
  انجمن علمی گروه ایمنی کار و حفاظت فنی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران 

 بسمه تعالی

اقدام به برگزاری کالس آموزشی  مرکز آموزش علمی کاربردی کلران، گروه ایمنی کار و حفاظت فنی انجمن علمی

 ایمنی حریق نمود.

 عضو وحفاظت فنی و از دانشجویان رشته ایمنی کار ،توسط آقای محسن پوراسد دوره آموزشیهماهنگی اجرای این 

 نی کار و حفاظت فنی مرکز ، صورت گرفته است . اصلی انجمن علمی ایم

دراین کالس آموزشی عالوه بر مطالب کلی که در زیر به آن اشاره شده ، پاور پوینتی از تمامی مطالب مربوط به این 

ثلث حریق ، روش های خاموش کردن کالس درباره ایمنی حریق ، آتش ، مراحل احتراق ، تفاوت اشتعال و انفجار، م

 آتش و طبقه بندی حریق ها جهت آشنایی هر چه بیشتر دانشجویان این رشته با این مقوله تهیه شده است .

 هم چنین از مطالب ارائه شده در این کالس آموزشی  بروشوری توسط انجمن علمی ایمنی مرکز تهیه و در اختیار

مرکز  در دوره  عملی این آموزش و  قرار داده شده استکالس حضور نداشتند ،که در  یدانشجویان پرسنل مرکز و

 شد. گذاشتهبه نمایش  مرکز با اجرای استاد گروه ایمنیو علمی کاربردی کلران با هماهنگی آقای محسن پور اسد 

دیده است ، خواهد اعم از بروشور ، آنچه دراین دوره ارائه گر گوشه ای از مستندات شامل بخش پایانی این گزارش 

 آمد.

 

 مشخصات مدرس برگزار کننده دوره در شرکت کلران
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 مشخصات دوره آموزشی: 

 وآشنائی با خاموش کنندهای حریق ایمنی حریق عنوان دوره :

اضطرار ، بحران و عملیات افزایش مهارت های فردی در شرایط : هدف دوره 

 کنترل 

و  حریق مهارت و دانش الزم جهت ایمنیکسب آشنایی و نتایج مورد انتظار : 

 بیشتر و تطابق دروس نظری با کار عملی  چهآشنایی هر 

 81/81/49دوشنبه : تاریخ برگزاری دوره 

  2اتاق جلسات و سایت کلران : محل برگزاری 

 دقیقه 48 مدت دوره :

 
 

 دوره و آزمون شرکت نموده اند.لیست دانشجویانی از مرکز که در این  
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دانشجویان ،خانم ها بندری ، کتال ، محمود آبادی  –گروه کلرآلکالی: استادحسن نیا 

و آقایان حسن آبادی و خانی –و نوچه   

دانشجویان ، خانم ها سلمانیان ،  –گروه شیمی آزمایشگاهی : استاد رستمیان 
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  –گروه برق صنعتی :آقای گل بهاری 
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 انشجویانی که در مرکز توسط استاد ایمنی آموزش دیده اند.لیست د

 

 

 

 

 عکس آموزش اطفاء در مرکز 

 



  انجمن علمی گروه ایمنی کار و حفاظت فنی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلران 

 :قسمتی از بروشور تهیه شده 
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