
 آكادمي توف ايران و آلمان با همكاري شركت
 TÜV Academy Middle East برگزار مي كند:



:)NEBOSH( معرفي نبوش
نبوش، مجري امتحان ملي در ايمني و بهداشت شغلي

National Examination Board In Occupational Safety and Health

نبوش، مجري امتحان ملي در ايمني و بهداش��ت ش��غلي در س��ال 1979 ميالدي به عنوان يك امتحان غيروابسته، به صورت 
تشكيالتي گواهي دهنده با رويكرد غيرانتفاعي تشكيل شده است. نبوش طيف وسيعي از گواهي هاي مرتبط با شغل و معتبر در 
صحنه بين المللي در زمينه بهداشت، ايمني و محيط زيست و نيازمندي هاي مديريت ريسك را طراحي كرده كه در زمينه هاي 

شغلي مختلف و براي سازمان هاي خصوصي و دولتي كاربرد دارد. 
دوره هاي نبوش هرس��اله 30000 داوطلب را در جهان در بيش از 400 مؤسس��ه مختلف و در 80 كش��ور دنيا به خود جذب 

مي نمايد.
دوره هاي نبوش از طرف مؤسس��ات معتبر بين المللي نظير انيس��تيتو بهداش��ت و ايمني)IOSH(، انيستيتو بين المللي مديريت 

ايمني و ريسك) IIRSM( و انستيتو ارزيابي و مديريت محيط زيست)IEMA( شناخته شده و مورد تأييد است.
امتحان��ات و آزمون ه��اي نبوش توس��ط كاركن��ان و ممتحنين واجد ش��رايط، تهيه و اج��را مي گردد كه تمام��ي آنها دارنده 



)Coordinate School Health Program( در صنايع گوناگون مي باشند.

در س��ال 2000، نبوش به عنوان اولين مؤسس��ه گواهي دهنده ايمني و بهداشت توس��ط دولت انگلستان و از طرف امور مراكز 
 Council for the Curriculum, Examinations and (به تأييد رسيد و همچنين از طرف )Qfqual(گواهي دهنده و تأييد كننده

Assessment( ايرلند و )SQA) Scottish Qualification Association اسكاتلند نيز تأييد شد.

دوره هاي نبوش شامل موارد زير مي باشد:

 گواهي بين المللي در بهداشت و ايمني شغلي
 گواهي بين المللي در بهداشت و ايمني ساخت و ساز

 گواهي ايمني حريق و مديريت ريسك هاي مرتبط با آن
 گواهي نامه بين المللي در ايمني عمليات نفت و گاز

 ديپلم بين المللي عمومي در ايمني و بهداشت شغلي
 ديپلم مديريت محيط زيست



دوره هاي آموزشي مرتبط :

1-  نام دوره: گواهينامه بين المللي عمومي ايمني و بهداشت حرفه اي نبوش
NEBOSH International General Certificate

هدف دوره:
دوره NEBOSH بين المللي براس��اس نيازمندي هاي قوانين ملي بريتانيا، ولي با تمركز بر اس��تانداردهاي بين المللي ايمني 
و بهداش��ت و مطابق با كدهاي س��ازمان جهاني كار )ILO( طراحي ش��ده است. هدف اين دوره فراگيري دانش پايه و درك 

درست و اصولي از ايمنی و بهداشت حرفه ای مي باشد.
محتواي دوره:

 برنامه درسي اين دوره در 16 واحد به شرح زير تقسيم شده است:
 اصول اوليه بهداشت و ايمني

 خط مشي
 سازمان دهي ايمني و بهداشت

 ارتقاء فرهنگ مثبت ايمني و بهداشت
 مديريت و ارزيابي ريسك

 اصول كنترل



 مخاطرات وسايل نقليه و نحوه كنترل آن
 مخاطرات حمل و نقل دستي و مكانيكي و نحوه كنترل آن

 مخاطرات تجهيزات كارگاهي و نحوه كنترل آن
 مخاطرات تجهيزات برق و نحوه كنترل آن

 مخاطرات بهداشت و مواد شيميايي و بيولوژيكي و نحوه كنترل آن
 مخاطرات بهداشتي سالمت فيزيكي و رواني و نحوه كنترل آن
 مخاطرات حريق و سالمت فيزيكي و رواني و نحوه كنترل آن

 مخاطرات ساخت و ساز و نحوه كنترل آن
 بررسي، ثبت و گزارش رويدادها

 پايش، بازنگري و مميزي

درباره امتحان:  امتحان شامل آزمون كتبي و ارزيابي عملي مي باشد. امتحان كتبي شامل يك سوال با پاسخ تشريحي و 10 
پرسش و پاسخ كوتاه مي باشد. همچنين يك امتحان ارزيابي عملي نيز به آن اضافه مي گردد.

پيش نياز: ندارد
NEBOSH :نوع گواهينامه

كارگاه آموزشي: دارد
مدت دوره:  12 روز

حداكثر ظرفيت: 20 نفر

Learn & More امتياز رتبه و جايزه در باشگاه

8000RPA13PS1000PA

80000RIA65IS10000IA

 Learn & More جهت كسب اطالعات بيشتر در مورد باشگاه
به سايت: www.learn-and-more.com مراجعه  نماييد.



2-  نام دوره: گواهي بين المللي بهداشت و ايمني ساخت و ساز 
   NEBOSH International Certificate in Construction Health and Safety

هدف دوره:
دوره مذكور برنامه اي گس��ترده در قالب گواهي NEBOSH مي باش��د، كه موارد كليدي و جزئيات فني در حوزه بهداشت و 
مس��ائل مربوط به ايمني در زمينه س��اخت و ساز را تش��ريح كرده و همچنين خطرات ناشي از آن را بررسي مي نمايد. اين 

دوره مديران ساخت و ساز را در زمينه بهداشت ، ايمني و امكانات رفاهي در زمينه ساخت و ساز   ياری مي رساند.  

 محتواي دوره:
 اصول اوليه بهداشت و ايمني

 خط مشي
 سازمان دهي ايمني و بهداشت
 ارزيابي ريسك و اصول كنترل

 بررسي، ثبت و گزارش رويدادها
 ارتقاء فرهنگ مثبت ايمني و بهداشت

 پايش، بازنگري و مميزي
 مخاطرات و كنترل مسائل عمومي سايت

 مخاطرات كار در ارتفاع و نحوه كنترل آن
 مخاطرات حفاري و كار در فضاهاي بسته و نحوه كنترل آن

 مخاطرات تخريب و نحوه كنترل آن



 مخاطرات وسايل نقليه و نحوه كنترل آن
 مخاطرات تجهيزات كارگاهي و نحوه كنترل آن

 مخاطرات حمل و نقل دستي و مكانيكي و نحوه كنترل آن
 مخاطرات تجهيزات برق و نحوه كنترل آن

درباره امتحان :   
امتحان از يك گزارش كتبي-تش��ريحي و يك امتحان عملي ش��امل انجام بازرسي هاي بهداشت و ايمني ساخت و ساز به 
همراه گزارش هاي مديريتي تش��كيل شده اس��ت.هر گزارش نوشته شده متشكل از يك پاسخ تشريحي و 10 پاسخ كوتاه 
اس��ت كه جواب دادن به تمام س��واالت اجباري مي باشد. ش��ركت در اين دوره براي داوطلباني كه دوره IGC را در 5 سال 

گذشته با موفقيت پشت سر گذاشته باشند، الزامي نيست و مي توانند فقط در امتحانات اين دوره شركت نمايند.

پيش نياز: ندارد
NEBOSH :نوع گواهينامه

كارگاه آموزشي: دارد
مدت دوره:  12 روز

حداكثر ظرفيت: 20 نفر
Learn&More امتياز رتبه و جايزه در باشگاه

8000RPA13PS1000PA

80000RIA65IS10000IA



3- نام دوره :گواهينامه بين المللي فني ايمني در عمليات نفت و گاز       
NEBOSH International Technical Certificate in Oil and Gas Operational Safety )IOG(

 هدف دوره:
 اين دوره با ايجاد صالحيت حرفه اي به افراد اجازه مي دهد تا موقعيت مناسبي را در نيازمندي هاي ايمني عمليات

 در محيط هاي نفت و گاز بدست آورند.

 محتواي دوره:
دوره IOG شامل 5 بخش مي باشد.

بخش1: مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست
 خطرات هميشگي در نفت و گاز

 يادگيري از سوانح
 تكنيك هاي مديريت ريسك مورد استفاده در صنايع نفت و گاز

 موارد ايمني و گزارش هاي ايمني

بخش 2: فرآيند 1 ايمني هيدروكربن
 مديريت پيمانكاران

)PSM( توسعه مديريت ايمني فرآيند 
)PTW( نقش ها و اهداف سيستم هاي مجوز انجام كار 

 اصول كليدي در تعويض شيف هاي كاري
 نگهداري و عمليات تأسيسات 



بخش 3: فرآيند 2 ايمني هيدروكربن
 بررسي حاالت شكست

 كنترل هاي تجهيزات حساس ايمني
 ذخيره سازي ايمن هيدروكربن ها

 عمليات ديگ بخار و كوره

بخش 4: واكنش اضطراري و جلوگيري از حريق
 ريسك آتش سوزي و انفجار در مخازن نفت و گاز

 واكنش اضطراري       

بخش 5 : عمليات حمل و نقل و لجستيك
 حمل و نقل دريايي
 حمل و نقل زميني

درباره امتحان: آزمون به صورت 10 سؤال پاسخ كوتاه 8 امتيازي و 1 سؤال تشريحي 20 امتيازي مي باشد.
پيش نياز: آشنايي با مباحث ايمني در نفت و گاز و برخورداري از مهارت زبان انگليسي

NEBOSH :نوع گواهينامه
كارگاه آموزشي: دارد

مدت دوره: 6 روز

حداكثر ظرفيت: 20 نفر
Learn & More امتياز رتبه و جايزه در باشگاه
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:)IOSH( معرفي يوش

انيس��تيتو ايمني و بهداشت شغلي)Institution of Occupational Safety and Health( كه با نام يوش )IOSH( معروف مي باشد، 
يك سازمان بريتانيايي در زمينه ايمني و بهداشت شغلي است. اين سازمان با بيش از 38000 عضو سراسر دنيا و همچنين 12000 

داوطلب يكي از معتبرترين و بزرگترين سازمان هاي بين المللي در حوزه ايمني و بهداشت شغلي است.
مؤسس��ه يوش، در س��ال 1945 ميالدي به عنوان يك مؤسس��ه مس��تقل، و غيرانتفاعي تأس��يس گرديد. اين مؤسس��ه با انتشار 
كتابچه هاي راهنما و ارائه توصيه در زمينه رخدادهاي مختلف در حوزه ايمني و بهداشت شغلي، از اعضاي خود پشتيباني مي نمايد. 
همچنين تبيين استانداردهاي مختلف در زمينه ايمني و بهداشت نيز از كارهاي ديگر اين مؤسسه بين المللي مي باشد. اين مؤسسه 
با دريافت امتياز صدورگواهي در س��طح بين المللي در سال 2003، توانايي صدور گواهي هاي تخصصي در زمينه ايمني و بهداشت 

در سطح بين المللي  را به اعضاي خود دارد.

نام دوره : مديريت ايمنی       
IOSH  Managing  Safety

اين دوره براي مديراني طراحي ش��ده اس��ت كه تمايل به مديريت ايمن و مؤثر مطابق با خط مش��ي سازماني وعملكردهاي مطلوب 
در زمينه ايمني و بهداشت را دارند. اين دوره قصد ايجاد الزاماتي را دارد كه مديران را قادر مي سازد تا در بررسي دپارتمان ايمني 

خود به كنترل هاي جديد رسيده و با اجراي تغييرات، محيط كار ايمن تري را ايجاد نمايند.



6875RPA6PS412PA

68750RIA30IS4125IA

درباره دوره:
 ارتقاء عملكردهاي مطلوب و ايمن محيط كار

 كمك به كاهش هزينه هاي بيمه و به حداقل رساندن ريسك هاي قانوني
 ارزشيابي توسط متخصصين بهداشت محيط 

 توسعه استانداردهاي شناخته شده ملي
 كاهش هزينه هاي استخدام

 دريافت 8 امتياز از توسعه مستمر حرفه اي استراليا )CPD( بعد از اتمام دوره

محتواي دوره:
 مقدمه مديريت ايمن 

 بررسي ريسك ها
 ارزيابي و كنترل ريسك

 شناسايي مخاطرات
 بررسي حوادث و رويدادها

 سيستم هاي مديريت ايمني
 حفاظت از محيط كار

پيش نياز دوره: ندارد
 IOSH :سازمان گواهي دهنده

درباره امتحان: 20 سؤال چند منظوره كتبي و 1 ارزيابي عملي.
طول دوره: 5 روز

حداكثر ظرفيت: 20 نفر
:Learn & More امتياز رتبه و جايزه در باشگاه



a c a d e m y @ t u v n o r d i r a n . c o m

88737684  و 88735481-2
88749549  
88758261
88758260
88746043
نمابر: 88746047

www.tuvnordiran.com

تهران، خيابان سهروردي شمالي، خيابان فيروزه، شماره22 
 ساختمان فيروزه، طبقه پنجم، واحد 4، كدپستي: 1553813346

صدور گواهينامه سيستم

بازرسی فنی

بازرسی ساختمان

خدمات صنعتی

اداری و روابط عمومی

info@tuvnordiran.com  :پست الكترونيك
وب سايت:

تهران، خيابان سهروردی شمالی، خيابان خرمشهر)آپادانا( 
كوچه ميناب، پالک34   كدپستي: 1557715411

88538720-21
88502691 
88538727
academy@tuvnordiran.com

www.tuvnordiran.com

آموزش
پروژه های بهبود عملکرد

نمابر:
پست الکترونیک:  

وب سایت:


