موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق بازرگانی تهران ( )ITECCبرگزار مینماید

دوره آموزشی کاربردی آشنایی با مبانی HSE
مدت دوره  12 :ساعت
مدرس :جناب آقای محمود بشیری نسب

روزها و ساعات برگزاری:
 12و  19و  26دی ماه ( 1400از ساعت  16الی ) 20
شهریه دوره  6.500.000ریال
(اعضا اتاق بازرگانی تهران از  %20تخفیف ویژه برخوردار هستند)
همراه با ارائه گواهینامه دو زبانه از اتاق بازرگانی تهران

"دوره به صورت آنالین برگزار می گردد"

سرفصلهای آموزشی :


تاریخچه HSE

 اهمیت و ضرورت HSE
 ایمنی و مفاهیم مرتبط (خطر ،رویداد ،حادثه ،شبه حادثه ،ریسک )
 تدابیر و اقدامات ایمنی (کنشی  Proactiveو واکنشی )Reactive
 علل بروز حوادث و راههای پیشگیری از آن
 بهداشت و مفاهیم مرتبط (بیماری ،سالمتی ،ابعاد سالمتی ،شاخه های بهداشت)
 آشنایی با بهداشت حرفه ای و عوامل زیان آور محیط کار
 مهمترین اقدامات بهداشت حرفه ای در سازمانها و سلسله مراتب تدابیر کنترلی عوامل زیان آور
 تجهیزات حفاظت فردی
 محیط زیست و مفاهیم مرتبط (انواع محیط زیست ،آلودگی محیط زیست ،توسعه پایدار)
جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقسمت دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد گردید.
شماره تلفن جهت دریافت اطالعات بیشتر09025445156 - 09306016054 – 88107732 :

دوره آموزشی کاربردی آشنایی با مبانی HSE

نام و نام خانوادگی .............................................................. :

کد ملی ..................................................... :

رشته تحصیلی ................................................................... :

مقطع تحصیلی ......................................... :

نام شرکت  /سازمان ............................................................. :

سمت........................................................ :

آدرس ..................................................................................................................................................................... :
تلفن ثابت و همراه  ........................................................................................... :فکس..................................... :
آدرس ایمیل ......................................................................................................................................................... :
شماره عضویت  /کارت بازرگانی........................................................................................................................... :
تاریخ  .......................................................... :امضاء ............................................................................................. :

در صورت عدم دسترسی به سایت جهت ثبت نام آنالین
لطفا شهریه دوره را به شماره حساب سیبا به شماره  0111349206007نزد بانک ملی ایران شعبه آزادگان به نام موسسه آموزش اتاق
بازرگانی تهران واریز کرده و به همراه فرم ثبت نام خود از طریق نمابر  88107762یا ایمیل  edu@tccim.irارسال نمایید.

جهت ثبت نام به وبسایت موسسه آموزش به آدرس  edu.tccim.irقسمت دوره های آموزشی(دوره های کوتاه مدت) مراجعه نمایید.
با توجه به محدودیت ظرفیت ،کالس بر اساس تاریخ واریز وجه ثبت نام از سوی متقاضیان تشکیل خواهد گردید.
شماره تلفن جهت دریافت اطالعات بیشتر09025445156 - 09306016054 – 88107732 :

