مرکس آموزش فرآیند تحقیق دارای مجوز آموزش در سطح ملی از
سازمان ملی استاندارد

دوره جامع مدیریت ایمنی ،بهداشت ومحیط زیست()HSE
(تربیت مدرس و کارشناس رسمی)
همراه با معرفی به آزمون جامع(جهت عضویت جامعه کیفیت آمریكا )ASQ
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عنوان دوره

مدت آموزش

هباًی ٍ تطشیح الضاهات HSE
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مدیریت ایمنی،بهداشت ومحیط

هویضی داخلی هذیشیت HSE

3

زیست( )HSE

سشهویضی هذیشیتHSE

4

 3ماه

تىٌیه ّای اسصیابی ٍ هذیشیت سیسه دس سیستن HSE

امكانات و شرایط ویژه :
 هذت آهَصش  3هاُ هی باضذ وِ والس ّا پٌجطٌبِ ّش ّفتِ اص ساعت  8:30لغایت  16:30بشگضاس هی گشدد.
 ضْشیِ دٍسُ  28/000/000سیال بِ طَس خالص هی باضذ وِ دس  4لسط هساٍی بِ صَست هاّاًِ دسیافت هی گشدد.
ً ظش بِ ایٌىِ ولیِ هخاطبیي دٍسُ سا داٍطلباى تشبیت هذسس ٍ واسضٌاس  ،تطىیل هی دٌّذ لزا والس ّا بِ صَست واهال واسبشدی ٍ بِ ًحَُ واسگاُ ّای
عولی با بْشُ هٌذی اص استاداى هجشب با هذاسن بیي الوللی اجشا هی گشدد.
 بِ ضشوت وٌٌذگاى پس اص لبَلی دس آصهَى ًْایی ،عالٍُ بش دسیافت گَاّیٌاهِ هَسد تاییذ ساصهاى هلی استاًذاسد ایشاى ،گَاّیٌاهِ بیيالوللی سسوی
IRCAاعطا هی گشدد.
 ولیِ داٍطلباًی وِ دٍسُ سا با هَفمیت بِ پایاى سساًٌذ عضَ جاهعِ ویفیت آهشیىا  ASQهیگشدًذ.
نحوه ثبت نام ترم اول:
ولیِ داٍطلباى بایستی هذاسن ریل سا با پست پیطتاص بِ آدسس ضشوت فشآیٌذ تحمیك اسسال ًوایٌذ.
 - 1وپی ضٌاسٌاهِ ٍ واست هلی
 - 2وپی آخشیي هذسن تحصیلی ٍ یا گَاّی اضتغال بِ تحصیل
 - 3تىویل فشم ثبت ًام بِ ّوشاُ  2لطعِ عىس  3*4سًگی
 - 4فیص ٍاسیض هبلغ ّفت هیلیَى ٍ ضطصذ ٍ سی ّضاس سیال( )7/630/000بِ ضواسُ حساب جاسی جام  264492369باًه هلت بِ ًام ضشوت فشآیٌذ تحمیك
جْت ثبت ًام تشم اٍل با احتساب  %9اسصش افضٍدُ.
شرکت فرآیند تحقیق
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