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 قوانین. 5

 لبًَى وبر  -1

 لبًَى تأهیي اجتوبػی   -2

 آئیي دادرسی وبر -3

 آییي ًبهِ ّبی حفبظت فٌی ٍ بْذاضت وبر :  -4

 آئیي ًبهِ حفبظت ٍ بْذاضت ػوَهی در وبرگبّْب -

 آئیي ًبهِ ایوٌی سبختوبى وبرگبّْب -

 آئیي ًبهِ حفبظت در همببل خطرات ٍسبیل اًتمبل ًیرٍ  -

 آئیي ًبهِ حفبظت هَاد خطرًبن ٍ هَاد اضتغبل ٍ هَاد لببل اًفجبر  -

 حفبظتی ٍسبیل حول ًٍمل ٍ جببجب وردى هَاد ٍ اضیبء در وبرگبّْبآئیي ًبهِ  -

 آئیي ًبهِ ایوٌی ٍ همررات حفبظتی در هبضیي ّبی وٌىبسَر ، خردوي ٍ آسیبة -

 آئیي ًبهِ حفبظت حول ًٍمل، رخیرُ سبزی ٍ تَزیغ گبز هبیغ  -

 آئیي ًبهِ تأسیس هراوس بْذاضت وبر در وبرگبّْب -

 همببل خطر پرتَّبی یَى سبز آئیي ًبهِ ٍ همررات حفبظت در -

 آئیي ًبهِ ایوٌی وبر رٍی خطَط ٍ تجْیسات برق دار -

 آئیي ًبهِ حفبظتی هَلذ بخبر ٍ دیگ ّبی آة گرم -

 آئیي ًبهِ ٍ همررات حفبظتی حفر چبّْبی دستی -

 لبًَى وبر( 52آئیي ًبهِ وبرّبی سخت ٍ زیبى آٍر )هَضَع تبصرُ هبدُ  -

الحبلی  2طبغل سخت ٍ زیبى آٍر)هَضَع هبدُ ٍاحذُ تبصرُ لبًَى ببزًطستگی پیص از هَػذ در ه -

 لبًَى تأهیي اجتوبػی  76هبدُ 

 لبًَى تأهیي اجتوبػی ( 76آئیي ًبهِ اجرایی وبرّبی سخت ٍ زیبى آٍر )هَضَع هبدُ  -

آئیي ًبهِ اجرایی ًحَُ فؼبلیت وویتِ ّبی بذٍی ٍ تجذیذ ًظر استبًی تطبیك ٍ تطخیص هطبغل  -

 ًظبرت بر آًْب سخت ٍ زیبى آٍر ٍ

 آئیي ًبهِ وویتِ حفبظت فٌی ٍ بْذاضت وبر  -

 آئیي ًبهِ ٍ همررات حفبظتی پرس ّب )پرسىبری سرد فلسات ( -

 آئیي ًبهِ حفبظتی پرس ّبی تسریمی ) پالستیه ٍ دایىبست ( -

 آئیي ًبهِ حفبظتی وبرگبّْبی سبختوبًی  -

 آئیي ًبهِ حفبظتی صٌبیغ چَة  -

 ي )ارتیٌگ (آئیي ًبهِ سیستن اتصبل بِ زهی -

 آئیي ًبهِ ایوٌی در آزهبیطگبّْب -
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 آئیي ًبهِ ایوٌی هخبزى آة ٍ استخرّب -

 آئیي ًبهِ ػالین ایوٌی در وبرگبّْب -

 آییي ًبهِ ػالین ایوٌی در وبرگبّْب 58ضَابظ اجرایی هبدُ  -

 آئیي ًبهِ هطبٍریي حفبظت فٌی ٍ خذهبت ایوٌی  -

 ت ایوٌی دستَرالؼول اجرایی آییي ًبهِ هطبٍریي فٌی ٍ خذهب -

 آئیي ًبهِ حفبظتی هبضیي ّبی سٌگ زًی  -

 آئیي ًبهِ حفبظتی تبسیسبت الىتریىی در وبرگبّْب  -

 آئیي ًبهِ ػوَهی ایوٌی در تؼویرگبّْبی ٍسبیظ ًملیِ  -

 آئیي ًبهِ ایوٌی جَضىبری ٍ برضىبری گرم  -

 آئیي ًبهِ ایوٌی دستگبّْبی هخلَط وي ٍ ّوسى در وبرگبّْب -

 ّب ٍ ادٍات وطبٍرزی آئیي ًبهِ ایوٌی هبضیي -

 آئیي ًبهِ ایوٌی در صٌبیغ ضیطِ  -

 آئیي ًبهِ ایوٌی هبضیي ّبی افسار -

 آئیي ًبهِ حفبظتی وبر بب سوَم دفغ آفبت در وبرگبّْب -

 آئیي ًبهِ حفبظتی حول دستی ببر -

 آئیي ًبهِ آهَزش ایوٌی وبرفرهبیبى، وبرگراى ٍ وبرآهَزاى -

 وبرفرهبیبى،وبرگراى ٍ وبرآهَزاى  دستَرالؼول اجرایی آئیي ًبهِ آهَزش ایوٌی -

 آئیي ًبهِ ایوٌی اهَر پیوبًىبری -

 دستَرالؼول اجرایی آئیي ًبهِ ایوٌی اهَر پیوبًىبری -

 آئیي ًبهِ داخلی ضَرای ػبلی حفبظت فٌی  -

آئیي ًبهِ هربَط بِ اًتخبة اسبتیذ داًطگبُ، ًوبیٌذگبى وبرگراى، ًوبیٌذگبى هذیراى صٌبیغ جْت  -

 لی حفبظت فٌی ػضَیت در ضَرای ػب

 آئیي ًبهِ ایوٌی در بٌبدر  -

 آئیي ًبهِ ایوٌی افراد دارای اختالل ضٌَایی در وبرگبّْب -

 آئیي ًبهِ ایوٌی وبر در ارتفبع  -

 آئیي ًبهِ ٍسبیل حفبظت فردی  -

 آئیي ًبهِ ایوٌی در وبرگبّْبی داهپرٍری  -

 آئیي ًبهِ ایوٌی تصفیِ خبًِ ّبی آة ٍ فبضالة  -

 در صٌبیغ چبپآئیي ًبهِ ایوٌی وبر  -

 آئیي ًبهِ ایوٌی در صٌبیغ آٌّگری -
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 آئیي ًبهِ پیطگیری ٍ هببرزُ بب آتص سَزی در وبرگبّْب -

 آئیي ًبهِ ایوٌی وبر بب هبضیي آالت ػوراًی  -

 آئیي ًبهِ ایوٌی در هؼبدى  -

 دستَرالؼول ارزیببی ریسه در هؼبدى  -

 آئیي ًبهِ ایوٌی در ػولیبت اًتمبل ًیرٍی برق -

 در صٌبیغ ریختِ گری )لطؼِ ریسی ٍ لَلِ ریسی( آئیي ًبهِ ایوٌی -

 آئیي ًبهِ بىبرگیری هسئَل ایوٌی در وبرگبّْب -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


