
 

 

 

 

 لترینا یونان

 پایش سیستم مهرشرکت مهندسی 

 گروه کاسپینعضو 

 المللی های آموزشی بینرگزار کننده دورهب

NEBOSH.IOSH.OSHA.IEMA 

HSE Services Provider 

 

 

 

 

 پایش سیستم مهر
 

 عمومی ایمنی پیمانکاراندوره آموزشی 

 ( یونان  Letrinaگواهينامه ازصدور )ریال 3300000 هزینه دوره:                       1396ماه  خرداد 04-05روزه  2 زمان برگزاری دوره :مکان و        
 

  محتوی دوره آموزشی

 علل ایجاد حوادث و هزینه های آنحوادث ناشي از كار،  در فعاليت های پيمانکاریHSEضرورت واهميت

 ایمني حریق

 ایمني برق

 ایمني كار درارتفاع

 ایمني جرثقيل

 ایمني كار در فضاهای محصور

 ایمني ماشين آالت

 ایمني ابزارهای صنعتي

 ایمني مواد شيميایي

 ایمني جوشکاری با برق

 آشنایي با تجهيزات حفاظت فردی

 HSE MSتشریح الزامات 

 HSE MSاصطالحات و تعاریف رایج در 

 فهرست برخی از مشتریان شرکت
پاالیش نفت  -نفت و گاز كارون، گچساران، مسجد سليمان، آغاجاری -شركت ملي نفت ایران -های نفتي ایرانفرآورده شركت ملي پاالیش و پخش -شركت ملي گاز ایران

،  6،  4، 3منطقه -، پارس، كاویان ، مهر ، دماوند ، برزویه پتروشيمي پازارگاد، خوزستان، پردیس، مبين، بوعلي، جم، زاگرس، آریا ساسول  -آبادان، تهران، بندر عباس، كرمانشاه

-های نفتي ایرانملي پخش فرآورده -سازمان بنادر و دریانوردی  –معاونت بهداشتي شهيد بهشتي، ایران، خراسان، اصفهان، فارس، كردستان -فومن شيمي -انتقال گاز 8و7

گاز -سازمان هوا فضا، پژوهشگاه فضایي ایران-پاالیش گاز پارس جنوبي، هاشمي نژاد، فجر جم، سرخون قشم -یزدبرق منطقه ای  -توزیع برق البرز، مازندران، گيالن،اردبيل

ملي صنایع مس  -شهرداری تهران -فوالد خراسان، فوالد خوزستان و ذوب آهن، آبفا تهران-نيروگاه گيالن -سيمان تهران-استان تهران كرمان، اصفهان، شهركرد، یزد، قم

-الستيک بارز-تهران شيمي-نستله -تاید واتر، كاوه ،گلف اجنسي  -دارو پخش -پتروپارس -نفت و گاز پارس -سپاسد -نفت فالت قاره -نطقه ویژه اقتصادی پارسم -ایران

 مركز آموزش فنون اهواز
 

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

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

 شمالی  کارگر خیابان –تهران 

 خسرویخیابان نبش  –باالتر از پمپ بنزین 

  6واحد  -89پالک 
 

 

 
 

 روانه صالحیت و عضویت از نهادهای دولتی و غیر دولتی ذیل می باشددارای اعتبار بخشی ، تائیدیه ،پ پایش سیستم مهرشرکت مهندسی 
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