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آشنايي با روشهاي مختلف ارزيابي ريسك و كاربرد هر يك  : هدف ويژه دوره       
  

 

       HSE كارشناسان      :مخاطبين دوره                      

 :محتواي دوره

 

 مقدمه-1

 و طبقه بندي انواع ريسك شناسايي ريسك-2

 ارزيابي ريسك-3

 بررسي برخي روش هاي ارزيابي ريسك-4

  

    9966الي الي     0:030:03: : از ساعت از ساعت   : : ساعت برگزاريساعت برگزاري                                    روز روز   22به مدت به مدت   90190166//3377//3030از از   : : زمان برگزاريزمان برگزاري
  

  وي انساني وي انساني واحد آموزش و تجهيز نيرواحد آموزش و تجهيز نيربلوار غربي ورزشگاه آزادي، پژوهشگاه صنعت نفت، بلوار غربي ورزشگاه آزادي، پژوهشگاه صنعت نفت،     ::برگزاريبرگزاري  مكانمكان

    329329--5024502400305305تماس با كارشناس دوره به شماره تلفن تماس با كارشناس دوره به شماره تلفن   شركت  متبوع يا شركت  متبوع يا / / ارسال معرفي نامه از سازمان ارسال معرفي نامه از سازمان : : نحوه ثبت نامنحوه ثبت نام

  ((با توجه به محدوديت ظرفيت ثبت نام اولويت با افرادي است كه سريع تر نسبت به ثبت نام اقدام مي نمايندبا توجه به محدوديت ظرفيت ثبت نام اولويت با افرادي است كه سريع تر نسبت به ثبت نام اقدام مي نمايند))  90169016//3377//3939حداكثر تا تاريخ حداكثر تا تاريخ   : : مهلت ثبت نام مهلت ثبت نام 

درآمدهاي درآمدهاي   ))    داري كلداري كل  بانك ملي ايران به نام خزانهبانك ملي ايران به نام خزانه  29754613393392975461339339واريز وجه  به شماره حساب واريز وجه  به شماره حساب   --به ازاي هر نفربه ازاي هر نفر  ريالريال  0،433،3330،433،333    ::هزينه دوره هزينه دوره 

و ارائه فيش در شروع دوره يا  ارسال تصوير آن به  شماره فاكس و ارائه فيش در شروع دوره يا  ارسال تصوير آن به  شماره فاكس       46394639IIRR  73337333  33323332  97549754  61336133  93399339شماره شبا شماره شبا يا يا ( ( اختصاصي پژوهشگاه نفتاختصاصي پژوهشگاه نفت

  ((سرويس اياب و ذهاب عموميسرويس اياب و ذهاب عمومي  شامل هزينه استاد، بسته آموزشي، گواهينامه، ناهار، پذيرايي، شامل هزينه استاد، بسته آموزشي، گواهينامه، ناهار، پذيرايي، ))  3295570173732955701737

 گرددگردد  مابين كسر ميمابين كسر مي  حساب فيحساب فيهزينه دوره كاركنان محترم وزرات نفت پس از اتمام دوره از هزينه دوره كاركنان محترم وزرات نفت پس از اتمام دوره از..  

      تماس حاصل فرماييدتماس حاصل فرماييد    3295024032950240990990و و   3293295570170755701707جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره  جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره..  

  

  

  

  
  

    

    پژوهشگاه صنعت نفتپژوهشگاه صنعت نفت  آموزشآموزش


