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 پایش سیستم مهر
 

    عملیات بارگیری و تخلیهتانک فارم های ایمن و و ایمنی مخازن ذخیره هیدروکربنی  دوره آموزشی
Hydrocarbon Storage Tanks Safety and Safe Tank Farms and (Un)loading Operations 

 ما به شما در این راه کمک میکنیم.کلیه حوادث قابل پیش بینی و پیشگیری هستند.

 ممیزی و بازرسی ایمنی فنی و سیستمی مخازن تان را به ما بسپارید.

میان وعده و ناهار، صدور ،) شامل جزوات ریال  000/500/7  هزینه دوره:

 ( یونان  Letrinaگواهینامه از
 برگزاری دوره :زمان مکان و 

 ، شرکت مهندسی پایش سیستم مهر1396نیمه دوم خرداد ماه 
 

 مدرس محتوی دوره آموزشی

- Important design issues 
- Sources of ignition 
- Loading and unloading of 

road and rail tankers 
- Loading and unloading of 

ships 
- Tank level measurement and 

overfill protection 
-Case Study 

- Tank design 
- Initiating events 
- Fire prevention 
- Maximum feasible 

extinguishment 
- Foam firefighting 

- Firefighting techniques 

- Atmospheric storage tanks 

- Tank inspection and 

maintenance 

 دکتر مجید علیزاده

 دکتری ایمنی و سالمت شغلی

 عضو انجمن مهندسی ایمنی

 آمریکا ، کانادا و انگلستان 

 شرکت پایش سیستم مهر مدیر عامل
 Safety Scienceمجله  مدرس دانشگاه و داور

    اروپاGreen Projects  ارزیاب ارشد 

- Reviewing standards and regulations of API,BS,ISGOTT,NFPA,OSHA 

 فهرست برخی از مشتریان شرکت
نفت و گاز کارون، گچساران، مسجد سلیمان،  -شرکت ملی نفت ایران -های نفتی ایرانشرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده -شرکت ملی گاز ایران

 3منطقه -آریا ساسول پتروشیمی پازارگاد، خوزستان، پردیس، مبین، بوعلی، جم، زاگرس،  -پاالیش نفت آبادان، تهران، بندر عباس، کرمانشاه -آغاجاری

لی م -سازمان بنادر و دریانوردی  –شهید بهشتی، ایران، خراسان، اصفهان، فارس، کردستانمعاونت بهداشتی  -فومن شیمی -انتقال گاز 8و7،  6،  4،

سرخون ، هاشمی نژاد، فجر جم، پاالیش گاز پارس جنوبی -برق منطقه ای یزد -اردبیل،گیالن ،مازندران، توزیع برق البرز-های نفتی ایرانپخش فرآورده

د خراسان، فوالد فوال-نیروگاه گیالن -سیمان تهران-قم ،یزد، شهرکرد، اصفهان، کرمان گاز استان تهران-، پژوهشگاه فضایی ایرانسازمان هوا فضا-قشم

 -نفت و گاز پارس -سپاسد -نفت فالت قاره -منطقه ویژه اقتصادی پارس -ملی صنایع مس ایران -شهرداری تهران -خوزستان و ذوب آهن، آبفا تهران

 موزش فنون اهوازمرکز آ-وزارت دفاع-سازمان هوا فضا-الستیک بارز-تهران شیمی-نستله -، کاوه ،گلف اجنسی تاید واتر -دارو پخش -پتروپارس

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

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

 خیابان امیرآباد شمالی  –تهران 

 نبش خسروی –از پمپ بنزین  باالتر

  6واحد  -89پالک 
 

 

 
 

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