
 

 

  

  لترینا یونان
 

 پایش سیستم مهرشرکت مهندسی 

 گروه کاسپینعضو 

 برگزار کننده دوره هاي آموزشی بین المللی

NEBOSH.IOSH.OSHA.IEMA 

HSE Services Provider  

  

 پایش سیستم مهر
 

 mini HSE  دوره آموزشی

  HSE مدیران و کارشناسان جهت HSEکلیدي  اتموضوع بازآموزي  تسهیم دانش و تجربه ، 

   ریال 000/000/15  دوره هر نفر :   سرمایه گذاري هزینه

 )  یونان  LETRINA(شامل یک بسته آموزشی، صدور گواهینامه از

  جزیره زیباي کیشزمان برگزاري دوره : مکان و 

 1396 مرداد  18لغایت  14روز  از   5

 

    مدرس  محتوي دوره آموزشی

مفاهیم و فرایند مدیریت ریسک     -

 شاخص هاي کلیدي عملکرد -

 HSEمدیریت استراتژیک  -

 تعالی فرهنگ ایمنی -

 سیستم هاي مدیریت -

 مدیریت ایمنی فرایند -

 و پیشگیري از حوادث مدیریت بحران -

 و مدیریت کربن مدیریت انرژي -

 HSEاقتصاد  -

- Healthy Workplace Model  

  دکتر مجید علیزاده

  ایمنی و سالمت شغلیدکتري 

  عضو انجمن مهندسی ایمنی

  آمریکا ، کانادا و انگلستان 

  شرکت پایش سیستم مهرمدیر عامل 

 NEBOSHمدرس و  استاد دانشگاه
  

  

  فهرست برخی از مشتریان شرکت 

کارون ،گچساران، مسجد سلیمان، نفت و گاز  -شرکت ملی نفت ایران -شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران-شرکت ملی گاز ایران

ا آریپتروشیمی پازارگاد ، خوزستان  ، پردیس  ، مبین  ،  بوعلی  ،  جم  ، زاگرس  ، -پاالیش نفت آبادان، تهران ، بندر عباس،کرمانشاه -آغاجاري

سازمان  –، اصفهان ، فارس ، کردستان شهید بهشتی ،ایران ،خراسانمعاونت بهداشتی  -فومن شیمی -انتقال گاز  8و7،  6،  4، 3منطقه -ساسول 

،  پاالیش گاز پارس جنوبی - برق منطقه اي یزد -اردبیل،گیالن ،مازندران ،توزیع برق البرز -ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران -بنادر و دریانوردي

سیمان -قم ،یزد،شهرکرد ،اصفهان ،رمان ک،گاز استان تهران -، پژوهشگاه فضایی ایرانسازمان هوا فضا -سرخون قشمهاشمی نژاد ، فجر جم، 

منطقه ویژه اقتصادي -ملی صنایع مس ایران-شهرداري تهران -فوالد خراسان، فوالد خوزستان و ذوب آهن ،آبفا تهران -نیروگاه گیالن-تهران

 -الستیک بارز-ان شیمیتهر-نستله-، کاوه ،گلف اجنسی تاید واتر-دارو پخش-پتروپارس-نفت و گاز پارس -سپاسد-نفت فالت قاره-پارس

  مرکز آموزش فنون اهواز

  
  

  واحد آموزش گروه تماس حاصل فرمائید  جهت دریافت فرم ثبت نام با
  

Tel: 021-88332336 
Tel: 021-88351602-3 
Fax:021-88004398 
www.qmsacademy.ir 

 خیابان امیرآباد شمالی  –تهران 

 نبش خسروي –باالتر از پمپ بنزین 

   6واحد  -89پالك 
 

  

  

 

 داراي اعتبار بخشی ، تائیدیه ،پروانه صالحیت و عضویت از نهادهاي دولتی و غیر دولتی ذیل می باشد پایش سیستم مهرشرکت مهندسی 

    

  

    
  


