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آموزش های دانشگاهی-1
 پزشکیوآموزشبهداشت ،درمان دانشگاهی،وزارتآموزش های
 وفناوریآموزش های دانشگاهی ،وزارت علوم
 وفناوریعلوم ایمنی،وزارتآموزش مراکز فنی

آموزش های کارگری وکار فرمایی-2

آموزش های ضمن خدمت -3

شت حرفه ای و ایمنی محیط کار آموزش ردرشته بهدا



میانگین
دکترای 
مهندسی 
بهداشت 
حرفه ای
درهرسال

میانگین 
کارشناسی

ارشدمهندس
ی بهداشت 

حرفه ای
درهرسال

میانگین 
کارشناسی 

پیوسته 
مهندسی 

ه بهداشت حرف
درهرسالای

میانگین 
کارشناسی
ناپیوسته

مهندسی 
بهداشت 
حرفه ای
درهرسال

مهندسی بهداشت حرفه ای و
ایمنی محیط کار

ردیف

نفر3 نفر5 _ _ راندانشگاه علوم پزشکی ته 1

- نفر7 نفر16 نفر12 راندانشگاه علوم پزشکی ای 2

نفر3 نفر6 نفر30 -
هید دانشگاه علوم پزشکی ش

بهشتی تهران
3

- - نفر22 _ ریزدانشگاه علوم پزشکی تب 4

- نفر4 نفر20 نفر18 هددانشگاه علوم پزشکی مش 5

- - نفر23 _ رماندانشگاه علوم پزشکی ک 6

- - نفر21 _ دانشگاه علوم پزشکی قم 7

- - نفر25 _ اشاندانشگاه علوم پزشکی ک 8

- - نفر30 _ رجدانشگاه علوم پزشکی ک 9

- - نفر20 نفر18 تدانشگاه علوم پزشکی رش 10

- نفر4 نفر20 _ کرمانشاهپزشکیدانشگاه علوم  11

نفر3 نفر5 نفر20 یرازدانشگاه علوم پزشکی ش 12

- - نفر18 _ ناباددانشگاه علوم پزشکی گ 13

شت وردم گاه اهی وابسته هب وزارت بهدا ان وآموزش زپشکی و وزارت علومپذریش دانشجو رد مقاطع مختلف رد دانش



میانگین
دکترای 
مهندسی 
بهداشت 
حرفه ای
درهرسال

میانگین 
کارشناسی

ارشدمهندس
ی بهداشت 

حرفه ای
درهرسال

میانگین 
کارشناسی 

پیوسته 
مهندسی 

ه بهداشت حرف
درهرسالای

میانگین 
کارشناسی
ناپیوسته

مهندسی 
بهداشت 
حرفه ای
درهرسال

مهندسی بهداشت حرفه ای و
ایمنی محیط کار

ردیف

- نفر4 نفر26 _ ویندانشگاه علوم پزشکی قز 14

- نفر4 نفر22 _ میهدانشگاه علوم پزشکی ارو 15

- - نفر26 _ نندجدانشگاه علوم پزشکی س 16

- - نفر18 _ غاندانشگاه علوم پزشکی دام 17

- - نفر18 _ بزواردانشگاه علوم پزشکی س 18

- - نفر18 _ شاهرودپزشکیدانشگاه علوم  19

نفر4 نفر7 نفر32 نفر20 اندانشگاه علوم پزشکی همد 20

- - نفر21 _ درعباسدانشگاه علوم پزشکی بن 21

- - نفر27 نفر20 المدانشگاه علوم پزشکی ای 22

- - نفر20 نفر20 یه الهدانشگاه علوم پزشکی بق 23

- - نفر10 _ فرایناسدانشگاه علوم پزشکی 24

- - نفر15 _
ستان دانشگاه علوم پزشکی الر

(اوز)
25

- - نفر25 _ شابوردانشگاه علوم پزشکی نی 26

- نفر4 نفر25 _ جاندانشگاه علوم پزشکی زن 27

نفر20 نفر20 داندانشگاه علوم پزشکی زاه 28

شت وردم گاه اهی وابسته هب وزارت بهدا ان وآموزش زپشکی و وزارت علومپذریش دانشجو رد مقاطع مختلف رد دانش



میانگین 
دکترای 
مهندسی 
بهداشت 
حرفه ای
درهرسال

میانگین
ی کارشناس
ارشد

مهندسی 
بهداشت 
حرفه ای
درهرسال

میانگین 
کارشناسی 

پیوسته 
مهندسی 
بهداشت 

ایحرفه 
درهرسال

میانگین
ی کارشناس
ه ناپیوست

مهندسی 
بهداشت 
حرفه ای
درهرسال

مهندسی بهداشت حرفه ای و
ایمنی محیط کار

ردیف

نفر10 _ رانشهردانشگاه علوم پزشکی ای 29

- - نفر20 _ لدانشگاه علوم پزشکی زاب 30

- نفر4 نفر25 نفر20 زندارندانشگاه علوم پزشکی ما 31

- - نفر22 _ بیلدانشگاه علوم پزشکی ارد 32

- - نفر25 نفر20 کدانشگاه علوم پزشکی ارا 33

- - نفر20 _ رم اباددانشگاه علوم پزشکی خ 34

- نفر4 نفر18 _
ندی دانشگاه علوم پزشکی ج

شاپور اهواز
35

- - نفر13 _ اوهدانشگاه علوم پزشکی س 36

- - نفر12 _ اداندانشگاه علوم پزشکی اب 37

- نفر4 نفر20 _ زددانشگاه علوم پزشکی ی 38

- - نفر20 _ رکوهدانشگاه علوم پزشکی اب 39

شت وردم گاه اهی وابسته هب وزارت بهدا ان وآموزش زپشکی و وزارت علومپذریش دانشجو رد مقاطع مختلف رد دانش



میانگین 
دکترای 
مهندسی 
بهداشت 
حرفه ای
درهرسال

میانگین
ی کارشناس

تهپیوسارشد
سی دمهن

بهداشت 
حرفه ای
درهرسال

میانگین 
کارشناسی 

پیوسته 
مهندسی 
بهداشت 

ایحرفه 
درهرسال

میانگین
ی کارشناس
ه ناپیوست

مهندسی 
بهداشت 
حرفه ای
درهرسال

مهندسی بهداشت حرفه ای و
ایمنی محیط کار

ردیف

- - نفر25 نفر18 جنورددانشگاه علوم پزشکی ب 40

- - نفر25 _ یرجنددانشگاه علوم پزشکی ب 41

- - نفر18 _ مدانشگاه علوم پزشکی ب 42

نفر3 نفر4 نفر26 _ فهاندانشگاه علوم پزشکی اص 43

نفر4 نفر5 - - دانشگاه تربیت مدرس 44

- - نفر12 _ وشتردانشگاه علوم پزشکی ش 45

- - نفر20 هبهاندانشگاه علوم پزشکی ب 46

- - نفر50 _ دانشگاه ازاد تهران 47

- - نفر50 _ دانشگاه ازاد اراک 48

- - نفر30 _ دانشگاه ازاد بروجرد 49

- - نفر30 - دانشگاه ازاد سبزوار 50

- - - 80
انتفاعی جهادغیر موسسه

دانشگاهی اصفهان
51

شت وردم گاه اهی وابسته هب وزارت بهدا ان وآموزش زپشکی و وزارت علومپذریش دانشجو رد مقاطع مختلف رد دانش



 تحصیلی مختل
شت حرفه ای رد مقاطع  فربآورد ظرفیت رشته بهدا

99سال 98سال 97سال 96سال فوضعیت پذیرش رشته بهداشت حرفه در مقاطع مختل

800 1232 893 1084 کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای دردانشگاه سراسری

120 240 300 250 راسریدانشگاه سای در کارشناسی ناپیوسته بهداشت حرفه 

75 78 103 119 کارشناس ارشد پیوسته بهداشت حرفه ای 

20 20 15 20 دکترا بهداشت حرفه ای

120 240 220 - کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه در دانشگاه ازاد 

- 80 - -
جهاددانشگاه غیر انتفاعیبهداشت حرفه ایناپیوسته کارشناسی 

اصفهان 



 شت حرفه ای ش )رباوردمیانگین پذریش دانشجو رشته بهدا گاه اهی اتبع وزارت بهدا ( ت ومرکز ردمان وآموزش زپشکی و وزارت علومرد دانش

متوسط پذیرش 
(سالیانه)دانشجو

های پذیرندهتعداددانشگاه مقطع سازمان

140 10 کارشناسی نا پیوسته

بهداشت وزارت
900 44 کارشناسی پیوسته

75 15 ارشدکارشناسی

20 6 دکترا

130 4
کارشناسی پیوسته

(دانشگاه آزاد)

علوم وزارت

80 1
ناپیوستهکارشناسی

غیرانتفاعی
(دانشگاهی اصفهان  جهاد)



 ربآوردمیانگین پذریش دانشجو ردشته ایمنی صنعتی وHSEگاه اهی اتبع وزارت علوم رد دانش
پذیرشتعدادتقریبی

سالیانه 
دانشگاه تعداد نام رشته  مقطع

6510=93×70 93 نیفوحفاظتفنی ایمنی کار 

70×3=180کاردانی  3
طومحیفنی ایمنی ،بهداشت 

زیست در معادن

1050=15×70 15
واحد های وبهداشتایمنی 

صنفی

4400=80×55 55

*صنعتیایمنی
این رشته بنا به تصویب)

ریزی وبرنامهشورایعالی
ه وزارت علوم به مهندسی حرف

افته و ای ایمنی صنعتی  تغییر ی
با عنوان فوق از سال 

دانشجو پذیرش می 1400
(نماید

کارشناسی ناپیوسته

5920=80×74 74 ومحیطسالمت ایمنی
HSE))زیست

152=4×38 4 ی فنوبازرسایمنی صنعتی 
60×1=60پیوسته کارشناسی 1 مهندس ایمنی صنعتی 

560=20×28 28
ومحیطسالمت مدیریت

HSE))زیست 
ارشدکارشناسی 



شت حرفه ای ممیزان شت کار وربگزاری آموزش مسئولین فنی شرکت اهی خدمات وبهدا بهدا

آزمون اهی دوطرفه

شت کار اریان:مجری نجمن بهدا
ا

ت  تفاهم انمه هس جانبه :مستندا



آموزش اهی کارگری وکارفرمایی

ها دوره مسئول برگزاری  وزارت
خطرات ارزیابی ایمنی،شناسایی

برق ریسک،ایمنی
فنی وتعلیماتمرکز تحقیقات

کاروبهداشت

ات ،آشنایی با تبعوبهداشتایمنی وزارت کا ر
حقوقی حوادث ناشی از کار ،ایمنی 

عمومی 

کانون انجمن های صنفی مسئولین
ایمنی و بهداشت کار استان ها 

برای شاغلین کارگاه های مشمول 
قانون نظام صنفی کشور 3و2ماده

س براسامباحث اختصاصی آموزشی
گروه بندی شغلی 

حرفه ای آموزشگاه های بهداشت
فنی وخدماتتولیدی وصنوف وزارت بهداشت 



عناوین  سازمان ها ونهاد ها 

وسازه های نگهبانمبانی گود بداری،ژنوتکتنیک
تاسیسات گرمایی و سرمایی تعویض هوا وتهویه مطبوع آسانسور و پله برقی
 ظوابط طراحی ساختمان با مصالح بنایی و مقاوم سازی
 تدابیر الزم در مصرف انرژی در ساختمان ها
مدیریت ایمنی
تاسیسات بهداشتی
 ایمنی و محیط زیست _مقررات و تدابیر فنی سالمت

نظام مهندسی ساختمان 

HSEکشاورزی
زیست محیطی تخلیه فاضالباثرات
قوانین و مقررات منابع طبیعی
کمپوست وورمی
آشناییGPS و کاربرد آن
 روش تحقیق در کشاورزی
نرم افزار اتوکد
نرم افزارGIS

نظام مهندسی کشاورزی 

 آموزش اهی ضمن خدمت



 آموزش اهی ضمن خدمت
عناوین سازمان ها ونهاد ها 

بهداشتی دفن زباله کنترل
استاندارد های بین الملی مدیریت پسماند
مبنای مدیریت بحران
 اطفاء حریق و نجات در ساختمان های بلند مدت
اصول پیشگیری بروز و گسترش حریق
اصول و مبانی حریق
 عملیات امدادی در چاه
واکنش در بحران وتخلیه اضطراری سطوح برنامه ریزی در بحران
 مقابله با حوادث سیل و زلزله
مدیریت سیالب در شرایط بحران
 آبرسانی در عملیات اطفاء حریق
بهسازی ونوسازی بافت های فرسوده
طراحی و مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله
 آبرسانی در عملیات اطفاء حریق
 مدیریت مصرف انرژی در ساختمان
 مدیریت مصرف آب در ساختمان

شهرداری تهران 

بیماری های مرتبط با آب و فاضالب اپیدمیولوژی
آزمایش های شیمایی آب فاضالب
آشنایی با استاندارد ها و مقررات آب و فاضالب
اثرات زیست محیطی تخلیه فاضالب
بازآموزی اطفاء حریق
آموزش های)(HSE
مدیریت ایمنی فرآیند(PSM)

آب وفاضالبشرکت



عناوین سازمان ها و نهاد ها 
 دوره کنترل و ابزار دقیق
دوره  طراحی فرایند
دوره پایپینگ
 (پمپ، کپرسور،توربین)تجهیزات فرایند دواردوره
 تجهیزات ثابتدوره
 آموزش های حرفه ای ارزیابی ریسک ایمنیدوره
 طراحی و اجرای سیستم های خطوط انتقال نفت و گازدوره
 (قدرت ،الکترونیک،کنترل و ابزار دقیق )آموزش های برقدوره
 تاسیسات التریکیدوره
دوره تاسیسات الکتریکی
دوره رادیو های صنعتی و کنترل موتور
دوره طراحی پست های فشاری قوی
دوره رله حفاظتی
دوره روشنایی و نور پردازی

نفت و گاز و پتروشیمی شرکت

(پمپ،کمپرسور،توربین گاز)تربیت منخصص تجهیزات دوار
 (اقالممعرفی_اصول طراحی)پایپینگ
 تربیت متخصص پایپینگ((piping _pdms_Caesar
 اصول و طراحی وتهیهData sheet))
کارگاه آموزشی کاربرد نرم افزارsurpacدر اکتشاف
 دورهPDMS))فشرده
 اصول طراحی خطوط لوله انتقال(pipe line)

مجتمع فنی فالت قاره

 آموزش اهی ضمن خدمت



عناوین سازمان ها و نهاد ها 
حریقآموزش علت یابی
آموزش حوادث جاده ای
کار با پمپ آتش نشانی و آبرسانی
 توانایی عملیات با کف و کف سازی در اطفائ حریق در اماکن مختلف
آموزش پمپ آتش نشانی
ایمنی کار در ارتفاع
 دوره دستگاه تنفسی تخصصی
دوره خطرات برق
دوره ایمنی حریق
دوره تخلیه اضطراری
دوره پدافند غیر عامل
دوره آتش نشان داوطلب
(ویژه آتش نشانان)تکنولوژی حریق
 سیستم های اعالم حریق_مدیریت بحران
اطفاء و امداددر ساختمان های بلند مرتبه_شناخت گره ها
 آموزش کمک های اولیه

آتش نشانی و خدمات ایمنی

کمک های اولیهآموزش
آموزش آمادگی در برابرمخاطرات
آموزش اصول ایمنی و قانونی در کمک های اولیه
آموزش آسیب های ناشی از گرما
 دوره آمادگی در برابر مخاطرات

جمعیت هالل احمر

 آموزش اهی ضمن خدمت



عناوین سازمان و نهاد
ایمنی کوره ها•
ایمنی در معادن•
ایمنی تونل•
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک•
های ریسکارزیابی و تکنیک•
انواع خطرات و مدیریت ریسک ها در کارگاه ها•
•HSEسند بالست وشات بالست
•HSEدر عملیات گودبرداری و خاک برداری
•HSE بر مبنایOSHA
ISO45001:2018آموزش و استقرارو نگهداریسیستم  ایمنی شغلی •
ISO90001:2015آموزش ،استقرارو نگهداری سیستم مدیریت کیفیت •

صنایع

 آموزش اهی ضمن خدمت



وضعیت آموزش عالی رد رشته ارگونومی رد مقاطع مختلف

متوسط پذیرش سالیانه  تعداد دانشگاه های پذیرش مقطع 

50 12 کارشناسی ارشد

18 6 دکترا 



 شت حرفه ای باآنتبط اهی مرورشتهمتوسط ظرفیت پذریش سالیاهن مهندسی  بهدا
متوسط ظرفیت پذیرش در هرسال مقطع نام رشته 

نفر900 (بهداشتوزارت )کارشناسی پیوسته بهداشت حرفه ای 

مهندسی بهداشت حرفه ای 

نفر 130 گاه دانش_(علوموزارت )ایبهداشت حرفهپیوسته کارشناسی 
آزاد

نفر 140 (بهداشتوزارت )بهداشت حرفه ای ناپیوسته کارشناسی 

نفر 75 (وزارت بهداشت)حرفه ای ارشدبهداشتکارشناسی 

نفر 20 (وزارت بهداشت)ای دکترا بهداشت حرفه

نفر 45 (وزارت بهداشت)ارشدارگونومیکارشناسی 
ارگونومی

نفر 6 ارگونومیدکترا

نفر45 (وزارت بهداشت) HSE ارشد  کارشناسی 

HSE215 نفر (علوموزارت) HSE ارشد کارشناسی 

نفر5000 (وزارت علوم)کاربردی علمیجامع  HSE کارشناسی ناپیوسته

نفر 135 (وزارت علوم)کارشناسی پیوسته ایمنی صنعتی 

نفر 340صنعتی ایمنی (رت علوموزا)کارشناسی ناپیوسته دانشگاه  آزاد ایمنی صنعتی 

نفر2000 (ارت علوموز)کارشناسی ناپیوسته غیر انتفاعی ایمنی صنعتی 



نپایا


