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از آنها یبهره بردار حیو نحوه صح ندیفرآ  زاتیمواد و تجه یمنیشناخت ا

 

 راتیتعم ،ی، بهره بردارHSEکارشناسان  :كنندگان

 محتوا آموزشي دوره 

(اختياري)

 بررسی مواد موجود در فرآیند-1

 

 

 

 

بررسی آتش های موجود در  -2

 فرآیند

بهره )بررسی نقش اپراتورها -3

 در فرآیند( برداران

 

 نقش تجهیزات در فرآیند -4

 

 خطوط لوله و ولوها -5

 

 سایر موارد -6

 

 

ارزیابی آتش های غیرقابل کنترل و تجزیه پذیر موجوددر  -2-1شناسایی مواد ناپایدار و خودبخود آتش گیر-1-1

ارزیابی در  -5-1شناسایی و ارزیابی مواد سمی -4-1اقدامات احتیاطی در خصوص مواد قابل اشتعال  -3-1فرآیند

چه خطراتی در -6-1...(ت تجزیه ، آتش گیری و از نظر خوردگی، خطرا)خصوص استفاده از مواد جدید در فرآیند تولید 

چه اقدامات احتیاطی در خصوص ذخیره مواد انجام می  -7-1خصوص عدم تأمین یك یا چند خوراك بوجود خواهد آمد

 استفاده از خاموش کننده و تجهیزات مطابق با مواد  موجود در فرآیند -8-1شود

چه مخلوط های انفجاری ممكن است با  -2-2حافظت  می شوند به چه طریق واکنش های خطرناك، ایزوله و م -2-1

 اتفاق بیافتد...( پمپ، کمپرسور ) چه آتش های خطرناکی می تواند در اثر نقص تجهیزاتی  -3-2تجهیزات بوقوع بپیوند

نحوه آموزش نفرات جدیداالستخدام در  -2-3ویرایش دستورالعمل کاری چه زمانی بدرستی انجام شده است -3-1

  Shutdown  ،Start upاحد و آشنایی با دستورالعمل های ضروری همچون و

 شناسایی و آشنایی با  سوئیچ های   اضطراری -3-3

 مخازن ذخیره و سوئیچ های -Flame arrestor4-2  های تخلیه، اندازه گیری سطح مایعبررسی سیستم  -4-1

 و ضد جرقه  EARTHINGسیستم های  -3-4اظطراری   

   Start up5-3- Double blockخطوط در زمان   Flushing -2-5ها Coatingلوله ها، عایق ها ،  Supportبررسی  -5-1

 Steam trapخطوط -Jamping wire5-4ولوها ، 

سیم مجوز کار گرم و سرد -2-6سیستمهای ابزار دقیق   Relif Values  ،Pressure & Safetyبررسی سیستم های-6-1

MSDS  جابجایی و حمل نمونه -3-6مواد 

 

 

  21417ندیایمنی فرا

HSE-214ایمنی و آتش نشانی

 ○بهبود مديريت    شغلي      ○عمومي           

- 

نفر25

ساعت 24 

 

یمنیا-یفن یبازرس-یمیکارشناس ارشد ش 

سال 7     سال 5

 

            ○غير حضوري           ○  نيمه حضوري  حضوري

(به صورت توصيفي)  

 □مجازي                  □  محيط كار           □   آزمايشگاه            □كارگاه     كالس            

 ○حين كار                        ○عملي  –تئوري                        ○عملي    تئوري               

    □نرم افزار            جزوه                    □كتاب 

□نتيجه        □رفتاري            يادگيري       □واكنشي       (اختياري)

 □ عملكرد         آزمون          □نظرسنجي  (اختياري) 
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