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  ٠٢١٢٢١٣٥٩٨٧فاكس:  – ١٠٦داخلي  ٠٢١٢٢١٣٧٤٨٠تلفن: 

  

 

١ 

  دوره هاي تخصصي ايمني فرايند

  شهريه (ريال)  مدت (ساعت)  شهريور  مرداد  تير  عنوان  رديف

  ٣,٠٠٠,٠٠٠  ٦  ٦  ٢  ٥  (PSM) مديريت ايمني فرآيندمروري بر   ١

  ٩,٠٠٠,٠٠٠  ١٨  ٩-٧  -  ٩-٧ (PSM)استقرار مديريت ايمني فرآيند   ٢

  ٩,٠٠٠,٠٠٠  ١٨  ١٦-١٤  ١٢-١٠  - (PSM Gap Assessment) ارزيابي شكاف مديريت ايمني فرايند  ٣

  ٦,٠٠٠,٠٠٠  ١٢  ٢٢-٢١  -  ٢١-٢٠ (PSM KPI Development)عملكردي مديريت ايمني فرايند هاي شاخص توسعه  ٤

  ٦,٠٠٠,٠٠٠  ١٢  ١٨-١٧  ٢٠-١٩  - (PSSR)مرور ايمني پيش از راه اندازي   ٥

  ٩,٠٠٠,٠٠٠  ١٨  -  ٢٢-٢٠  ٢٥-٢٣ (PHA)روش هاي شناسايي و تجزيه و تحليل مخاطرات فرايندي   ٦

  ٩,٠٠٠,٠٠٠  ١٨  ١٢-١٠  -  ١١-٩ PHA-Proو نرم افزار  HAZOPشناسايي مخاطرات فرايندي به روش   ٧

  ٦,٠٠٠,٠٠٠  ١٢  ٢٢-٢١  -  ٢١-٢٠ (PFD & PID)آشنايي با نقشه هاي فرآيندي   ٨

  ٩,٠٠٠,٠٠٠  ١٨  ٢٦-٢٤  ٢٦-٢٤  -  HAZIDشناسايي مخاطرات به روش   ٩

  ٦,٠٠٠,٠٠٠  ١٢  -  ١٥-١٤  ١٨-١٧  نودبندي نقشه هاي فرايندي  ١٠

  ٦,٠٠٠,٠٠٠  ١٢  ٢٤-٢٣  ١٨-١٧  - (Alarm rationalization)منطق سازي آالرم ها   ١١

  ٦,٠٠٠,٠٠٠  ١٢  ١١-١٠  -  -  طبقه بندي مناطق خطر قابل انفجار   ١٢

  

  (AIM)دوره هاي تخصصي مديريت يكپارچه دارايي ها 

  شهريه (ريال)  مدت (ساعت)  شهريور  مرداد  تير  عنوان  رديف

  ٩,٠٠٠,٠٠٠  ١٨  ٢٦-٢٤  -  -  (AIM) مديريت يكپارچگي دارايي ها  ١

  ٦,٠٠٠,٠٠٠  ١٢  ١٨-١٧  ١٤-١٣  - و تدوين استانداردهاي عملكردي (SCE)شناسايي تجهيزات بحراني   ٣

  ٩,٠٠٠,٠٠٠  ١٨  ٥-٣  -  - (RBI)بازرسي بر مبناي ريسك   ٤
  

  دوره هاي تخصصي مديريت بحران

  شهريه (ريال)  مدت (ساعت)  شهريور  مرداد  تير  عنوان  رديف

١  Incident Command System ( ICS 100) ٦,٠٠٠,٠٠٠  ١٢  -  ١٨-١٧  ٢١-٢٠  

  ٩,٠٠٠,٠٠٠  ١٨  ٩-٧  ٥-٣  -  (ERP) اضطراري شرايط در واكنش تدوين و ريزي طرح  ٢

  ٦,٠٠٠,٠٠٠  ١٢  ١٩-١٨  ١٧-١٦  -  مقدماتي –كمك هاي اوليه   ٣

  ٦,٠٠٠,٠٠٠  ١٢  ٥-٤  ٢٢-٢١  - سناريو نويسي و تجزيه و تحليل شرايط اضطراري و مانورها  ٤
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٢ 

  حريق مهندسي دوره هاي تخصصي

  شهريه (ريال)  مدت (ساعت)  شهريور  مرداد  تير  عنوان  رديف

  ٦,٠٠٠,٠٠٠  ١٢  ١٨-١٧  ٢٠-١٩  ٢٨-٢٧ (F&G System)آشنايي با آشكارسازهاي دود و آتش   ١

  ٩,٠٠٠,٠٠٠  ١٨  -  ٥-٣  - (F&G Mapping)جانمايي آشكارسازهاي دود و آتش   ٢

  ٩,٠٠٠,٠٠٠  ١٨  ٩-٧  -  ٩-٧ (FRA)ارزيابي ريسك حريق   ٣

  ٦,٠٠٠,٠٠٠  ١٢  ٢٢-٢١  -  ٢١-٢٠ (Fire Load)محاسبه بار حريق   ٤

  ٩,٠٠٠,٠٠٠  ١٨  -  ١٩-١٧  ٢٢-٢٠  (FSIA) تضمين جامعيت سامانه حريق  ٥

  ٦,٠٠٠,٠٠٠  ١٢  ٢٢-٢١  -  ٢٣-٢٢  رفتار شناسي حريق  ٦

  ٦,٠٠٠,٠٠٠  ١٢  -  ١٤-١٣  -  (Fire Zone Study)تعيين منطقه خطر   ٧
  

  دوره هاي تخصصي سيستم هاي مديريت

  شهريه (ريال)  مدت (ساعت)  شهريور  مرداد  تير  عنوان  رديف

  ٩,٠٠٠,٠٠٠  ١٨  ١٢-١٠  ١٥-١٣  - (ISO 45001:2018)سيستم مديريت ايمني و بهداشت شغلي   ١

  ٩,٠٠٠,٠٠٠ ١٨  ١٩-١٧  - ٢٥-٢٣ (ISO 14001:2015)سيستم مديريت محيط زيست   ٢

  ٩,٠٠٠,٠٠٠ ١٨  ٢٦-٢٤  ٢٢-٢٠ - (HSE-MS)سيستم مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست    ٣

  

  توسط مدرسين مجرب برگزار مي گردد. جهت آشنايي با مدرسين مي توانيد به آدرس دوره هاي آموزشي academy.ir-www.para  .مراجعه نمائيد 

  ١٠٦داخلي  ٠٢١٢٢١٣٧٤٨٠در صورت تمايل به دريافت سرفصل هاي آموزشي هر دوره و يا ساير اطالعات جانبي با مركز آموزش شركت به شماره 

 تماس حاصل فرمائيد. 

 برگزار مي گردد.  ) و يا به صورت مجازيسراسر كشور(ضي بنا بر درخواست شركت متقا برگزاري دوره 

 بود خواهند برخوردار درپرداخت ويژه شرايط يا و درصدي ١٥ ويژه تخفيف از دوره، شروع از قبل معتبر دانشجويي كارت ارائه با دانشجويان. 

 است گرديده محاسبه آموزشي كمك لوازم و افزار نوشت آموزشي، جزوات پذيرايي، گواهينامه، صدور احتساب با فوق هاي دوره كليه هزينه . 

 باشد مي دوره هزينه واريزي فيش و تحصيلي مدرك آخرين ،كپيكارت ملي كپي شامل نام ثبت جهت نياز مورد مدارك. 

 ًنماييد درج را خود تماس شماره و دوره تاريخ و عنوان خانوادگي، نام و نام ،واريزي فيش روي لطفا . 

 شد خواهد مسترد وجه الباقي و كسر دوره هزينه از درصد ٣٠ ، دوره شروع از قبل ساعت ٧٢ تا كتبي انصراف صورت در. 

 و فرد مي تواند در دوره اي ديگري در مجموعه شركت نمايد.  شد خواهد كسر شده واريز هزينه كل مذكور، زمان از بعد دوره از انصراف 

  


