
 

 

 سرفصل های دوره آموزش آشنایی با کلیات ایمنی

 

 آشنایی با فرهنگ ایمنی

 آشنایی با انواع خطر 

 کلیات 

 انواع خطرات 

 آشنایی با عالئم هشدار و ایمنی 

 برگه اطالعات ایمنی مواد 

 تجهیزات حفاظت فردی

 اهمیت کاربرد وسایل حفاظتی

 وسایل حفاظت از سر

 وسایل حفاظت از چشم و صورت

 وسایل حفاظت از دست و بازو

 وسایل حفاظت از پا

 وسایل حفاظت از بدن

 وسایل حفاظت از گوش

 وسایل حفاظتی کار در ارتفاع

 وسایل حفاظت از سیستم تنفسی

 تجهیزات اعالم و اطفاء حریق

 کلیات

 روش های دستی اعالم حریق

 روش اتوماتیک اعالم حریق



 

 

 انواع آتش ها و انفجار ها

 روش های اطفاء حریق

 تجهیزات اطفاء حریق

 دستور العمل های کاری

 ایمنی کار با مواد شیمیایی

 کلیات

 انبارداری موادشیمیایی

 نمونه گیری و پاکسازی

 کار با کاتالیست ها

 تست گاز

 مقدمه

 دستگاه اندازه گیری گازهای قابل اشتعال

 دستگاه اندازه گیری مقدار اکسیژن

 میزان رطوبتدستگاه اندازه گیری 

 دستگاه سنجش گازهای سمی

 نکات ایمنی گاز سنجی

 ایمنی در عملیات تخلیه و بارگیری

 مقدمه

 بارگیری و تخلیه مخازن

 بارگیری و تخلیه تانکرها

 بارگیری و تخلیه کشتی

 ایزوالسیون

 پاکسازی و خنثی سازی



 

 

 مقدمه

 پاکسازی به منظور تحویل به تعمیرات

 پاکسازی پیش از راه اندازی مجدد

 روشهای پاک سازی

 مجوز های کاری

 مقدمه

 پروانه کار سرد

 پروانه کار گرم

 پروانه ورود به فضای بسته

 پروانه حفاری

 پروانه ورود خودرو

 ایمنی در شرایط نرمال عملیاتی

 پایش در شرایط نرمال

 دسته بندی بازدید های شرایط نرمال

 تغییرات ایمنی در تصمیم گیری و

 مقدمه

 مراحل فرایند مدیریت تغییر

 ضبط و ربط محیط کار

 ایمنی در شرایط اظطراری

 گزارش حادثه

 مزیت گزارش حادثه و نقش بهره برداری در تهیه آن

 فرایند بررسی یک حادثه

 کمک های اولیه



 

 

 مقدمه

 کمک های اولیه عمومی

 کمک های اولیه موردی

 امداد و نجات

 آشنایی با استاندارد های ایمنی

 

 

 راه های تماس با مجتمع فنی فالت قاره

 ۵آدرس دفتر مرکزی: ابتدای خیابان کارگر شمالی، نرسیده به چهارراه نصرت،کوچه رشیدی نسب، پالک 

 ۰۲۱۶۶۱۲۳۱۸۸وره و ثبت نام: واحد مشا

 ۰۲۱۶۶۹۳۸۴۱۱واحد صدور مدرک: 

 ۰۲۱۶۶۴۲۲۸۶۵ - ۰۲۱۶۶۵۹۵۷۳۹واحد پشتیبانی آموزش مجازی: 

 ۰۲۱۶۶۹۴۸۲۹۱ - ۰۲۱۶۶۹۳۸۷۷۹واحد آموزش سازمانی: 

 ۰۹۱۲۲۸۲۶۲۸۳ - ۰۹۱۹۸۱۵۷۹۳۵ - ۰۹۳۳۲۳۵۴۷۲۷تماس، واتساپ و تلگرام: 

 ۰۲۱۶۶۱۲۵۶۶۳فکس : 

www.Falatghareh.com 

info@falatghareh.com 

 

 

tel:09122826283
tel:09122826283

