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 ایران TUV WORLDآکادمی   –آموزشی دوره های 
                            

 نام دوره های متفرقه نام دوره های متفرقه

 IMSتطشیح ٍ الضاهبت ٍ هستٌذسبصی سیستن هذیشیت یىپبسچِ  هٌْذسی حشیك

 تذٍیي طشح وست ٍ وبس ّبی اػالم ٍ اطفبء حشیكسیستن 

 ثشًبهِ سیضی ضشایط اظطشاسی  

 ) هذیشیت ثحشاى(  

 دٍسُ ّبی هْبستْبی تجبست ٍ ثبصسگبًی ثیي الوللی

 SPSSآهَصش  هجبًی ٍ اصَل ووىْبی اٍلیِ) فَسیتْبی پضضىی(

HES ٍیظُ هٌْذسبى 

 )دٍسُ ًبظشاى پشٍطُ ّبی سبختوبًی(

 یههذیشیت استشاتظ

HSE PLAN ُایوٌی ػوَهی پیوبًىبساى ٍیظ 

HES-MS ایوٌی ظشٍف هخبصى تحت فطبس پشٍطُ ّبی سبختوبًی ٍ ػوشاًی 

 آساستگی هحیط وبس 5S تىٌیه ّبی ًَیي ثبصاسیبثی

 تؼجیش ٍ تفسیش ًمبضی وَدوبى ثبصاسیبثی ٍ فشٍش تلفٌی

 پَساپضال ًَیسی تحمیمبت ثبصاسیبثی

MARKETING PLAN FIRE SAFETY 

 هذیشیت صهبى  هذیشیت فشٍش  

 اصَل ٍ فٌَى هزاوشُ هٌْذسی فشٍش

 اصَل هذیشیت جلسبت وبسثشد ًشم افضاس اوسل جْت هسئَلیي دفبتش

 تىٌیه ّبی تصوین گیشی هذیشیت خشیذ ٍ سفبسضبت داخلی ٍ خبسجی

 وبس آهَصش هْبستْبی استجبطی دس هحیط هذیشیت خشیذ ٍ تذاسوبت ٍ لشاسدادّبی داخلی

 MBAدٍسُ ّبی وست ٍ وبس ػوَهی  اهَس گوشوی ٍ تشخیص وبال

 SMBAهذیشیت وست ٍ وبس فشٍش  آییي ًگبسش ٍ هىبتجبت اداسی

 IMBAهذیشیت وست ٍ وبس ثیوِ  گضاسش ٍ خالصِ ًَیسی هىبتجبت اداسی

 BMBAدٍسّبی وست ٍ وبس ثبًىذاسی  هذیشیت وبسگضیٌی ٍ اهَس پشسٌلی 
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 AMBAوست ٍ وبس َّاًَسدی  اسٌبد ٍ ثبیگبًیهذیشیت اهَس 

 اهَصش سٍسبی دفبتش

 )اصَل ٍ فٌَى هٌطیگشی(

 DBAهذیشیت پیطشفتِ وست ٍ وبس 

 ICDLدٍسُ ّبی آهَصش هْبستْبی ّفتگبًِ  اسگًََهی )هٌْذسی فبوتَسّبی اًسبًی (

 هذیشیت سیسه  اوسل دس گضاسضْبی سبصهبًی

 هذیشیت صهبى  ٍ فٌَى پزیشایی ٍ تطشیفبت آهَصش ّتلذاسی

 اصَل هىبتجبت اداسی ٍ گضاسش ًَیسی  آهَصش گشدضگشی

 اصَل ٍ فٌَى هزاوشُ هَثش هذیشیت استشع

 هٌطی گشی حشفِ ای ٍ هذیشیت دفبتش  وبس دس استفبع

 اصَل اًجبسداسی ٍ ًگْذاسی هَاد  I, IIثبصسسی فٌی چطوی جَش سطح 

 استشاتظی ّبی لیوت گزاسی  سادیَگشافیتفسیش فیلوْبی 

 تطشیح ٍ الضاهبت ٍ هستٌذسبصی استبًذاسدّبی هذیشیت ویفیت

 ISO 9001-2008 
 هحبسجبت ثْبی توبم ضذُ هحصَل 

 هذیشیت سیسه  آضٌبیی ثب تؼبلی سبصهبًی 

 هذیشیت صهبى  هٌبثغ اًسبًی 

 اصَل هىبتجبت اداسی ٍ گضاسش ًَیسی  ثشًبهِ سیضی ٍ هذیشیت استشاتظیه 

 اصَل ٍ فٌَى هزاوشُ هَثش ًگشش فشآیٌذی ٍ تفىش سیستوی 

  ISMS-27001هویضی اهٌیت اطالػبت  هذیشیت پشٍطُ 

 ITIL-20000آضٌبیی ثب الضاهبت  هذیشیت وبسآفشیٌی  

 هؼوبسی سبصهبًی ٍ ثشًبهِ سیضی ساّجشدی فٌبٍسی اطالػبت  IMSآضٌبیی ثب هفبّین ٍ الضاهبت 

  ISMS-27001هویضی اهٌیت اطالػبت  9001آضٌبیی ثب هفبّین ٍ الضاهبت ٍ هویضی داخلی 

 ًگشش فشآیٌذی ٍ تفىش سیستوی  10002آضٌبیی ثبهفبّین ٍ الضاهبت ٍ هویضی 

 هذیشیت پشٍطُ  HACCP 22000-آضٌبیی ثب هفبّین ٍ الضاهبت ٍ هویضی داخلی 

 هذیشیت وبسآفشیٌی   10015آضٌبیی ثبهفبّین ٍ الضاهبت 
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 ITIL-20000آضٌبیی ثب الضاهبت  14001آضٌبیی ثب هفبّین ٍ الضاهبت ٍ هویضی 

 هؼوبسی سبصهبًی ٍ ثشًبهِ سیضی ساّجشدی فٌبٍسی اطالػبت  CRMهذیشیت استجبط ثب هطتشی  

 هذیشیت سیسه  18001آضٌبیی ثب هفبّین ٍ الضاهبت ٍ هویضی 

 هذیشیت صهبى  HSEآضٌبیی ثب الضاهبت 

 اصَل هىبتجبت اداسی ٍ گضاسش ًَیسی  17025آضٌبیی ثب الضاهبت ٍ هفبّین ٍ هویضی آصهبیطگبُ 

 اصَل ٍ فٌَى هزاوشُ هَثش استشاتظی ّبی لیوت گزاسی 

 هٌطی گشی حشفِ ای ٍ هذیشیت دفبتش  هحبسجبت ثْبی توبم ضذُ هحصَل 

 آضٌبیی ثب استبًذاسد اسگبًیه 

 

 اصَل اًجبسداسی ٍ ًگْذاسی هَاد 

 هٌبثغ اًسبًی  IMSآضٌبیی ثب هفبّین ٍ الضاهبت 

 ثشًبهِ سیضی ٍ هذیشیت استشاتظیه  9001آضٌبیی ثب هفبّین ٍ الضاهبت ٍ هویضی داخلی 

 18001آضٌبیی ثب هفبّین ٍ الضاهبت ٍ هویضی  10002آضٌبیی ثبهفبّین ٍ الضاهبت ٍ هویضی 

 HSEآضٌبیی ثب الضاهبت  HACCP 22000-آضٌبیی ثب هفبّین ٍ الضاهبت ٍ هویضی داخلی 

 17025آضٌبیی ثب الضاهبت ٍ هفبّین ٍ هویضی آصهبیطگبُ  10015آضٌبیی ثبهفبّین ٍ الضاهبت 

 آضٌبیی ثب استبًذاسد اسگبًیه  14001آضٌبیی ثب هفبّین ٍ الضاهبت ٍ هویضی 

  ISMS-27001هویضی اهٌیت اطالػبت  CRMهذیشیت استجبط ثب هطتشی  

 ایمنی مدیریت
 (Process Safety Management)  هذیشیت ایوٌی فشآیٌذ  OHSAS 18001تطشیح الضاهبت، هستٌذ سبصی ٍ هویضی داخلی 

 OHSAS 18001سش هویضی 
 سبصیایوٌی دس پشٍطُ ّبی سبختوبى 

 HSEسیستن ّبی هذیشیت 
 ثشداسی ایوٌی دس ػولیبت گَدثشداسی ٍ خبن

 ّب ٍ ًصت آًْب ایوٌی داسثست OHSAS 18001تطشیح الضاهبت، هستٌذ سبصی ٍ هویضی داخلی   

 ایوٌی دس حول ٍ ًمل هَاد ضیویبیی خطشًبن OHSAS 18001سش هویضی 
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 ایوٌی دس هؼبدى HSEسیستن ّبی هذیشیت 

HSE ُبهداشت حرفه ای پیوبًىبساى پشٍط 
 اصَل ایوٌی ٍ ثْذاضت وبس ٍظبیف ایوٌی سشپشستبى ٍاحذّب

 آٍس هحیط وبس آضٌبیی ثب ػَاهل صیبى فشٌّگ ایوٌی ٍ ضیَُ ّبی استمبی آى دس هحیط وبس

 آضٌبیی ثب ػَاهل ثیَلَطیه هحیط وبس تحمیك ٍ ثشسسی حَادث

 اسگًََهی ٍ ػَاهل اًسبًیآضٌبیی ثب  سیستن ّبی صذٍس هجَص وبس

 اًذاصُ گیشی ػَاهل فیضیىی هحیط وبس طشح سیضی ثشًبهِ ضشایط اظطشاسی

 اًذاصُ گیشی ػَاهل ضیویبیی هحیط وبس ضٌبسبیی خطشات، اسصیبثی ٍ هذیشیت سیسه

 ّبی ًبضی وبس ثیوبسی اسصیبثی ػولىشد ایوٌی ٍ ثْذاضت دس هحیط وبس

 ٍسبیل حفبظت فشدی ٍ ثْذاضت حشفِ ای حفبظت فٌی آییي ًبهِ ّبی

 اهذاد ٍ ًجبت ٍ ووه ّبی اٍلیِ دس حَادث صٌؼتی وویتِ ّبی حفبظت فٌی ٍ ثْذاضت وبس

 محيط زیست ّبی هویضی ٍ ثبصسسی ایوٌی سٍش
 10001هستٌذ سبصی ٍ هویضی داخلی ایضٍ  (Failure Modes and Effects Analysis) حبلت ّبی ضىست ٍ پیبهذ ّبی آى

 آٍسی ٍ دفغ پسوبًذّبی صٌؼتی ّبی جوغ سٍش (HAZard and OPerability study) هطبلؼِ خطش ٍ لبثلیت ػولیبت 

 هذیشیت پسوبًذّب ٍ ظبیؼبت صٌؼتی (Fault Tree Analysis)   تجضیِ ٍ تحلیل دسخت خطب 

 حریق (Event Tree Analysis) تجضیِ ٍ تحلیل دسخت ٍالؼِ
 اسصیبثی سیسه حشیك (WHAT-IF) اگش... ضَد تجضیِ ٍ تحلیل چِ هی

 تحمیك ٍ ثشسسی حشیك ّبی صٌؼتی (Job Safety Analysis)    تجضیِ ٍ تحلیل ایوٌی ضغلی

 طشاحی سیستن ّبی اػالم ٍ اطفبی اتَهبتیه حشیك (Preliminary Hazard Analysis)   تجضیِ ٍ تحلیل همذهبتی خطش

 طشاحی سیستن ّبی آة آتص ًطبًی ( Energy Tracing & Barrier Analysis) ّب ّب ٍ تحلیل حفبظ سدیبثی اًشطی
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 اًتخبة ٍ هىبى یبثی وپسَل ّبی آتص ًطبًی 

 هذیشیت پیطگیشی ٍ وٌتشل حشیك 

 اصَل آتص ًطبًی 

 اصَل فشهبًذّی ػولیبت آتص ًطبًی 

 دٍسُ همذهبتی آتص ًطبًی 

 دٍسُ تخصصی آتص ًطبًی 

 

 انگلستان  tuv world با اعطای گواهینامه معتبر از 
 

 

 

 

 

 ٍیظُ سبصهبى ّب، ضشوت ّب ٍ هؤسسبت خبًَادُ ػٌبٍیي وبسگبُ ّبی آهَصش

 

 هْبست گَش وشدى اثشثخص دس خبًَادُ ثشًبهِ آهَصش هْبست ّبی صًذگی ّوسشاى 

 (F.L.Eگی )آهَصش صًذگی خبًَادثشًبهِ 
 دس خبًَادُ  ت ٍ اثشاص ٍجَدلبطؼیّهْبست 

 )هْبست جشأت ٍسصی دس خبًَادُ(

 هْبست ّبی استجبط غیشوالهی) صثبى تي( دس خبًَادُ آهَصش غٌی سبصی صًذگی صًبضَیی

 هْبست هْبست حلّ تؼبسض دس خبًَادُ تَاًوٌذسبصی سٍاثط ّوسشاى

 هْبست ّبی حل هسئلِ ٍ تصوین گیشی اثشثخص دس خبًَادُ خبًَادُ هَفك

 َّش صًبضَیی سبلن خبًَادگیسجه صًذگی 

 َّش ّیجبًی)ػبطفی( دس خبًَادُ ثْجَد ویفیت صًذگی خبًَادگی

 َّش اخاللی دس خبًَادُ هذیشیت استشاتظیه صًذگی خبًَادگی

 َّش هؼٌَی دس خبًَادُ ثشًبهِ سیضی صًذگی خبًَادگی

 دس خبًَادُ َّش اجتوبػی تحلیل سفتبس هتمبثل دس خبًَادُ

 هذیشیت ضبدی دس خبًَادُ اوشُ دس خبًَادُاصَل ٍ فٌَى هز

 هذیشیت ػصجبًیت دس خبًَادُ  فشصًذ پشٍسیهْبست 

 هذیشیت استشع دس خبًَادُ لذست ثیٌص دس خبًَادُ

 هذیشیت صهبى دس خبًَادُ دس خبًَادُ ّذف گزاسیهْبست 

 تفىش هثجت دس خبًَادُ هذیشیت اًگیضش دس خبًَادُ
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 تفىش خالق دس خبًَادُ خبًَادُهذیشیت تغییش ٍ تحَل دس 

 تفىش ًمبداًِ دس خبًَادُ هذیشیت ًگشش دس خبًَادُ

 اصَل وبستیوی دس خبًَادُ هْبست خَدضٌبسی دس خبًَادُ

 هْبست تفَیط اختیبس دس خبًَادُ تفبٍت ّبی سٍاًطٌبختی صى ٍ هشد

 ٍالذیي )ٍالذیي دس ًمص هشثی(  هْبست ّبی هشثّی گشی تیپ ّبی ضخصیتی ّوسشاى

 ثشًبهِ آهَصش پیطگیشی اص اػتیبد دس خبًَادُ هْبست گفتگَ دس خبًَادُ

 خبًَادُ ٍ وبسآفشیٌی  ػطك ٍ صویویّت ثیي ّوسشاى

 اًتخبة ّوسش هٌبست ثشای فشصًذاى دس خبًَادُ )ٌّش تأثیشگزاسی دس خبًَادُ( شثّؤثشلشاسی استجبط ههْبست 

 تفبٍت ّبی سجه صًذگی صى ٍ هشد دس خبًَادُ ي فشدیسٍاثط ثیهْبست 

  هْبست ّوذلی دس خبًَادُ

 ليست کارگاههای سازمانی
 اخالق حشفِ ای دس هحیط وبس ثشًبهِ آهَصش هْبست ّبی صًذگی)ٍیظُ ضبغلیي ثب تأویذ ثش هحیط وبس(

 َّش اخاللی دس هحیط وبس هْبست ّبی هذیشیت وست ٍ وبس

 َّش اجتوبػی دس هحیط وبس سّجشی ثشای هذیشاى هْبست ّبی

 َّش هؼٌَی دس هحیط وبس هذیشیت استشاتظیه صًذگی

 َّش سبصهبًی ثشًبهِ سیضی صًذگی

 تؼْذ ٍ ٍفبداسی سبصهبًی ثْجَد ویفیت صًذگی ضغلی

 سشهبیِ سٍاًطٌبختی وبسوٌبى سجه صًذگی سبلن ضغلی

 ثشٍى سفت اص سٌذسم فشسَدگی ضغلیپیطگیشی ٍ  تحلیل سفتبس هتمبثل دس هحیط وبس

 ثشًبهِ آهَصش پیطگیشی اص اػتیبد دس وبسوٌبى اصَل ٍ فٌَى هزاوشُ

 تفَیط اختیبس اسشاس صثبى ثذى دس هزاوشات

 هْبست ّبی هذیشیت جلسبت ٌّش تطشیفبت دس هزاوشات

 هْبست ّبی هصبحجِ هْبست استجبط هؤثّش

 ّب )فشآیٌذ اًتخبة( استخذام ثْتشیي آداة هؼبضشت دس هحیط وبس

 هْبست ّبی تلفي وشدى ٍ فشٍش تلفٌی تطخیص دسٍؽ دس ووتش اص چٌذ دلیمِ

 هْبست ّبی هشثّی گشی فٌَى سخٌشاًی اثشثخص

 هْبست ّبی تین سبصی هْبست گَش وشدى اثشثخص

 اصَل وبس تیوی هْبست حل تؼبسض 

 هْبست ّبی ضجىِ سبصی َّش ّیجبًی دس هحیط وبس

 هذیشیت ًگشش دس سبصهبى هذیشیت ضبدی

 پبساداین یب الگَّبی رٌّی هذیشیت ّیجبًبت دس هحیط وبس

 ٌّشّبی فىشی هذیشاى هَفك هذیشیت استشع

 تفىش هثجت هذیشیت صهبى

 خاللیت ٍ ًَآٍسی دس هحیط وبس هْبست ّبی حل هسئلِ ٍ تصوین گیشی اثشثخص
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 خالق هسئلِ تىٌیه ّبی حل هْبست لبطؼیت ٍ اثشاص ٍجَد دس هحیط وبس

 وبًَى تفىّش )اتبق فىش( دس سبصهبى ٌّش تأثیشگزاسی دس اٍلیي ثشخَسد

 وبسآفشیٌی سبصهبًی داًص ًفَظ )هْبست جزة ٍ هتمبػذ وشدى(

 ضخصیت وبسآفشیٌبى چگًَِ ثب ّش وسی صحجت وٌین

 ( ILOوبس سبصهبى ثیي الوللی   - SIYBوبسآفشیٌی )هذل  چگًَِ ثب وبسهٌذاى ثذ للك سفتبس وٌین

 طشح تجبسی یه صفحِ ای تیپ ّبی ضخصیتی دس هحیط وبس

 طشح وست ٍ وبس خَدضٌبسی دس هحیط وبس

 هْبست ّبی آهبدگی ضغلی هذیشیت تغییش ٍ تحَل سبصهبًی

 هي چِ وبسُ ثطَم؟)اًتخبة ضغل( هذیشیت اًگیضش دس وبسوٌبى

 هْبست ّبی وبسیبثی هذیشیت استجبط ثب هطتشی

 سبصهبى ّبی هطتشی هذاس 

 )هطتشی هذاسی ٍ الگَّبی جلت سظبیت هطتشیبى(
 هْبست ّبی سصٍهِ ًَیسی

 ثبصاسیبثی اجتوبػی تىٌیه ّبی سٍاًطٌبسی تجلیغبت

 ًمذ هذیشیت پبسسیبى اص ًگبُ هذیشیت تحَل 5Sًظبم آساستگی 

 ساّی ثشای سبختي آیٌذُ MBA 20/00لبًَى 

  تَاصى وبس ٍ صًذگی

  

 

 

 سرفصل های آموزشی دوره کارگاهی

 اخالق حر فه ای در محیط کار 
 سرفصل های آموزشی 
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