
 شرکت نظم پویان صنعت نوین
 پتروآموزش

 برگزار می کند با همکاری پتروشیمی
 

تابستان  -و بازدید از منطقه  HSEدوره ویژه 
1396 

 پتروشیمی ویژه منطقه –ماهشهر 
  



نظم پویان صنعت 

 یننو

 -و بازدید از منطقه  HSEدوره ویژه 

  1396تابستان 

 منطقه ویژه پتروشیمی –ماهشهر 

 پتروآموزش

 

 

2 

 

 فهرست مطالب
 2 .......................................................................................................... فهرست مطالب

 3 ...................................................................................................................... مقدمه

 4 ........................................................................................................... سر فصل دوره

 9 ................................................................................................ شرکت در دوره طیشرا

 9 ............................................................................................................... نه دورهیهز

 10 ............................................................................................................. برنامه دوره

 11 ................................................................................................. فرم ثبت نام در دوره

 12 ..............................................................................................................ر مواردیسا

 

  



نظم پویان صنعت 

 یننو

 -و بازدید از منطقه  HSEدوره ویژه 

  1396تابستان 

 منطقه ویژه پتروشیمی –ماهشهر 

 پتروآموزش

 

 

3 

 مقدمه

مر کز آموزش شرکت نظم پویان صنعت نوین )پتروآموزش( در نظر دارد با هماهنگی با 

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و در راستای اجرای مفاد منشور اقتصاد مقاومتی و 

برنامه های افزایش توان مهارتی و آماده سازی فارغ التحصیالن ، دانشجویان ، اساتید و کلیه 

ر در حوزه صنعت ، اولین و مهم ترین دوره آموزشی و بازدید از منطقه داوطلبان ورود به کا

با شرایط و  1396را درتابستان  -قلب پتروشیمی منطقه –عملیاتی پتروشیمی در ماهشهر 

استثنایی برگرار نماید. لذا از عالقمندان شرکت در این دوره ویژه درخواست می شود 

نام مربوطه را تکمیل و به همراه یک قطعه عکس مطالب ذیل را با دقت مطالعه و فرم ثبت 

3x4 .الکترونیکی به ایمیلی که در فرم ثبت نام قید شده است ارسال فرمایند  

 با سپاس

 پتروآموزش
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 هسر فصل دور

برای دانشجویان ، اساتید ، مهندسان و  HSEروزه  5سرفصل دوره  شماره یک زیرجدول 

مدیران را نشان می دهد. با این که توصیه میشود همه در همه سرفصل ها شرکت نمایند 

ولی هر رشته باید سرفصلی را که در جدول به تفکیک رشته ها نشان داده شده است 

 شرکت نمایند.

 

 

 سرفصل دوره ها –جدول یک 

نام رشته مرتبط با  سرفصل دوره

 دوره

 کلیه رشته های مهندسی HSE مقررات و اصول .1

 کلیه رشته های مهندسی آشنایی با مقررات ایمنی .2

 کلیه رشته های مهندسی آشنایی با مقررات بهداشت حرفه ای .3

 کلیه رشته های مهندسی آشنایی با مقررات محیط زیست .4

 کلیه رشته های مهندسی پیمانکاران HSE الزامات  .5

 کلیه رشته های مهندسی HSEآشنایی با مفاهیم و اصول  .6

 کلیه رشته های مهندسی HSEآشنایی با سیستم مدیریت  .7

 کلیه رشته های مهندسی HSEآشنایی با قوانین و مقررات  .8

 کلیه رشته های مهندسی آشنایی با قوانین کار .9

 های مهندسیکلیه رشته  HSEآشنایی با مسئولیتهای حقوقی و قرار دادی در خصوص  .10

 کلیه رشته های مهندسی آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار .11

 یمهندس یرشته ها هیکل آشنایی با خطرات محیط کار و ارزیابی و کنترل ریسکهای احتمالی .12

 یمهندس یرشته ها هیکل آشنایی با الزامات محیطی و نحوه محافظت از محیط زیست .13

 یمهندس یرشته ها هیکل واکنش و مقابله با آنهاآشنایی با شرایط اضطراری و نحوه  .14

 یمهندس یرشته ها هیکل آشنایی با سیستم صدور مجوز های کاری .15

 یمهندس یرشته ها هیکل آشنایی با انواع حریق و نحوه مقابله با آنها  .16

 یمهندس یرشته ها هیکل آشنایی با وسایل و تجهیزات حفاظت فردی .17

 مهندسی کلیه رشته های  ارگونومی عمومی .18
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نام رشته مرتبط با  سرفصل دوره

 دوره

 کلیه رشته های مهندسی آشنایی با مقررات ایمنی مفاهیم و کلیات .19

 کلیه رشته های مهندسی  استرس شغلی و راههای مقابله با آن ها .20

 کلیه رشته های مهندسی جابه جایی دستی مواد  .21

 کلیه رشته های مهندسی ابزارهای دستی  .22

 کلیه رشته های مهندسی ارگونومی کار دفتری و اداری  .23

 کلیه رشته های مهندسی نوبت کاری .24

 کلیه رشته های مهندسی اصول کمک های اولیه   .25

 کلیه رشته های مهندسی تعاریف .26

 کلیه رشته های مهندسی  فرایند کمک رسانی .27

 کلیه رشته های مهندسی  وظایف و مسئولیت امدادگر  .28

 کلیه رشته های مهندسی عالئم حیاتی  .29

 های مهندسیکلیه رشته   احیاء قلبی ریوی .30

 کلیه رشته های مهندسی خونریزیها  .31

 کلیه رشته های مهندسی  شکستگی ها  .32

 کلیه رشته های مهندسی  مسمومیت .33

 کلیه رشته های مهندسی  حمل مصدوم .34

 کلیه رشته های مهندسی تجهیزات و جعبه کمک های اولیه  .35

 برق ، مکانیک ، ابزاردقیق و کنترل برق  یمنیا .36

 برق ، مکانیک ، ابزاردقیق و کنترل AC و DC یانهایجر میو مفاه اتیکل .37

 برق ، مکانیک ، ابزاردقیق و کنترل و تابلوها دهایشامل کل یبرق لیفرایند کمک رسانی وسا  .38

 برق ، مکانیک ، ابزاردقیق و کنترل رویخطوط انتقال ن  .39

 برق ، مکانیک ، ابزاردقیق و کنترل و انواع شوک یبرق گرفتگ  .40

 برق ، مکانیک ، ابزاردقیق و کنترل یدر برابر برق گرفتگ یمنیا  .41

 برق ، مکانیک ، ابزاردقیق و کنترل یدر ضد برق گرفتگ یحفاظت لیوسا .42

 برق ، مکانیک ، ابزاردقیق و کنترل شخص برق گرفته یبرا هیاول یکمک ها .43

 برق ، مکانیک ، ابزاردقیق و کنترل مناطق خطرناک مربوط به برق یطبقه بند  .44

 عمران ، آب ، نفت ، شیمی یو گودبردار یدر حفار یمنیا .45

 یمیعمران ، آب ، نفت ، ش یعوامل موثر در حفار .46
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نام رشته مرتبط با  سرفصل دوره

 دوره

 یمیعمران ، آب ، نفت ، ش یحفار یحفاظت یها ستمیس .47

 یمیعمران ، آب ، نفت ، ش یمنیمقررات ا .48

 ی، کشاورزیمیعمران ، آب ، نفت ، ش ایمنی در کشاورزی، باغبانی و زراعت در مناطق صنعتی .49

 ی، کشاورزیمیعمران ، آب ، نفت ، ش ایمنی در دفع پساب های صنعتی .50

 ی، کشاورزیمیعمران ، آب ، نفت ، ش ایمنی در تصفیه آب و فاضالب .51

آمار، مدیریت ، کلیه رشته های  حوادث لیتحل  هیو تجز یبررس .52

 مهندسی

آمار، مدیریت ، کلیه رشته های  تعاریف و اصطالحات .53

 مهندسی

آمار، مدیریت ، کلیه رشته های  حوادث لیو تحل هیمورد استفاده در تجز یروشها  .54

 مهندسی

آمار، مدیریت ، کلیه رشته های  داده و اطالعات حادثه یجمع آور یروشها  .55

 مهندسی

آمار، مدیریت ، کلیه رشته های  حوادث لیو تحل هیتجز یمدل ها  .56

 مهندسی

های  آمار، مدیریت ، کلیه رشته علل حادثه  .57

 مهندسی

آمار، مدیریت ، کلیه رشته های  حادثه یفن لیو تحل هیتجز  .58

 مهندسی

آمار، مدیریت ، کلیه رشته های  GAUSE TREE ANALYSIS یبر اساس مدل درخت لیو تحل هیتجز  .59

 مهندسی

آمار، مدیریت ، کلیه رشته های  حادثه یامدهایپ  .60

 مهندسی

از حوادث مجدد و  یریشگیپ یبرا یو اقدامات اصالح شنهاداتیپ  .61

 مشابه

آمار، مدیریت ، کلیه رشته های 

 مهندسی

آمار، مدیریت ، کلیه رشته های  یگزارش از حوادث مهم و اصل هیته یچگونگ  .62

 مهندسی

آمار، مدیریت ، کلیه رشته های  یمطالعات مورد .63

 مهندسی
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نام رشته مرتبط با  سرفصل دوره

 دوره

 شیمی ، نفت ، عمران)آب(   MSDSمواد  یمنیبرگه اطالعات ا .64

 شیمی ، نفت ، عمران)آب( ماده یاجزاء اصل بیشناسنامه ماده، ترک میو مفاه اتیکل .65

 شیمی ، نفت ، عمران)آب( خطرات ییشناسا  .66

 شیمی ، نفت ، عمران)آب( هیاول یکمک ها  .67

 شیمی ، نفت ، عمران)آب( قیاطفاء حر  .68

 شیمی ، نفت ، عمران)آب( یاتفاق یو پاشها ختیر  .69

 عمران)آب( شیمی ، نفت ، و انبارش ییجابه جا  .70

 شیمی ، نفت ، عمران)آب(  یحفاظت شخص  .71

 شیمی ، نفت ، عمران)آب( ییایمیو ش یکیزیخواص ف  .72

 شیمی ، نفت ، عمران)آب( و واکنش یداریپا  .73

 شیمی ، نفت ، عمران)آب( یاطالعات سم شناس  .74

 شیمی ، نفت ، عمران)آب( یبوم شناس ستیاطالعات ز  .75

 ، عمران)آب(شیمی ، نفت  مالحظات دفن ماده  .76

 شیمی ، نفت ، عمران)آب( اطالعات حمل و نقل  .77

 شیمی ، نفت ، عمران)آب( یاطالعات نظارت .78

 مدیریت، کلیه رشته های مهندسی بحران تیریمد .79

 مدیریت، کلیه رشته های مهندسی و تفاوت آن با فاجعه و بحران یاضطرار طیشرا فیتعر  .80

و مراحل گام به  یاضطرار طیو واکنش در شرا یزیبرنامه ر گاهیجا  .81

 آن یگام اجرا

 مدیریت، کلیه رشته های مهندسی

 مدیریت، کلیه رشته های مهندسی از گسترش حوادث یریشگیدر پ یاضطرار طیشرا تیریمد گاهیجا  .82

 مدیریت، کلیه رشته های مهندسی یاضطرار طیشرا تیریمد یاساس یگامها  .83

 مهندسیمدیریت، کلیه رشته های  نهیهز یابیارز  .84

مورد  یو دستورالعملها یدوره ا یارتباطات، مانورها و آموزشها -6 .85

 ازین

 مدیریت، کلیه رشته های مهندسی

 مدیریت، کلیه رشته های مهندسی اضطرار  طیواکنش در شرا یها میت یروان یآمادگ .86

نرم افزارهای ایمنی و برنامه نویسی برای ایمنی و بهداشت و محیط  .87

 زیست

کلیه رشته های مهندسی رایانه ، 

 )اختیاری(

 کامپیوتر و الکترونیک ایمنی سخت افزارهای رایانه ای .88
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نام رشته مرتبط با  سرفصل دوره

 دوره

کامپیوتر و الکترونیک ، کلیه رشته های  حفاظت از اطالعات رایانه ای .89

 مهندسی )اختیاری(

کلیه رشته های مهندسی ، عمران )محیط  حافظت از محیط زیست .90

 زیست(
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 شرایط شرکت در دوره
کنندگان در دوره به مدرک خاصررری نیاز ندارند ولی توصررریه می شرررود از پیش نیازهای شررررکت  -1

 مهندسی کافی برای درک مفاهیم برخوردار باشند.

 دوره شامل رفت و برگشت هواپیما ، اسکان و غذا می باشد. -2

شرایط محل اجرای دوره را با توجه  -3 ستی قوانین ، مقررات و  شرکت کنندگان در دوره می بای کلیه 

 به دستورالعمل های مربوطه که از جانب مسئول دوره ابالغ می شود رعایت نمایند.

 الزامی است .مندرج در فرم ثبت نام درج کلیه اطالعات  -4

شررررکت کنندگان در دوره موظفند از ترک محل دوره بدون اطالع رسرررانی قبلی به مسرررئول دوره  -5

 خودداری فرمایند.

 که از جانب شرکت تحویل می شود اجباری است. پوشیدن کاله ، کفش و لباس کار ایمنی -6

سالمی ، حجاب -7 شئون ا شرایط محل و حرمت کالس درس و  مقنعه( )مانتو و رعایت  ، اخالق و حفظ 

 استاد برای کلیه افراد الزامی است .

 دوره نهیهز

با ارائه کپی کارت دانشررجویی ک کارت شررناسررایی،  دانشررجویان و اسرراتیدشرررکت در دوره برای  -8

 دانشجویان و اساتید هیچگونه هزینه اضافه بر آنچه ذکر شده است،می باشد. از  ریال 1000000

 دوره دریافت نمی شود.شرکت در ت هواپیما ، اسکان و غذا و باز با

به ازای هر نفر می باشد که می بایستی مبلغ مذکور ریال  5000000 برای سایرینشرکت در دوره  -9

ه به دتکمیل ش اسکن ود واریز فرمایند و رسید مربوطه را به همراه فرمرا به حسابی که اعالم می ش

  مسئول دوره ارسال نمایند.

شرکت در آزمون پایان دوره برای  -10 ست هزار  دریافت گواهینامههزینه  برای همه دو میلیون و دوی

می باشررد که می بایسررتی مبلغ مذکور را به حسررابی که اعالم می شررود واریز فرمایند و رسررید  ریال

 ارسال نمایند.مربوطه را به همراه فرم تکمیل شده به مسئول دوره 

شت  هواپیما -11 سکان و غذا معادل یک میلیون تومان  ،هزینه این دوره ها به همراه بلیط رفت و برگ ا

درصرردی برای عزیزان غیر  50برای اسرراتید و دانشررجویان و تخفیف می باشررد که با تخفیف ویژه 

 دانشجو محاسبه گردیده است.
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 برنامه دوره
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 فرم ثبت نام در دوره
 1396تابستان  -35دوره شماره  – HSEفرم ثبت نام شركت در دوره آموزشي 

 كامالً دقيق و خوانا تكميل به دليل اينكه اطالعات اين فرم در رايانه ثبت مي شود، لطفاً به صورت

 نماييد .
 نام خانوادگي -2 :نام  -1

 كد ملي :  -4 :شماره شناسنامه  -3

 محل تولد -6 نام پدر :  -5

 شماره گروه انتخابي بر اساس جدول ثبت نام: -8 ماه       سال      تاریخ تولد:     روز -7

 در صورت شاغل بودن:  –محل كار  -9

 تلفن تماس مستقيم :                                                         همراه :  -10

    فوق ليسانس   ليسانس دیپلم      مقطع تحصيلي:  -11

 دكترا
 رشته تحصيلي:  -12

 موارد زیر اطالع داشته و آنها را مي پذیرم.باتکميل و امضای فرم فوق، اعالم مي نمایم از كليه شرایط و قوانين شركت در دوره از جمله 
 موارد قابل توجه 

 دوره شامل رفت و برگشت هواپیما ، اسکان و غذا می باشد. -1

کلیه شرررکت کنندگان در دوره می بایسررتی قوانین ، مقررات و شرررایط محل اجرای دوره را با توجه به دسررتورالعمل های مربوطه که از  -2

 شود رعایت نمایند.جانب مسئول دوره ابالغ می 

 درج کلیه اطالعات فوق الزامی است . -3

شجوی -4 ساتید با ارائه کپی کارت دان شجویان و ا ساییشرکت در دوره برای دان شنا شد. از دا ،ی ک کارت  و جویان شنیک میلیون ریال می با

 ت هواپیما ، اسکان و غذا و دوره دریافت نمی شود.اساتید هیچگونه هزینه ای از باب

درصررد معادل پنج میلیون ریال به ازای هر نفر می باشررد که می بایسررتی مبلغ مذکور را به  50دوره برای سررایرین با تخفیف شرررکت در  -5

 حسابی که اعالم می شود واریز فرمایند و رسید مربوطه را به همراه فرم تکمیل شده به مسئول دوره تحویل فرمایند.  

فت گواهینامه برای همه دو میلیون و دویسرررت هزار ریال می باشرررد که می بایسرررتی مبلغ هزینه شررررکت در آزمون پایان دوره برای دریا -6

بانک   9716952808و یا شماره حساب به نام زهرا عسکری بانک اقتصاد نوین   6274121164108524ذکور را به شماره کارت م

مسررئول دوره جی میل به اسررکن و   ثبت نام واریز فرمایند و رسررید مربوطه را به همراه فرم تکمیل شرردهبه نام زهرا عسررکری  تجارت 

  بفرستند.

 شرکت کنندگان در دوره موظفند از ترک محل دوره بدون اطالع رسانی قبلی به مسئول دوره خودداری فرمایند. -7

 پوشیدن کاله ، کفش و لباس کار ایمنی که از جانب شرکت تحویل می شود اجباری است. -8

 رس و استاد برای کلیه افراد الزامی است .رعایت شئون اسالمی ، حجاب ، اخالق و حفظ شرایط محل و حرمت کالس د -9

 لطفاٌ در صورت بروز هر گونه مشکل مراتب را کتباٌ به مسئول دوره اطالع دهید . -10

از دانشجویان و اساتید عزیز تقاضا می شود حتماٌ پس از اطمینان از حضور در دوره ثبت نام فرمایند چون هواپیما ، اسکان و غذا و دوره  -11

ساس آمار ثبت  شرکت بر ا ضرر و زیان برای این  ضور نیابید باعث  شود و اگر بعد از ثبت نام در دوره ح نام کنندگان برنامه ریزی می 

 خواهد شد.

 تاريخ

 نام و نام خانوادگي

 امضاء



نظم پویان صنعت 

 یننو

 -و بازدید از منطقه  HSEدوره ویژه 

  1396تابستان 

 منطقه ویژه پتروشیمی –ماهشهر 

 پتروآموزش
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 موارد ریسا
پاسخ به سواالت و اطالعات تکمیلی در اطالعیه های بعدی در این قسمت 

 آورده می شود.
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