
 

 

 فعالیت های شرکت ایمن سالمت آذرخش 

 

 

 

 برای متخصصان بهذاشت حرفه ای و ایمنی ابتکاری  با سرفصل های کارگاه های آموزشیبرگساری . ب

 : استسوابق برگساری ایه آزمون ها به شرح جذول زیر 

 سال  گروه هذف  عنوان کارگاه یا دوره آموزشی  ردیف

1 
سیستن تٌفس، شٌَایی ٍ )تجْیسات حفبظت فردی 

 ( پَست
 1386 کبرشٌبسبى ثْذاشت حرفِ ای ٍ ایوٌی

 1387 کبرشٌبسبى ثْذاشت حرفِ ای پبیش عَاهل شیویبیی 2

3 

کبرگبُ آهَزشی پبیش هحیط کبر ٍ هعبیٌبت شغلی 

 کبرشٌبسبى ثْذاشت حرفِ ای ّذفوٌذ؛ ثْرُ گیری از ًتبیج در ثْسبزی هحیط کبر  

1394  ٍ

1395  ٍ

1397 

 1397 کبرشٌبسبى ثْذاشت حرفِ ای ٍ ایوٌی 45551ثْذاشت حرفِ ای ٍ ایوٌی در چبرچَة ایسٍ 4

5 
کبرگبُ آًچِ کبرشٌبسبى ثْذاشت حرفِ ای ثبیذ ٌّگبم 

 .   ٍرٍد ثِ هحیط کبر ثذاًٌذ

ثب ّوکبری اًجوي علوی داًشجَیی 

 داًشگبُ علَم پسشکی شْیذ طذٍقی یسد
1397 

6 
کبرگبُ فرایٌذ ّوکبری کبرشٌبس ثْذاشت حرفِ ای ٍ 

 پسشک طت کبر در یک ثرًبهِ هراقجت سالهت 

داًشجَیی ثب ّوکبری اًجوي علوی 

 داًشگبُ علَم پسشکی شْیذ طذٍقی یسد
1397 

 

 برگساری جلسات مشاوره مجازی برای متخصصان بهذاشت حرفه ای و ایمنی . ب

آغبز در قبلت کبرگبُ ّبی تلگراهی  1397سالهت آررخش از سبل  -هشبٍرُ هجبزی شرکت ایويجلسبت ثرگساری 

ثرًبهِ ریسی کبرگبُ ثِ طَرت سلسلِ هراتجی از هحبسجِ ی اٍلیِ شبخض ّبی عولکرد ثْذاشت حرفِ ای ٍ . شذ

رٌّوَدّبی الزم ثِ طَرت در ایي کبرگبُ ّب . ایوٌی تب ثْجَد شبخض ّب ٍ هستٌذسبزی آًْب را درثر هی گیرد

 فراگیرًذُ، کٌترل کیفیت دستبٍردّب هرحلِ ثِ هرحلِ ثِ فراگیراى ارائِ هی گردد ٍ پس از دریبفت ًتبیج از سَی

 .اًجبم شذُ، سپس اداهِ ی هسیر تب دستیبثی ثِ اّذاف ًْبیی رٍشي هی گردد

  ایمنی و بهذاشت حرفه ایعمومی دوره های  برگساری. ج

 ٍ کبرگراى کبرفرهبیبى، ثِ کبر ثْذاشت ٍ ایوٌی خظَص در تخظظی ٍ عوَهی آهَزشی ّبی دٍرُثرگساری 

 .و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار ارائه گواهینامه از سوی مرکس تحقیقاتثب  کبرآهَزاى



 

 

1 

 

 خذمات غیر آموزشی 

 اًذازُ گیری عَاهل زیبى آٍر هحیط کبر 

 هبشیي ایوٌی ثررسیآالت،  هبشیي حفبظ ، کبرگبّْب در کبر از ًبشی ازحَادث پیشگیری ثرای فٌی حلْبی راُ ارایِ

گواهینامه از سوی مرکس ثب ارائِ  آًْب ثب کبر ایوٌی ارتقبی ثرای پیشٌْبد ارائِ ٍ طٌعتی اثسارّبی ٍ تجْیسات آالت،

 تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

گواهینامه از سوی مرکس تحقیقات و تست ّبی ثبزرسی فٌی ارت، جرحقیل، لیفتراک، آسبًسَر، دیگ ثخبر ثب ارائِ 

 تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

ارائه گواهینامه از سوی ثب  کبرگبّْب در شغلی خطرات کٌترل ثرای پیشٌْبدشٌبسبیی خطرات، ارزیبثی ریسک ٍ 

 و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار  مرکس تحقیقات

ارائِ هشبٍرُ ثِ هسئَلیي ثْذاشت حرفِ ای ٍ ایوٌی در پیبدُ سبزی ثرًبهِ ّبی ثْذاشت حرفِ ای ٍ ایوٌی ٍ سیستن 

 هذیریت ثْذاشت حرفِ ای ٍ ایوٌی   

جْت پبسخگَیی ثِ هَارد هَرد اختالف ثب کبرگر، هراکس قضبیی یب هراکس ًبظر  مشاوره تخصصی به کارفرمایانارائِ 

 ، ّوچٌیي در ثحج هشبغل سخت ٍ زیبى آٍر  (دارُ کبرهرکس ثْذاشت ٍ ا)

 ثرای خرٍج هشبغل از حبلت سخت ٍ زیبى آٍر   مشاوره تخصصی به کارفرمایانارائِ 

 خدمت جدید

. OSHACademyثرگساری دٍرُ آهَزشی جْت آهبدگی ثرای شرکت در آزهَى هرتجط ثب دٍرُ ّبی آهَزشی هجبزی 

ثرگسار هی شَد ٍ پس از قجَلی در آزهَى هرثَطِ کِ ثِ  OSHAایي دٍرُ ّب ثِ طَرت هجبزی از سَی سبزهبى 

 . دارای اعتجبر ثیي الوللی است OSHAهذارک . طَرت هجبزی ثرگسار هی گردد ثِ افراد هذرک هعتجر ارائِ هی گردد

 

 


