
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400 سالآموزشی  توانمندی های

 شرکت مهندسی ایمنی پارا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 آموزشی  توانمندی های

 1400 سال



 
 

 (دوره های حضوری، مجازی و اعزام به خارج)  AIMو  HSEمجری برگزاری دوره های تخصصی  شرکت مهندسی ایمنی پارا

 1400 توانمندی های آموزشی سال
 

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

 1 ۰2۱22۱3۵987فاکس:  – ۱۱۰داخلی  ۰2۱22۱3748۰تلفن: 

 دوره های تخصصی ایمنی فرایند

 مدت )ساعت( عنوان ردیف

 ۶  (PSM) مدیریت ایمنی فرآیندمروری بر  ۱

 ۱8 (PSM)مدیریت ایمنی فرآیند استقرار  2

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

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

 ۱2 حوادث فرایندیتجزیه و تحلیل  ۵

 ۱2 ویژه بازرسان  –فرایندی  و تحلیل علل ریشه ای حوادث یبازرس ۶

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

 ۱2 (PSSR)مرور ایمنی پیش از راه اندازی  8

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

 PHA-Pro ۱8و نرم افزار  HAZOPشناسایی مخاطرات فرایندی به روش  ۱۰

 ۱2 (PFD & PID)آشنایی با نقشه های فرآیندی  ۱۱

 ۱2 (SIL Study)تحلیل سطح یکپارچگی ایمنی  ۱2

۱3 Layer Of Protection Analysis (LOPA) ۱2 

 ۱2  (MOC) مدیریت تغییر ۱4

 HAZID  ۱2شناسایی مخاطرات به روش  ۱۵

 ۱2 نودبندی نقشه های فرایندی ۱۶

 ۱2 (Alarm rationalization)منطق سازی آالرم ها  ۱7

 ۱8 ایمنی خطوط لوله انتقال در صنایع فرآیندی ۱8

 ۱8 نگهداری مواد شیمیایی ایمنی مخازن ۱9

 ۱8 مقدماتی - PHASTمدلسازی پیامد با  2۰

 ۱8 پیشرفته – PHASTمدلسازی پیامد با  2۱

 ۱8 (QRAارزیابی ریسک کمی ) 22

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



 
 

 (دوره های حضوری، مجازی و اعزام به خارج)  AIMو  HSEمجری برگزاری دوره های تخصصی  شرکت مهندسی ایمنی پارا
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   ۱۰و  ۶، ۵واحدهای  ۶۶، سعادت آباد، میدان شهید طهرانی مقدم )کاج(، سرو شرقی، پالک آدرس: تهران

 2 ۰2۱22۱3۵987فاکس:  – ۱۱۰داخلی  ۰2۱22۱3748۰تلفن: 

 (AIM)مدیریت یکپارچه دارایی ها دوره های تخصصی 

 مدت )ساعت( عنوان ردیف

 ۱8  (AIM) مدیریت یکپارچگی دارایی ها ۱

 ۱8 (PAM) مدیریت دارایی های فیزیکی 2

 ۱8 (SIMS)مدیریت یکپارچگی سازه  3

 ۱8 (PIMS)مدیریت یکپارچگی خطوط لوله  4

 ۱8  (WIMS) مدیریت یکپارچگی چاه ها ۵

 ۱8 (RCA) ای خرابی تجزیه و تحلیل علل ریشه ۶

 ۱8 (RCM)نگهداشت مبتنی بر قابلیت اطمینان  7

 ۱8 (TPM)  ور فراگیر نگهداری و تعمیرات بهره 8

 ۱2 دوره آموزشی مدیریت انبار و قطعات یدکی 9

 شناسایی تجهیزات بحرانی و تدوین استانداردهای عملکردی ۱۰
 (SCE identification & performance standard development)  

۱2 

 ۱8 (RBI)بازرسی بر مبنای ریسک  ۱۱

 ۱8 (FMEA)و اثرات آن  حاالت خرابیتجزیه و تحلیل  ۱2
 

 مدیریت بحراندوره های تخصصی 

 مدت )ساعت( عنوان ردیف

۱ Introduction to incident command system ( ICS 100) ۱2 

2 ICS for Single resource and initial action incidents ( ICS 200) ۱2 

3 Intermediate ICS for expanding incidents ( ICS300) ۱8 

4 Advanced ICS ( ICS 400) ۱8 

 ۱2 (OSM)  صحنه مدیریت ۵

 ۱8 (ERP) اضطراری شرایط در واکنش تدوین و ریزی طرح ۶

 ۱2 مقدماتی –کمک های اولیه  7

 ۱2 پیشرفته -کمک های اولیه  8

 ۱2 تحلیل شرایط اضطراری و مانورهاسناریو نویسی و تجزیه و  9
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 3 ۰2۱22۱3۵987فاکس:  – ۱۱۰داخلی  ۰2۱22۱3748۰تلفن: 

 حریق مهندسی دوره های تخصصی

 مدت )ساعت( عنوان ردیف

 ۱2 (F&G System)آشنایی با آشکارسازهای دود و آتش  ۱

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

 ۱2 (FRA)ارزیابی ریسک حریق  3

 ۱2 (Fire Load)محاسبه بار حریق  4

 ۱2 بازرسی، تست و تعمیرات سیستم های ایمنی و آتش نشانی ۵

 ۱8 طراحی شبکه آتش نشانی )پمپ، مخازن و سیستم انتقال( ۶

 ۱8 (FSIA) تضمین جامعیت سامانه حریق 7

 pipe net  ۱8 نرم افزار با آبی حریق پایه اطفای سیستمهای طراحی 8

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

 ۱2 مربوطه محاسبات و فوم بر مبتنی حریق اطفای های سیستم طراحی ۱۰

 ۱2 رفتار شناسی حریق ۱۱

 ۱2 (Fire Zone Study)تعیین منطقه خطر  ۱2

 PyroSim ۱8شبیه سازی آتش و دود با نرم افزار  ۱3
 

 آتش نشانی )عملیاتی( دوره های تخصصی

 مدت )ساعت( عنوان ردیف

 3 آتش نشانی مقدماتی ۱

 4 آتش نشانی پیشرفته 2

3 HAZMAT-Basic 3 

4 HAZMAT-Advance 4 

 3 تعمیرات و نگهداری ماشین های آتش نشانی ۵

 ۱۶ پمپ های آتش نشانی ۶
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 4 ۰2۱22۱3۵987فاکس:  – ۱۱۰داخلی  ۰2۱22۱3748۰تلفن: 

 تمدیریسیستم های  دوره های تخصصی

 مدت )ساعت( عنوان ردیف

 ۱8 (ISO 45001:2018)الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  ۱

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

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

 ۱8 (ISO 22000:2018)الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی   4

 

 فراساحل دوره های تخصصی

 مدت )ساعت( عنوان ردیف

 ۱2 )فراساحل( آتشنشانی تجهیزات بازرسی ۱

 LSA ۱8 تجهیزات بازرسی 2

 ۱2 فراساحل ایمنی المللی بین الزامات با آشنایی 3
 

 های تخصصی سایر دوره

 مدت )ساعت( عنوان ردیف

 ISO 3100 ۱8یسک بر مبنای استاندارد مدیریت ر ۱

 ۱2 استاندارد ها و کد های رایج ایمنی 2

 ۱2 اصول انتخاب، نحوه آزمون و کاربرد وسایل حفاظت فردی 3

 ۱2 ایمنی برق 4

 ۱2 ایمنی ترافیک و رانندگی تدافعی ۵

 ۱2 ایمنی جوشکاری و برشکاری ۶

 ۶ ایمنی داربست 7

 ۱8 مقررات ایمنی باالبر ها و جرثقیل 8

 H2S ۶آشنایی با خطرات گاز  9

 ۱2 ایمنی عمومی  ۱۰

 ۶ صنعتی آالت ماشین با کار ایمنی ۱۱
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 5 ۰2۱22۱3۵987فاکس:  – ۱۱۰داخلی  ۰2۱22۱3748۰تلفن: 

 ۶ (5S) کار محیط آراستگی نظام ۱2

 ۱2 مدیریت ریسک ۱3

 ۱2 ایمنی در زمان ساخت و نصب واحد های صنعتی ۱4

 ۱2 برداری ایمنی در گود ۱۵

 ۱8 ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه ۱۶

 ۱2 ایمنی کار در فضای های بسته  ۱7

 ۶ برگه اطالعات ایمنی  ۱8

 ۶ پروانه های کار گرم و سرد ۱9

 ۱2 ایمنی کار در ارتفاع 2۰

 ۱2 معادن در ایمنی 2۱

 ۶ ایمنی انبار 22

 JHA ۱2شناسایی مخاطرات شغلی و ارزیابی ریسک به روش  23

 ۱2 مبانی حریق 24

 ۱8 پیمانکاران  HSEمدیریت  2۵

 HSE plan ۶ تدوین و تهیه 2۶

 HSE (HSE KPI Development) ۱2 عملکردی های شاخص توسعه 27

 

  .دوره های آموزشی توسط مدرسین مجرب برگزار می گردد 

  جهت آشنایی با مدرسین می توانید به آدرسwww.para-academy.ir   .مراجعه نمائید 

  ۰2۱22۱3748۰در صورت تمایل به دریافت سرفصل های آموزشی هر دوره و یا سایر اطالعات جانبی با مرکز آموزش شرکت به شماره 

 تماس حاصل فرمائید.  ۱۰۶داخلی 

 برگزار می گردد.  ( و یا به صورت مجازیسراسر کشور)ضی شرکت پارا، شرکت متقابنا بر درخواست در محل  برگزاری دوره 

 برخوردار درپرداخت ویژه شرایط یا و درصدی ۱۵ ویژه تخفیف از دوره، شروع از قبل معتبر دانشجویی کارت ارائه با دانشجویان 

 .بود خواهند

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