دوره آموزشي تشريح الزامات ،مستند سازی و مميزی داخلي HSE

Health Safety and Environment

شرکت کنندگان:
کساني که مايل به مستند سازی و مميزی داخلي سيستم مديريت ايمني  ،بهداشت و محيط زيست در سازمانها هستند.
کساني که مايل به اجرای سيستم مديريت ايمني  ،بهداشت و محيط زيست سازمان خود هستند.

فوايد شرکت در دوره:

پس از اتمام موفقيت آميز  2روزه دوره  ،شرکت کنندگان:


توانایی تحليل اثرات زیست محيطی واحدهاي صنعتی



توانایی استفاده از مواد جایگزین در راستاي کاهش آلودگی واحدهاي صنعتی



آشنایی با نقش بهداشت حرفه اي و سالمت شغلی در صنایع



شناخت عوامل مخاطره آميز براي سالمت پرسنل در صنعت



ارتقاي رزومه کاري



دریافت مدرک بين المللی با اعتبار سازمان ملی استاندارد
 مدرس :مورد تاييد  DASانگلستان

ساختار دوره :
این دوره شامل با فعاليتهاي درون کالسی جهت ارتقا دانش و مهارت عملی شرکت کنندگان  ،همراه با ترکيبی از دانش و تجربه
مدرس به صورت کار گروهی برگزار خواهد گردید.

ارزيابي شرکت کنندگان
کارایی شرکت کنندگان در کسب اهداف آموزشی بصورت مستمر با بازخوردهاي روزانه آنها ارزیابی می شود.
همچنين شرکت  D.A.Sداراي مجوز آموزش سيستم هاي مدیریتی از اداره استاندارد استان تهران می باشد.

محل برگزاری دوره:
آکادمی D.A.S

پيش نياز:
مدت دوره 2 :روز )  11الي  12مرداد ماه ) 96


مخاطبان :مشاوران ،نمایندگان مدیریت ،کارشناسان ایمنی و بهداشت ،سرمميزان و مميزان و دانشجویان رشته هاي فنی و مهندسی



هزينه  5/000/000:ريال شامل هزینه دوره آموزشی ،جزوه ،ناهار،کتاب ،پذیرایی



با تخفيف ويژه مخصوص مشتريان  0/000/000 :ريال



شماره حساب  0200085495001 :بانك ملي بنام علي جاللي



شماره شباIR5101700000000200345895001 :



شماره کارت به کارت6000991005009400 :



شماره تماس 88054508 :داخلي  12خانم مهندس تهراني



از آنجایی که این شرکت مورد تایيد سازمان ملی استاندارد ایران می باشد ،این دوره آموزشی جزو  22ساعت آموزش
هاي ضرورتی ماهيانه مدیران کنترل کيفی محسوب می گردد.الزم به ذکر است شرکت  DASبه عنوان مرکز
آموزشي نمونه در سطح ملي توسط سازمان ملي استاندارد ايران در سال  92انتخاب گردید.

