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 ردیف عنوان دوره ردیف عنوان دوره

 Fire Hazard Analysis 1تجزيه و تحليل خطرات حريق  * دوره هاي مدیریت ریسک و بحران

 2 بررسي علل حريق و حوادث 59 تجزيه و تحليل خطر

 Safety analysis تجزيه و تحليل ايمني 
 & Learning about fireآشنايي با آتش و روش هاي اطفاي آن 60

fighting picnics 
3 

 4 اصول پيشگيري از حريق در ساختمان ها 61 مديريت ايمني

 Risk management & Riskمديريت ريسک و ارزيابي خطر 

assessment 
 5 تلفات انساني در حريق 62

 6 دوره پيشگيري از حريق در اماکن صنعتي 63 ارزيابي سوانح

 7 دوره ايمني حريق و آموزش کاربرد خاموش کننده ها 64 (MIS)سيستم هاي اطالعاتي مديريت 

HAZOP Study 65 8 مديريت ايمني و آتش نشاني 

FMEA 66 9 عمليات اطفاء حريق در تاسيسات نفت و پتروشيمي 

 10 فرماندهي تيم هاي آتش نشاني )شهري/ صنعتي( 67 تجزيه و تحليل خطر

 11 اطفاء حريق جنگل ها و مراتع * دوره هاي آموزشي آتش نشاني عمومي

 12 اقدامات اوليه در مقابله با حريق و سوانح 68 اصول و مباني حريق

 13 آشنايي با پمپ هاي آتش نشاني 69 خاموش کننده هاي دستي

 14 سيستم هاي اعالم و اطفاي حريق 70 تجهيزات آتش نشاني ثابت

 15 طراحي سيستم هاي اعالم واطفاي حريق 71 برق و خطرات آن

 16 ايمن سازي مخازن نفت، بنزين و گازوئيل * دوره هاي آتش نشاني حرفه اي )صنعتي(

 17 دوره رانندگي تدافعي 72 شناخت ساختار سازماني و تشکيالت آتش نشاني

 18 خطرات الکتريسيته ساکن در ارتباط با گاز، غبار، بخار و مه 73 اصول و مباني حريق

 19 دوره ايمني و خطرات گازها 74 تجهيزات حفاظت فردي و دستگاه تنفسي

 20 ايمني انفجارات 75 خاموش کننده هاي دستي

 21 ايمني نردبان ها و باالبر هاي هيدروليکي 76 آبرساني

 22 ايمني باالبر ها و آسانسورها 77 تجهيزات و پمپ هاي آتش نشاني

 23 شناخت و خطرات هيدروژن سولفوره، آمونياک و کلر در صنعت نفت 78 شيمي حريق

 24 ايمني و حفاظت صنعتي 79 ايمني و بهداشت حرفه اي

 25 ايمني برق و خطرات آن 80 برق و خطرات آن

 26 بهداشت حرفه اي ايمني و 81 اقدامات اوليه در پيشگيري و کاهش خسارات حريق

 27 حمل و نقل و نگهداري مواد خطرناک * آتش نشاني ویژه مسئولين سرپرستي کارگاه ها و کارکنان  واحد هاي حراست و نگهداري

 28 ايمني در کار با تجهيزات جوشکاري و برشکاري 82 اصول و مباني حريق

 29 مواد قابل اشتعالايمني کار با مواد شيميايي و  83 خاموش کننده هاي دستي

 30 ايمني در کار با تجهيزات موتوري و برقي 83 تجهيزات حفاظت فردي و دستگاه تنفسي

 31 ايمني مخازن تحت فشار 84 برق و خطرات آن

 32 عمليات در فضاي پنهان 85 ايمني و  بهداشت حرفه اي

 33 ايمني ابزار و لوازم خانگي 86 تجهيزات و خودرو هاي آتش نشاني

 34 اصول و مقررات ايمني در انبارها 87 حمل و نقل و استفاده از مواد خطرناک )شيمي حريق(

 35 محيط زيست، جلوگيري از آلودگي هوا )مخاطرات گازهاي سمي و مقابله با آنها( * دوره هاي امداد و نجات

 36 در کمپ و کمک هاي اوليهبهداشت محيط کار و مسايل عمومي سکونت  88 دوره علمي و عملي دستگاه تنفسي

 37 مقابله با آلودگي صوتي 89 کمک هاي اوليه امداد و نجات

 38 حمل بار 90 امداد در سوانح و بالياي طبيعي
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... را در محل مجتمع و یا در   HSEو  ITمهندسي، مدیریتي، _فالت قاره با نزدیک به دو دهه تجربه درخشان در آموزش، دوره هاي تخصصي فنيمجتمع فني               

 :به صورت حضوري، آنالین و آفالین با مجوزات و شرایط ذیل برگزار مي نماید محل شرکت ها و سازمانهاي متقاضي،

 

 پشتيباني استاد براي دوره هاي آنالین و آفالینبيمه یکساله تضمين آموزش و  •

 صدور گواهينامه معتبر قابل ترجمه ممهور به مهر وزارت خارجه و وزارت دادگستري یا قوه قضائيه براي دوره هاي حضوري، آنالین و آفالین •

 اهداي پکيجهاي آموزشي شامل نرم افزار، جزوات، کتب و فيلم آموزشي، کدها و استانداردها  •

 آفالین( بر روي سرورهاي پرسرعت و برگزاري آزمونهاي استاندارد آنالین -امکان برگزاري تمامي دوره ها به صورت غيرحضوري)آنالین  •

 داراي گواهينامه تایيد صالحيت آموزشي از شرکت ملي نفت و با مجوز از سازمان فني و حرفه اي کل کشور •

، کارگاه سایت آموزشي مجهز به امکانات سخت افزاري، نرم افزاري پيشرفته 5از بيش با  ي استانداردفضاي آموزشي با امکانات آموزشي و رفاهداراي  •

 ، برنامه بازدید از پاالیشگاه و نيروگاه ...ITعملي، واحد تکثير و 

 )ویژه سازمانها( نفر 15باالي  پرسنلبراي  %15و تخفيف ( نفر 5باالي از طرف شرکت ) معرفي شده پرسنلبراي  ثبت نام گروهي ویژه %10تخفيف  •

ها مجتمع فني فالت قاره با دارا بودن استدیو، تيم حرفه اي ضبط، تدوین و اساتيد مجرب صنعتي، آماده توليد محتواي آموزشي درخواستي شرکت  •

 مي باشد. 

 قابل برگزاري براي گروه ها و شرکت هاي متقاضي مي باشد. ،و خارج از ليست HSE تمامي دوره هاي داخل ليست دوره هاي  •

 
 

 

 39 ايمني حفاري  91 عمليات نجات در سوانح حمل و نقل )جاده اي، ريلي، هوايي(

 40 الکتريسيتهايمني  92 پاک سازي و رفع آلودگي )مواد خطرناک( در سوانح

 41 پيمانکاران HSE 93 عمليات نجات در آوار برداري

 42 ايمني انبار 94 پشتيباني در امداد

 43 (Detonators safetyايمني چاشنيها و دتو ناتورها ) 95 مديريت آموزش هاي امدادي

 44 انهدام مواد منفجره و انواع مهمات 96 ساختار سازماني و تشکيالت اداري

 Flammable liquid and)ايمني مايعات و گازهاي قابل اشتعال  97 بهداشت رواني آسيب ديدگان

gases safety) 
45 

 46 (Ammonium nitrate safety) ايمني نيرات آمونيوم  98 سازمان دهي و هماهنگي عمليات امداد

 47 (Maine safetyايمني در معادن ) 99 کمک هاي اوليه تخصصي 

 48 ايمني حمل و نقل زميني ، هوايي و دريايي مواد منفجره 

 49 ايمني کار با گردو غبار پنبه و گردو غبارهاي قابل احترااق

 50 (Machine safe guardingنحوه حفاظ گذاري ماشين آالت صنعتي) 

 51 دوش ها و چشم شورها

 52 (Corrosive  substantive safety) ايمني مواد خورنده 

 53 (Fall safety) ايمني سقوط 

 54 (Blasting safetyايمني آتشکاري )

 55 نحوه مقابله با شرايط اضطراري مهمات

 56 شيمي مواد قابل اشتعال و شرايط ايمني در نگهداري آنها

 57 ايمني تاسيسات و اتصال زمين

 58 ايمني ماشين آالت صنعتي
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