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 کار.  ایمنی و ای حرفه بهداشت

  



 

 کار: ایمنی و ای حرفه بهداشت مهندسی تاریخچۀ گروه -1

زیان بینی، شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل  علمی است که با پیشو ایمنی کار ای  مهندسی بهداشت حرفه

باالترین سطح سالمت جسمی، روانی و اجتماعی  یحفظ و ارتقا ،تأمین زمینۀ کند تا تالش میشغلی  آور

ها و  پیشگیریاعمال دارد تا با  این علم همچنین تالش را فراهم آورد.کارکنان تمام مشاغل تالش 

 حفظ کند.ناشی از کار  و حوادث شغلی مخاطراتعوارض و در برابر را کارکنان ، های الزم حفاظت

های دانشكده بهداشت و تغذیۀ دانشگاه علوم پزشكی  ای به عنوان یكی از گروه گروه مهندسی بهداشت حرفه

ای اقدام به پذیرش  کاردانی بهداشت حرفهتأسیس گردید و در همان سال در مقطع  1385لرستان در سال 

کارشناسی   با گرفتن موافقت تأسیس دورۀ 1389دانشجو نمود. همچنین این گروه، در بهمن ماه سال 

ای، موفق به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی مهندسی بهداشت  پیوستۀ مهندسی بهداشت حرفه

 ای گردید. حرفه

 

 کار: ایمنی و ای حرفه بهداشت مهندسی اهداف گروه -2

  الف( اهداف آموزشی:

 بینی، ارزیابی و کنترل عوامل  آموختگانی که قادر باشند با پیش تربیت نیروهای انسانی الزم و دانش

آور محیط کار، سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی نیروی کار را در باالترین سطح ممكن تأمین  زیان

وری و اثر بخشی  های جسمانی و روانی آنان، بهره با قابلیتکنند و با گماردن افراد در کارهای متناسب 

 های شغلی ارتقاء دهند. را در محیط

 ب( اهداف پژوهشی:     

 ای،  های گوناگون علوم مهندسی بهداشت حرفه های پژوهشی بنیادی و کاربردی در عرصه ارائۀ طرح

الت سالمت شغلی و ایمنی و مهندسی ایمنی کار و سم شناسی و ارگونومی شغلی به منظور رفع مشك

 نیز گسترش و توسعه دانش در این حوزه.

 های شغلی و صنایع و ارائه  بندی مشكالت ایمنی و بهداشت کار در کلیۀ محیط تشخیص و اولویت

 های پژوهشی مرتبط. راهكارها از طریق انجام طرح



 

 

 کارای و ایمنی  اعضای هیئت علمی و کارکنان گروه مهندسی بهداشت حرفه  -3

نام و نام 

 خانوادگی

زمینه کاری و 

 تخصص

مرتبۀ 

و  علمی

 سمت

مدرک 

 تحصیلی

پست 

 الکترونیکی

 و شمارۀ تلفن

 تصویر

دکتر رجب 

 رشیدی

 و ایمنی صنعتی

 بررسی و تجزیه

تحلیل حوادث  و

شغلی/ 

شناسایی، اندازه 

و  ، ارزیابیگیری

کنترل 

های هوا آالینده  

 

 دانشیار

 مدیر گروه

دکتری تخصصی 

مهندسی 

ای  بهداشت حرفه

و ایمنی کار 

(PhD ) 

 
rashidi.r@lum

s.ac.ir 
rashidi.r270@

gmail.com 
 تلفن:

06633409974 

 230داخلی 

 

دکتر محمد 

 فریدن

 اندازه شناسایی،

کنترل  و گیری

عوامل فیزیكی 

زیان آور محیط 

کار/ طراحی 

صنعتی/ تهویۀ 

ایمنی صنعتی و 

تجزیه و تحلیل 

 حوادث شغلی

 استادیار

معاون 

آموزشی 

 گروه

دکتری تخصصی 

مهندسی 

ای  بهداشت حرفه

و ایمنی کار 

(PhD ) 

 
mfereidan@y

ahoo.com 
faridan.m@lu

ms.ac.ir 

 

 تلفن:

06633409974 

 286داخلی  
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دکتر لیال 

 تاجیک

 شناسایی،

، گیری اندازه

کنترل  و ارزیابی

عوامل شیمیایی 

زیان آور محیط 

 کار/

سم شناسی 

 شغلی

 استادیار

معاون 

پژوهشی 

 گروه

دکتری تخصصی 

مهندسی 

ای  بهداشت حرفه

و ایمنی کار 

(PhD ) 

 

 
l.Tajik@lums.

ac.ir 

 

 تلفن:

06633409974 

 286داخلی  

  

 مهندس

 آرزو

اسماعیل 

 زاده

 اندازه شناسایی،

 کنترل و گیری

 فیزیكی عوامل

 محیط آور زیان

 / کار 

 HSEمدیریت 

 ارزیابی ریسک  و

 مربی

کارشناس ارشد 

مهندسی 

ای  بهداشت حرفه

 و ایمنی کار

 
esmailzade.a

@lums.ac.ir 

 

 تلفن:

06633409974 

 234داخلی  
 

 مهندس

 سكینه

 مهدوی

 مربی ارگونومی شغلی

کارشناس ارشد 

مهندسی 

ای  بهداشت حرفه

 و ایمنی کار

 
mahdavi.s@lu

ms.ac.ir 

 

 تلفن:

06633409974 

  234داخلی 

مهندس 

راحله 

 عالیزاده

- 
کارشناس 

 گروه

کارشناس 

 مهندسی

 ای حرفه بهداشت

 کار ایمنی و

 
izadeh1373ral

gmail.com@ 
 

 تلفن:

06633409974 

  224داخلی  
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کار در حوزۀ ارتباط با صنعت و  ایمنی و ای حرفه بهداشت مهندسی گروه های توانمندی  -4

  تبادل و انتقال دانش:

 صنعت: به های آموزشی قابل ارائه توانمندیالف( 

 :ایمنی صنعتی 

مختلف )با تأکید بر مسائل و مشكالت  صنوف و مشاغل برای کار بهداشت و ایمنی آموزشی های دوره -

 شغلی مربوطه(

کار برای صنایع و  بهداشت و ایمنی آموزشی های بسته ها، محتواهای دیداری و شنیداری و تهیۀ برنامه -

 مختلفمشاغل 

 در محیط کار ریسک های شناسایی خطرات و ارزیابی های آموزشی آشنایی با روش دوره -

 ISO 45001و  HSE، OHSAS شغلی  بهداشت و ایمنی مدیریت سیستم با آشنایی آموزشی های دوره -

 با فرهنگ ایمنی، خطای انسانی و ایمنی مبتنی بر رفتار آشنایی آموزشی های دوره -

 حوادث شغلی تجزیه وتحلیل و های بررسی روش با آشنایی آموزشی های دوره -

 های آموزشی ایمنی و بهداشت کار در آزمایشگاه دوره -

 های اعالم و اطفای حریق و ...( با ایمنی حریق )سیستم آشنایی آموزشی های دوره -

 های اطفای حریق نحوۀ استفاده از کپسول آموزشی های دوره -

 ارتفاع در کار ایمنی آموزشی های دوره -

 (Permit to workصنعت ) در کاری مجوزهای یا ها آموزشی پروانه های دوره -

 بسته فضاهای در کار آموزشی ایمنی های دوره -

های حفاظتی،  های تنفسی، گوشی های آموزشی آشنایی با انواع لوازم حفاظت فردی )انواع ماسک دوره -

 و ...(های حفاظتی  های ایمنی، لباس دستكش

 شیمیایی و سموم مواد آموزشی ایمنی کار با های دوره -

 برق آموزشی ایمنی های دوره -



 آالت ماشین آموزشی ایمنی های دوره -

 آموزشی ایمنی کار با جرثقیل و باالبر های دوره -

 ها و مخازن تحت فشار کپسول ایمنی آموزشی های دوره -

 عمرانی )ساختمان، تونل و معدن( ایمنی در عملیات آموزشی های دوره -     

 آموزشی مدیریت بحران در شرایط اضطراری و حوادث  های دوره -     

 آموزشی ایمنی و بهداشت کار برای مشاغل و صنوف خاص  های دوره -     

 :ارگونومی شغلی 

 آموزشی آشنایی با ارگونومی شغلی  های دوره -

 حیط کارمدیریت استرس شغلی در م آموزشی های دوره -

ارزیابی وضعیت بدنی کارکنان و پیشگیری از اختالالت اسكلتی و عضالنی در  آموزشی های دوره -

 های کار محیط

 کاری های ایستگاه طراحی در ارگونومیک اصول کاربرد آموزشی های دوره -

 کارکنان بر آن عوارض از پیشگیری راهكارهای و بار دستی حمل آموزشی های دوره -

 آموزشی ارگونومی در مشاغل اداری های دوره -

 :عوامل زیان آور محیط کار 

صدا، ارتعاش، روشنایی  آموزشی آشنایی با عوامل فیزیكی زیان آور شغلی در محیط کار )سر و های دوره -

های پیشگیری از عوارض  های گرمایی و سرمایی، پرتوهای یون ساز و غیر یونساز و...(  و روش نامناسب، تنش

 های شغلی مربوط به آنها و بیماری

هایی مانند دود، دمه،  آالینده) کار محیط در شغلی آور زیان شیمیایی عوامل با آشنایی آموزشی های دوره -

 و عوارض از پیشگیری های روش و...( ها و غبارها، مواد شیمیایی و سمی، حالل و ها و بخارات، گرد میست، گاز

 آنهامربوط به  شغلی های بیماری



های بیولوژیكی بدن  فرآورده) کار محیط در شغلی آور زیان بیولوژیكی عوامل با آشنایی آموزشی های دوره -

 های بیماری و عوارض از پیشگیری های روش و...( و ها ها، قارچ ها، انگل انسان و حیوانات، باکتری ها، ویروس

 انهاآمربوط به  شغلی

های آور محیط کار شامل: استراتژی گیری، ارزیابی و پایش عوامل شیمیایی زیان های آموزشی اندازه دوره -  

های شغلی با عوامل  آور، اصول طراحی و اجرای پایش مواجهه ارزیابی و مدیریت مواجهۀ شغلی با عوامل زیان

های محیط  برداری از آالینده کار، اصول نمونهبرداری از محیط  آور، نكات کاربردی در کار با وسایل نمونه زیان

کار و تشریح الزامات حدود مجاز مواجهۀ شغلی شامل مواجهه با مخلوط مواد شیمیایی، حدود نوسان، 

 های کاری غیرمعمول و ... شیفت

 های شامل: استراتژی کار محیط آور زیان فیزیكی عوامل پایش و ارزیابی گیری، اندازه های آموزشی دوره -

 عوامل با شغلی های مواجهه پایش اجرای و طراحی اصول آور، زیان عوامل با شغلی مواجهه مدیریت و ارزیابی

گیری عوامل زیان آور فیزیكی )صدا سنج، نورسنج، ارتعاش  اندازه وسایل با کار در کاربردی نكات آور، زیان

ها و  مواجهه شامل شغلی مواجهۀ مجاز حدود الزامات تشریح های دمایی و ...(، سنج، سنجش تنش

 ... و غیرمعمول کاری های شیفت

 تهویۀ صنعتی 

کار  های محیط در هوا آلودگی کنترل های تهویۀ صنعتی و آموزشی طراحی و اجرای سیستم های دوره   -

 های پاالیش و تصفیۀ هوا( در محیط کار )دستگاه

های تهویۀ صنعتی و تهویۀ مطبوع  پایش سیستمهای ارزیابی عملكرد و  آموزشی درخصوص روش های دوره -

 در محیط کار

 شناسی شغلی سم 

های  های پیشگیری از مواجهه با سموم و مسمویت شناسی شغلی و روش آشنایی با سم آموزشی های دوره -

 شغلی

 :صنعت به ارائه قابل ای های مشاوره ب(  توانمندی    

 مانند هایی آالینده)آور شیمیایی  گیری، ارزیابی و کنترل عوامل زیان ای در زمینۀ اندازه ارائۀ خدمات مشاوره -

 در محیط کار. ...(و ها حالل سمی، و شیمیایی مواد غبارها، و گرد بخارات، و ها گاز میست، دمه، دود،



)سر وصدا، ارتعاش،  فیزیكی آور زیان عوامل رلکنت و ارزیابی گیری، اندازه زمینۀ در ای مشاوره خدمات ارائۀ -

 .کار محیط در های گرمایی و سرمایی، پرتوهای یون ساز و غیر یونساز و...( روشنایی نامناسب، تنش

و مدیریت  ISO 45001های مدیریت ایمنی شغلی مانند  استقرار سیستم زمینۀ در ای مشاوره خدمات ارائۀ -

HSE  

ارتقای وضعیت فرهنگ ایمنی و رفتارهای ایمن کارکنان در محیط کار و  زمینۀ در ای مشاوره خدمات ارائۀ -

 و سناریو نویسی برای حوادث پیشگیری از حوادث شغلی

 ها، مانند انواع لیفتراک آالت صنعتی ماشین ارزیابی فنی تجهیزات و و ای در قالب بررسی خدمات مشاوره -

 ایمنی صالحیت واستاندارد گواهینامۀ اخذ جهت .ها و ... ها، باالبرها، نوارنقاله جرثقیل

 گواهینامۀ اخذ جهت....  مخازن تحت فشار و بویلرها فنی ارزیابی و بررسی قالب در ای مشاوره خدمات -

 ایمنی صالحیت و استاندارد

 

 :صنعت به ارائه قابل های خدماتی و پژوهشی توانمندی پ(

 مختلف کاری هایمحیط در شغلی ایمنی ریسک ارزیابی -

 کار بهداشت و ایمنی عملكردی های شاخص تدوین -

 مختلف جهت انطباق با استانداردها مشاغل و صنایع در ایمنی ممیزی -

 انفجار و حریق ریسک ازلحاظ مختلف کاری های محیط ارزیابی -

 مختلف کاری های محیط در حریق اطفای و اعالم وسایل نصب و طراحی -

 های هشدار دهنده در محیط کار برچسبنصب انواع تابلو ها و  و طراحی -

 های ارت مرتبط با ایمنی برق طراحی و حفر چاه -

 آالت ماشین و ها دستگاه برروی ایمنی های سیستم و ها حفاظ انواع نصب و طراحی -

 های شغلی در محیط کار های ارزیابی و مدیریت مواجهه طراحی و اجرای استراتژی -

غبار، الیاف و ...( در  و ها، گرد بیوآئروسل ها، آئروسل )گازها، هوابرد های آالینده تجزیۀ برداری و نمونه -

 محیط کار

های  بندی، تهیۀ نقشه تحلیل وضعیت سروصدا در محیط کار )ایستگاه و گیری، ارزیابی و تجزیه اندازه -

 صوتی و ...(

 کار محیط در ارتعاش وضعیت تحلیل و تجزیه و ارزیابی گیری، اندازه -



 مختلف شغلی های در محیط روشنایی طراحی و رزیابیاندازه گیری، ا -

 مختلف شغلی های محیط گرمایی و سرمایی در استرس کنترل و ارزیابی گیری، اندازه -

 های کاری مختلف طراحی، ساخت و اجرای انواع سیستم های تهویۀ موضعی و عمومی در محیط -

 الكتروفیلتر بیوفیلتر، هاوس، بگ اسكرابر، ذرات هوابرد )سیكلون، پاالیشگر های و ساخت سیستم طراحی -

 (... و

 جاذب عمقی، و سطحی های )جاذب بخارات آالینده و گازها تصفیۀ های سیستم طراحی و ساخت -

 ( ... و کاتالیستی

 جوشكاری های فیوم کنترل به منظور متحرک بازویی هودهای ساخت انواع و طراحی -

 بخار و گاز تصفیۀ های سیستم ارزیابی عملكرد انواع -

 صنعتی و تجاری اداری، های ساختمان داخل هوای کیفیت ارزیابی -

 کار  محیط در شیمیایی و سمی مواد بهداشتی مواجهه با ریسک ارزیابی -

 صنعت نیاز حسب خاص بر شیمیایی های آالینده بیومارکرهای و بیولوژیكی های پایش انجام -

 عوامل زیان آور شغلی برابر در حفاظت به منظور شغلی بهداشت های دستورالعمل تهیۀ -

 صنایع مختلف در ارتعاشات و صوتی آلودگی کنترل انواع وسایل و تجهیزات ساخت و طراحی -

 کاری برای تمامی مشاغل نوبت نظام طراحی -

 های کاری مختلف های شغلی و ایستگاه صراحی و بهینه سازی محیط -

 لین و غیر شاغلینآنتروپومتری شاغ الكترونیک اطالعات بانک طراحی و ایجاد -

 ارگونومیكی در محیط کار فاکتورهای ریسک ارزیابی و تجزیه و تحلیل -

 های بدنی کارکنان در محیط های کاری مختلف تحلیل وضعیت و تجزیه و ارزیابی -

 سروصدا معرص در کارکنان شنوایی افت شنوایی سنجی و ارزیابی -

 اسپیرومتری و حجم سنجی ریوی کارکنان مشاغل مختلف -

مطالعۀ اثرات ناشی از عوامل فیزیكی محیط کار )صدا، ارتعاش، روشنایی، پرتوها، گرما و سرما( در  -

 کارکنان

 ها و ...( مطالعه مسائل ایمنی و بهداشت شغلی در مشاغل خاص )صنایع کوچک، بیمارستان -

 اپیدمیولوژی علل و عوامل ایجاد حوادث شغلی -

 عمطالعه و بررسی ریسک کمی و کیفی در صنای -

 های بهداشتی در محیط کار مطالعه و ارزیابی ریسک -



 مطالعۀ اثرات ناشی از عوامل ارگونومیک در محیط کار -

 عضالنی مرتبط با کار-بررسی ریسک فاکتورهای اختالالت اسكلتی -

 های ارتقای فرهنگ ایمنی و رفتارهای ایمنی در محیط کار مطالعه و بررسی روش -

ساخت محصوالت دانش بنیان در حوزۀ مهندسی بهداشت مطالعه و بررسی در خصوص طراحی و  -

 ای، مهندسی ایمنی، ار گونومی شغلی و ... حرفه

 :صنعت به ارائه قابل ت(  خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی گروه

 ها و گازها و بخارات و ...( با )آئروسول کاری های محیط هوای در ها آالینده انواع گیری و ارزیابی اندازه -

  مستقیم های قرائت استاندارد و دستگاه های روش

دستگاهی  های روش توسط بیولوژیک های نمونه و هوا های نمونه در ها آالینده کیفی و کمی تجزیه -

 ای مانند: تجزیه

- Gas Chromatography-mass spectrometry 

-  High performance liquid chromatography (HPLC) 

-  Atomic absorption spectroscopy 
- Spectrophotometry  

 های دستگاه و استاندارد های دمایی در محیط کار با روش آسایش های شاخص گیری و ارزیابی اندازه -

 و ...( WBGT  ،HSIهایی چون  مستقیم )اندازه گیری شاخص قرائت

 های تهویۀ صنعتی )موضعی و عمومی( با دستگاه های گیری پارامترها و ارزیابی عملكرد سیستم اندازه -

های  ای( و لوله )انواع فشارسنج های تفاضلی، آنمومترهای حراراتی و پره مستقیم قرائت های دستگاه

 پیتوت

 مستقیم قرائت های الكترومغناطیس با دستگاه هایمیدان و پرتوها گیری اندازه -

 Sound Level مستقیم مانند انواع صدا سنج ) های قرائت با دستگاه ارتعاش و صدا گیری اندازه  -

Meters)فرکانس صدا، دوزیمتر صدا و ارتعاش سنج(   های آنالیز کنندۀ ، دستگاه 

متر و  مستقیم )لوکس قرائت های درخشندگی در محیط کار با دستگاه و روشنایی گیری اندازه -

 درخشندگی سنج(

های ارت بوسیلۀ دستگاه ارت  گیری مقاومت چاه اندازهبرق و  سیستم همبندی ایمنیبررسی وضعیت  -

 سنج 

 



 های گروه مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار آزمایشگاه

   زیان آور محیط کار و سم شناسی شغلی        آزمایشگاه عوامل شیمیایی -

 کار              محیط آور زیان آزمایشگاه عوامل فیزیكی -

 های دمایی در محیط کار وتنش صنعتی ۀآزمایشگاه تهوی -

                 شغلیایمنی  و کارگاه آزمایشگاه -

 شغلی آزمایشگاه ارگونومی -

 شغلی شناسی سم و کار محیط آور زیان شیمیایی عوامل آزمایشگاه های و دستگاه امکاناتبرخی از 

 

پمپ نمونه بردار 

 فردی

SCORT ELF  

پمپ 

 پیستونی

 
 

ست آپ 

نمونه بردار 

 فردی

 

O2 متر   

MSA 

 

CO متر   

MSA 

 

 تیتان سنج

 

 اسپكتروفوتومتر

 

 

 پمپ میكرو

 

Smoke 

Analyzer 

 

PHOCHECK     



 

 

 

 کار محیط آور آزمایشگاه عوامل فیزیکی زیان های گاهو دست امکاناتبرخی از 

 

 صدا سنج

SL 4012  
 

  

 آنالیزور صدا

TES 1358  

 

 دوزیمتر

 

 

طیف سنج 

مغناطیسی 

 دومحوره

TES 1394  
 

 ارتعاش سنج

GASTLE 
2003  

 نورسنج

TES1335  

 

UV سنج 

UV C-254 

 

UV سنج 

UV 340-A 

 

IR متر 

EC 1 IR 

 

 درخشندگی سنج

HAGNER 

 

UV متر 

CNY 732 

 

 اسپیرومتر

VITALOGRAPH
1 

 
 انواع سنجش قابلیت با دیجیتالی نورسنج

 S4 درخشندگی میزان و روشنایی پارمترهای

 

دستگاه 

 اسپكتروفوتومتر

  

 

 

 

 

 



 

 

 کار محیط در دمایی های وتنش صنعتی تهویۀ آزمایشگاههای  برخی از امکانات و دستگاه

 

 های لوله

 پیتوت

  

هودهای انواع 

 تهویه

 

 فشار سنج

 شیب دار

 

 

 Uفشارسنج  

  شكل

 

 ست آپ 

آموزش تهویۀ 

 صنعتی
 

 فشارسنج  

 تفاضلی

 

رطوبت سنج پره 

 ای

 

 سنجرطوبت 

 حرارتی

 

رطوبت سنج 

 دیجیتال

 ست آپ آموزش سرمایش و گرمایش تونل باد WBGTدستگاه سنجش شاخص 

 

 شغلی و ارگونومی ایمنی آزمایشگاههای  برخی از امکانات و دستگاه

 
 انواع وسایل حفاظت فردی

 

 

دستگاه ارت 

 سنج

 

های  انواع کپسول

 اطفای حریق



 

 
 مجموعۀ سنجش آنتروپومتری

 

 

 دوچرخۀ

 ارگومتر 

 

 
 کولیس ارگونومی
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 ای و ایمنی کار: بهداشت حرفه

 مجری نام صنعت نوع طرح موضوع ردیف

1 
 کارگاه آموزشی روش تحقیق 

 آموزشی
شبكه بهداشت و درمان 

 شهرستان بروجرد
 دکتر رجب رشیدی

2 
 کارگاه آموزشی روش تحقیق 

 آموزشی
پایگاه تحقیقات جمعیتی 

 خرم آباد
 دکتر رجب رشیدی

3 
 کارگاه آموزشی بهداشت شغلی 

 آموزشی
پایگاه تحقیقات جمعیتی 

 خرم آباد
 دکتر رجب رشیدی

4 
کارگاه آموزشی ایمنی و بهداشت 

 صنعتی 
 دکتر رجب رشیدی سازمان میعاد گستر غرب آموزشی

5 
کارگاه آموزشی بازآموزی کارشناسان 

 بهداشت حرفه ای 
 آموزشی

سازمان تأمین اجتماعی 

 استان لرستان
 دکتر رجب رشیدی

6 
یاران  کارگاه آموزشی بازآموزی بهداشت

 کار 
 آموزشی

اجتماعی سازمان تأمین 

 استان لرستان
 دکتر رجب رشیدی

7 
 برای بازآموزی طب کارکارگاه آموزشی 

 پزشكان عمومی
 آموزشی

دانشگاه علوم پزشكی 

 ایالم
 دکتر رجب رشیدی

8 
کارگاه آموزشی آالینده های هوا ، آب و 

  خاک
 آموزشی

سازمان حفاظت محیط 

 مزیست استان ایال
 دکتر رجب رشیدی

9 
  کارگاه آموزشی روش تحقیق 

 آموزشی
اداره کل بیمه خدمات 

 درمانی استان ایالم
 دکتر رجب رشیدی



10 
 ییایمیکنترل عوامل ش کارگاه آموزشی

  کار طیدر مح
 آموزشی

سازمان تأمین اجتماعی 

 استان لرستان
 دکتر رجب رشیدی

11 
 کاربهداشت  کارگاه آموزشی

 آموزشی
بانک مهر اقتصاد استان 

 لرستان
 دکتر رجب رشیدی

12 
 ارگونومی برای کارکنان  کارگاه آموزشی

 آموزشی
های  کتابخانهسازمان 

 عمومی استان لرستان
 دکتر رجب رشیدی

13 
 کارگاه آموزشی ایمنی و بهداشت شغلی 

 آموزشی
کارکنان پتروشیمی 

 لرستان
 دکتر رجب رشیدی

14 
 کارگاه آموزشی روش تحقیق برای 

 آموزشی
بهداشت و درمان شبكه 

 شهرستان بروجرد
 دکتر رجب رشیدی

15 
 و ها پارک ایمنی وضعیت بررسی

  آباد خرم شهر های بوستان

 -پژوهشی

 خدماتی

         آوری فن شورای

  استان
 دکتر رجب رشیدی

16 
بررسی میزان و علل ضایعات نان در 

 استان لرستان

 -پژوهشی

 خدماتی
رشیدیدکتر رجب  کشاورزی جهاد سازمان  

17 

 صنایع کارگران آگاهی میزان، بررسی

 به نسبت کارگری بهداشت خانه دارای

 کار بهداشت و ایمنی مسائل

 -پژوهشی

 خدماتی

 و استاندارد کل اداره

 استان صنعتی تحقیقات

 لرستان

 دکتر رجب رشیدی

 آموزشی دورۀ آموزشی ارگونومی شغلی 18
 و فنی آموزش مرکز

 اصفهان نفت تخصصی
 محمد فریدندکتر 

19 
بررسی وضعیت ارگونومیكی مشاغل 

 واحد فوالدسازی ذوب آهن اصفهان

 -پژوهشی

 خدماتی
 شرکت ذوب آهن اصفهان

 دکتر محمد فریدن

 )همكار اصلی طرح(

 آموزشی HSEمدیریت  آموزشی دورۀ 20
 و فنی آموزش مرکز

 اصفهان نفت تخصصی
 دکتر محمد فریدن

 دکتر محمد فریدن شرکت گاز استان تهران آموزشی دورۀ آموزشی ارگونومی اداری 21

 آموزشی دورۀ آموزشی ارگونومی شغلی 22
و  لوله خطوط شرکت

 ایران نفت مخابرات
 دکتر محمد فریدن

 آموزشی دورۀ آموزشی ارگونومی شغلی 23
پارس  گاز و نفت شرکت

(POGC) 
 دکتر محمد فریدن

 دکتر محمد فریدن شرکت پتروشیمی ایالم آموزشی دورۀ آموزشی ارگونومی در محیط کار 24

 فریدن محمد دکتر انتقال عملیات 5 منطقه آموزشیدورۀ آموزشی ایمنی عمومی در محیط  25



 انتقال شرکت - ایران گاز کار

 ایران گاز

26 
 محیط در ایمنی آموزشی دورۀ

 بیمارستان
 آموزشی

بیمارستان لبافی نژاد 

 تهران
 فریدن محمد دکتر

27 
آزمایشگاه و  در ایمنی آموزشی دورۀ

 های دانشگاه کارگاه
 فریدن محمد دکتر دانشگاه شاهرود آموزشی

28 
 و آزمایشگاه در ایمنی آموزشی دورۀ

 دانشگاه های کارگاه
 آموزشی

های  کارشناسان آزمایشگاه

 وزارت بهداشت
 فریدن محمد دکتر

 خدماتی طراحی و ساخت اتاقک مواجهۀ حیوانی 29

تحقیقات اختالالت مرکز 

شنوایی دانشگاه شهید 

 بهشتی

 فریدن محمد دکتر

 خدماتی طراحی و ساخت اتاقک مواجهۀ حیوانی 30

دانشكدۀ توانبخشی 

دانشگاه علوم پژشكی 

 ایران

 فریدن محمد دکتر

31 
طراحی و ساخت اتاقک کنترل صدا 

 های آسیاب پالستیک برای دستگاه

 خدماتی

 )درحال انجام(

اعتماد شرکت شایان 

 نگین
 فریدن محمد دکتر

 آموزشی OHSAS 18001  آموزشی دورۀ 32
سپاهان باتری شرکت 

 اصفهان
 دکتر لیال تاجیک

 خدماتی ارزیابی عملكرد هودهای آزمایشگاهی  33
شرکت پتروشیمی بندر 

 امام
 زاده آرزو اسماعیل

 زاده اسماعیلآرزو  شرکت روژین تاک آموزشی دوره آموزشی ایمنی در محیط کار  34

 زاده آرزو اسماعیل شرکت کابل باختر آموزشی کار محیط در ایمنی آموزشی دوره 35

36 
 کار محیط در ایمنی آموزشی دوره

 آموزشی
های گوشتی  فراروده

 بیستون
 زاده آرزو اسماعیل

 زاده آرزو اسماعیل نیروگاه کرمانشاه آموزشی کار محیط در ایمنی آموزشی دوره 37

38 
 آموزشی ارزیابی ریسک دوره

 آموزشی
سازمان صنعت معدن و 

 تجارت کرمانشاه
 زاده آرزو اسماعیل

39 
 HSE-MS ی دوره آموزش

 آموزشی
های  شرکت شهرک

 صنعتی کرمانشاه
 زاده آرزو اسماعیل

 زاده آرزو اسماعیل و معدن صنعت مانزسا آموزشی HSE-MS ی آموزش دوره 40



 کرمانشاه تجارت
 

 گروه صنعت با ارتباط های توانمندی و جامعۀ هدف... و ها سازمان ها، شرکت صنایع،  -6

 کار: ایمنی و ای حرفه بهداشت مهندسی

 )استانداری، شهرداری، صنعت معدن تجارت گذار ، حاکمیتی و سیاستاجرایی های دستگاه ها و ن سازما -

  و...(

 خدماتی  و صنعتی اداری، های مجتمع -

 های خصوصی و دولتی  ها و نهاد مؤسسات، سازمان -

 های علم و فناوری و ...( های صنعتی، پارک های خصوصی و دولتی ) شرکت شهرک شرکت -

 کارخانجات  و صنایع تولیدی -

 های دانش بنیان شرکت -

 صنوف و مشاغل آزاد کلیۀ  -

  

 

 


