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  HSEاصول و مباني 

 دركارگاههاي ساختماني 

 )  ساخت و ساز شهري(
 

  1393خرداد  29پنجشنبه  -دانشگاه صنعتي اميركبير: محل برگزاري 

 :سرفصلها
 ساختماني دركارگاههاي (HSE)محيط زيست-ايمني-آشنايي با الزامات و مقررات بهداشت  
 آشنايي با انواع خطرات و حوادث عمده ساختماني و راهكارهاي كنترل و پيشگيري  
 مقررات ملي ساختمان 12بررسي الزامات و تغييرات ويرايش جديد مبحث   
 HSEكارگران در زمينه / پيمانكاران/ مالكان/ بررسي وظايف و مسئوليتهاي مجريان   
 توسط مهندسان ناظر  HSEآشنايي با وظايف، مسئوليتها  و نكات كليدي نظارت بر   
 هاي آموزشي مرتبط، انتقال تجارب و بحث گروهي به همراه نمايش فيلم  
 

 :مخاطبان
 ساز شهري و   ساز، سازندگان و پيمانكاران فعال در  ساخت مديران ارشد شركتهاي انبوه  
 هاي اجرايي كارگاه مهندسان مجري،  مهندسان ناظر، سرپرستان، مهندسان و تكنسين  
 هاي ساختماني شركتها و كارگاه  HSEمسئوالن ايمني و مديران   

 )عمران، معماري، تاسيسات برق و مكانيك، شهرسازي(مهندسان شاغل در صنعت ساختمان   
 دانشجويان رشته هاي مهندسي و مديريت وكليه عالقمندان  

 

 مهندس اميدرضا رياحي :مدرس 
 فارغ التحصيل دانشگاه تهران- كارشناس ارشد عمران، گرايش مهندسي و مديريت ساخت  
 )داراي پروانه صالحيت از وزارت كار (مدرس و مشاور ايمني  
 نامه حفاظتي كارگاههاي ساختماني عضو كميته بازنگري و تدوين آيين 
 هاي اجرايي گردآورنده كتاب قوانين و مقررات ايمني در پروژه 
  

 : مشخصات دوره 
 17الي  8:30ساعت  - 1393خرداد  29شنبه پنج   - يك روز   :مدت و زمان  

 دانشگاه صنعتي اميركبير  -تهران : محل برگزاري  

 

 :  هزينه و نحوه ثبت نام
 ) گواهينامه -پذيرايي-آموزشي جزوه -آموزش: شامل( ريال    1/590/000هزينه ثبت نام هر نفر     

 ) شعبه دانشگاه صنعتي اميركبـيـر  -بانك ملت(   4288623920واريز هزينه ثبت نام به حساب شماره    
 6104-3370-9933-6511شماره كارت    و  يا  به نام دبيرخانه دائمي همايشهاي تخصصي

و يا به ايـمـيـل      021-42693502تكميل و ارسال فرم ثبت نام و فيش واريزي به شماره فكس   
edu@iran-jam.ir  

 .باشد تخفيف مي% 10نفر  مشمول  5و بيش از %    5نفر مشمول  5تا  3ثبت نام : شرايط تخفيف   

 

 باشد  اولويت بر اساس تاريخ ثبت نام ميظرفيت محدود و : توجه مهم 

كنندگان در ايـن       به شركت
 دوره گواهيـنـامـه رسـمـي       

آموزشهاي تخصصـي    مركز 
 علمي،آموزشي ،پژوهشي  تعاوني

 دانشـگاه صنعتي اميركبيـــر  
 و جـامـعـه مـتـخـصـصـان،           

 اهدا خواهد شد

ندگان  :ار

 

Website: 

www.Iran-Jam.ir 
 

E-mail: 

edu@Iran-Jam.ir 
 

:تلفنهاي تماس  

66462673-021  
66462689 

:فكس  

42693502-021  


