زیست  2

 17-18 21-22 18-19 12 6.000.000 (HSE-MS)سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست   3

 

 دوره های تخصصی مدیریت بحران

 شهریه )ریال( مدت )ساعت( شهریور مرداد تیر عنوان ردیف

1 Incident Command System ( ICS 100) 3 - 11-12 8 4.000.000 

 10-11 14-15 18-19 12 6.000.000 (ERP) اضطراری شرایط در واکنش تدوین و ریزی طرح 2
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 سایر دوره های تخصصی

 شهریه )ریال( مدت )ساعت( شهریور مرداد تیر عنوان ردیف

 3.000.000 8 5-4 15-14 11-10 اصول انتخاب، نحوه آزمون و کاربرد وسایل حفاظت فردی 1

 3.000.000 8 12-11 22-21 18-17 ایمنی جوشکاری و برشکاری 2

 3.000.000 8 19-18 15-14 3-2  داربست کار در ارتفاع وایمنی  3

 4.000.000 12 26-25 22-21 1-31 مقررات ایمنی باالبر ها و جرثقیل 4

 JHA 24 21 4 6 3.000.000شناسایی مخاطرات شغلی و ارزیابی ریسک به روش  5

 31 - 11 4 2.000.000 (5S) کار محیط آراستگی نظام 6

 3.000.000 8 19-18 15-14 18-17 ایمنی در گود برداری 7

 3.000.000 8 26-25 22-21 11-10 ایمنی کار در فضای های بسته  8

 2.000.000 4 25 21 3 برگه اطالعات ایمنی  9

 2.000.000 4 18 14 3 پروانه های کار گرم و سرد 10

 

  توسط مدرسین مجرب برگزار می گردد. جهت آشنایی با مدرسین می توانید به آدرس دوره های آموزشی academy.ir-www.para  .مراجعه نمائید 

  .قبل از برگزاری دوره، نحوه حضور در دوره آموزشی مجازی خدمت شرکت کنندگان آموزش داده می شود 

 تماس  106داخلی  02122137480ت به شماره رکدر صورت تمایل به دریافت سرفصل های آموزشی هر دوره و یا سایر اطالعات جانبی با مرکز آموزش ش

 حاصل فرمائید. 

 بود خواهند برخوردار درپرداخت ویژه شرایط یا و درصدی 15 ویژه تخفیف از دوره، شروع از قبل معتبر دانشجویی کارت ارائه با دانشجویان. 

 است گردیده محاسبهالکترونیکی  آموزشی جزوات و گواهینامه صدور احتساب با فوق های دوره کلیه هزینه . 

 باشد می دوره هزینه واریزی فیش و تحصیلی مدرک آخرین ،کپیکارت ملی کپی شامل نام ثبت جهت نیاز مورد مدارک. 

 ًنمایید درج را خود تماس شماره و دوره تاریخ و عنوان خانوادگی، نام و نام ،واریزی فیش روی لطفا . 

 شد خواهد مسترد یا وجه الباقی و کسر دوره هزینه از درصد 30 ، دوره شروع از قبل ساعت 72 تا کتبی انصراف صورت در. 

 و فرد می تواند در دوره ای دیگری در مجموعه شرکت نماید.  شد خواهد کسر شده واریز هزینه کل ، مذکور زمان از بعد دوره از انصراف 

  شد خواهد مسترددر صورت جا به جایی دوره، یک هفته قبل به شرکت کنندگان اطالع و در صورت عدم تمایل به حضور در تاریخ جدید، هزینه. 

  دوره هایInternational  ریال به هزینه دوره افزوده می شود. 3.000.000به زبان انگلیسی برگزار می گردد. در صورت نیاز به ترجمه همزمان مبلغ  

 

 

 

http://www.para-academy.ir/
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پنجم بخش  

مدرسینمعرفی   
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 دکتر هاشم ستاره

  مدرس دوره هایPSMمهندسی حریق و مدیریت بحران ،  

  استاد دانشگاه صنعت نفت 

  در زمینه  تدریسسال سابقه  20بیش ازHSE 

 

 مهندس مهرداد جهانی

  مدرس دوره هایPSM  وQRA  

 Nebosh PSM Certified  

 5 سال سابقه تدریس مرتبط 

 

 مهندس علی سیدی پور

  مدرس دوره هایAIM ،PIMS ،WIMS  وSIMS 

   منتخب جایزه بین المللیIAM  

 10 سال سابقه تدریس مرتبط 

 

Luigi Antozzi 

  مدرس بین المللی دوره هایPHA  

 TÜV Rheinland FSE Certified  

 15 سال سابقه تدریس مرتبط 

 

Dr. Tijs Koerts 

  مدرس بین المللی دوره هایPSM  

 CCPS PSM Certified  

 25 سال سابقه تدریس مرتبط 

 



 

 22 

 مهندس اسماعیل خواجه

  مدرس دوره هایPHA  وPSSR 

 Nebosh IGC Certified  

 8 سال سابقه تدریس مرتبط 

 

  مهندس محمد احمدلو

  مدرس دوره هایF&G 

  مدیرعامل شرکتSGA 

 5 مرتبط سال سابقه تدریس 

 

 مهندس بهرام قاسمی

  مدرس دوره هایHSE-MS  وPSM  

 مدرس دانشگاه 

 5 سال سابقه تدریس مرتبط 

 

 دکتر واحد دهقانی

  مدرس دوره های مدرس دوره هایHSE-MS ،JHA  محیط زیستو 

 10 سال سابقه تدریس مرتبط 

 

 مهندس نوید حسینی

  مدرس دوره های دانشجوییHSE 

 3  مرتبطسال سابقه تدریس 
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 مهندس پریسا محمودی

  مدرس دوره های دانشجوییHSE   وAIM 

 2 سال سابقه تدریس مرتبط 

 

 مهندس حامد نقدی

  ایمنی فرایندمدرس دوره های دانشجویی 

 2 سال سابقه تدریس مرتبط 

 

 مهندس مهران افراسیابی

 بازرس کنترل کیفیت پایپینگ 

  تنها مدرس دورهWJCS پایپینگ در ایران 

 

 



 

 

 ششم بخش

 سوابق اجـرایی
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 حضوری دوره های برگزار شده

 زمان مدرس عنوان ردیف
مدت 

 )ساعت(
 محل برگزاری مخاطبین

1 PSM 
Gap Assessment 

 دکتر

 هاشم ستاره

اسفند 

1399 
24  

پرسنل واحد 

HSE 

شرکت پاالیش نفت 

 بندرعباس

2 
 نقشه های فرآیندی

PFD- P&ID 

 دکتر 

 دیبا قاسمی

اسفند 

1399 
 آکادمی پارا -تهران  دانشجویان 12

3 
HSE  شهری و

 شهروندی

دکتر جوزانی / خانم 

 مهندس علی راسخ

 1399دی 

 تا کنون

چند 

 سری
 7منطقه شهرداری  شهروندان

4 
 نرم افزار 

 گزارش موارد نا ایمن

 مهندس 

 نوید حسیتی

اسفند 

1399 
2 

نمایندگان کلیه 

 واحدها

پاالیشگاه هشتم پارس 

 جنوبی

5 
HSE-MS 
 ویژه مدیران

 دکتر 

 زهره قربعلی

 اسفند

1400 
 پرسنل شهرداری 4

  شهرداری فیروزکوه

 )بام فرایند سیستم(

6 HSE شهروندی 
 دکتر 

 زهره قربعلی

 اسفند

1400 

چند 

 سری
 شهروندان

  شهرداری فیروزکوه

 )بام فرایند سیستم(

7 HSE-MS 
 مهندس 

 بهرام قاسمی

روردین ف

1400 
 آکادمی پارا -تهران  دانشجویان 16

 ایمنی مخازن 8
 مهندس 

 پوریا ابراهیمی

اردیبهشت 

1400 
 آکادمی پارا -تهران  دانشجویان 16

9 
مروری بر مدیریت 

 ایمنی فرآیند

مهندس بهرام 

 قاسمی
 آکادمی پارا –تهران  HSE کارشناسان 8 1400تیر 
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 مجازی دوره های برگزار شده

 زمان مدرس عنوان ردیف
مدت 

 )ساعت(
 برگزاریمحل  مخاطبین

1 
Alram 

Rationalization 
Luigi Antozzi  نفرات صنعتی 4 1399دی 

 فضای مجـازی

 آکادمی پارا

2 
PSM KPI 

Development 

Dr. Tijs 

Koerts 

اسفند 

1399 
 نفرات صنعتی 4

 فضای مجـازی

 آکادمی پارا

3 
SCE 

Identification 

 مهندس 

 پریسا محمودی

اردیبهشت 

1400 
 دانشجویان 4

 مجـازیفضای 

 آکادمی پارا

 ایمنی انبار 4
مهندس بهرام 

 قاسمی
 4 1400تیر 

عاملین سطح 

کشور مجتمع 

BAT Pars 

 فضای مجـازی

 آکادمی پارا

5 
 نقشه خوانی

 PFD   وP&ID 

مهندس حامد 

 نقدی
 8 1400تیر 

دانشجویان رشته 

مهندسی ایمنی و 

حفاظت فنی و 

 رشته بازرسی فنی

فضای مجازی دانشگاه 

 نفتصنعت 

6 
 نقشه خوانی

 آیزو متریک 

مهندس مهران 

 افراسیابی
 8 1400تیر 

دانشجویان رشته 

مهندسی ایمنی و 

حفاظت فنی و 

 رشته بازرسی فنی

فضای مجازی دانشگاه 

 صنعت نفت

 8 1400تیر  دکتر واحد دهقانی ایمنی عمومی 7

  مدیران

 BATمجتمع 

Pars 

 فضای مجـازی

 آکادمی پارا

 HSEکارشناسان  12 1400تیر  دکتر واحد دهقانی 45000ایزو  8
شرکت ملی  –تهران 

 صنایع پتروشیمی
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PSM KPI Development PFD, P&ID

HSE-MS
Alaram

rationalization
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ایمنی انبار مروری بر مدیریت ایمنی فرآیند

ایمنی مخازن PSM Gap Assessment
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مندسازی ها را به توانهای اخیر، نیاز سازمانالمللی در سالتغییرات سریع محیط و تکنولوژی و همچنین افزایش رقابت در سطح ملی و بین

و  HSEا ارائه خدمات مهندسی، مشاوره و آموزش در حوزه ب پارامهندسی ایمنی کارکنان خود بیش از پیش افزایش داده است. شرکت 

AIM ، در راستای برآورد نیازهای آموزشی مشتریان خودPARA Academy تاسیس کرده است را. 

در  پاراو به دنبال تحقق هدف اصلی  است مدرس تخصصی ایرانی و خارجی 10صندلی آموزشی و دارای  پنجاهمجهز به  پاراآکادمی 

های تحقیقاتی را نیز در گروه های دیگری مانند حمایت از نخبگان و پروژهابی به این مرکز، در کنار مسئولیت آموزش، فعالیتیدست

 .وظایف خود قرار داده است

 :به شرح زیر است پاراترین وظایف آکادمی مهم

 پرسنل خودهای تخصصی برای برگزاری دوره 

  در محل شرکت و کارفرما( زی برای مشتریان با مدرس ایرانیبرگزاری دوره های تخصصی حضوری و مجا( 

 در محل شرکت و کارفرما( برگزاری دوره های تخصصی حضوری و مجازی برای مشتریان با مدرس خارجی( 

 ( برگزاری دوره های تخصصی اعزام به خارج)هلند، ایتالیا، امارات، ترکیه و عمان 

  مرکز ارائه خدمات تخصصیSafety VR )واقعیت مجازی ایمنی( 

 در بخش های تخصصی زیر دسته بندی می شوند.  این دوره ها

 دوره های تخصصی ایمنی فرایند 

  دوره های تخصصی مدیریت یکپارچه دارایی ها(AIM) 

 دوره های تخصصی مدیریت بحران 

 دوره های تخصصی مهندسی حریق 

 )دوره های تخصصی آتش نشانی )عملیاتی 

  سیستم های مدیریتدوره های تخصصی 

 دوره های تخصصی فراساحل 

 سایر دوره های تخصصی 
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هزار تومان  50)پرداخت آلمان  TUV Internationalگواهینامه آموزشی بنا بر درخواست شرکت کنندگان  در پایان دوره آموزشی

 نمونه گواهی نامه در زیر آمده است. شود. جداگانه( و یا گواهینامه پارا با قابلیت رهگیری داده می

 گواهی نامه مذکور با مهر برجسته تقدیم می گردد. 

 

 

 



 

 

 

هشتم بخش  

 حسن انجام کار
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   ۱۰و  ۶، ۵واحدهای  ۶۶سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم )کاج(، سرو شرقی، پالک ، تهران آدرس:

 www.para-co.ir  :سایت،  ۰2۱-22۱3748۰ :شماره تماس
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