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فرم گزارش توانمندی های دانشکده ها
فرم گزارش توانمندی دانشکده بهداشت
به تفکیک گروه آموزشی
 نام گروه  :گروه مديريت سالمت ،ايمني و محيط زيست
 مقدمه:
گروه مديريت سالمت ،ايمنی و محیط زيست درسال  4931با پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسی ارشد تشکیل شد .در حال حاضر
اين گروه با در اختیار داشتن اساتید مجرب در حوزه های مهندسی بهداشت حرفه ای ،مهندسی بهداشت محیط و مديريت به همراه
امکانات آزمايشگاهی و كارگاهی مجهز ،رسالت تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر و همچنین ارائه خدمات مديريت و مهندسی در
حوزه  HSEرا دنبال می كند.

اعضاء هيئت علمي گروه مديريت سالمت ،ايمني و محيط زيست
رديف

نام و نام خانوادگي

تخصص

مرتبه
علمي

4

دكتر ايرج محمد فام

 PhDمديريت محیط زيست

استاد

2

دكتر امید كالت پور

 PhDمهندسی بهداشت حرفهای

استاديار

9

دكتر مصطفی میرزايی علی آبادی

 PhDمهندسی بهداشت حرفهای

استاديار

1

دكتر يداله حمیدی

 PhDمديريت خدمات بهداشتی-درمانی

استاديار

5

دكتر محمدرضا سمرقندی

 PhDمهندسی بهداشت محیط

دانشیار

 عناوين خدمات تخصصي و مشاوره گروه:
الف)ايمني
 .4شناسايی ،ارزيابی ،انتخاب ،راه اندازی و آموزش مناسب ترين تکنیک های شناسايی و ارزيابی خطرات برای سازمان ها
 .2شناسايی ،ارزيابی ،انتخاب ،راه اندازی و آموزش مناسب ترين تکنیک های آنالیز حوادث برای سازمان ها
 .9طراحی وپیاده سازی سیستم های بهینه برای جلب مشاركت كاركنان در حوزه ايمنی
 .1شناسايی و ارزيابی خطرات سازمان ها با استفاده از تکنیک های مناسب
 .5تجزيه و تحلیل حوادث با استفاده از تکنیک های مناسب
 .6طراحی و ارائه نرم افزارهای شناسايی و ارزيابی خطرات
 .7طراحی و ارائه نرم افزارهای آنالیز حوادث
 .8شناسايی و ارزيابی خطاهای انسانی با استفاده از تکنیک های بهینه
 .3آنالیز پیامد ناشی از بالفعل در آمدن خطرات بااستفاده از نرم افزارهای مناسب
 .41تهیه و تدوين طرح های واكنش در شرايط اضطراری
 .44طراحی و پیاده سازی سامانه های مديريت بحران براساس مدلسازی پیامدها و ارزيابی ريسک
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.42
.49
.41
.45
.46

طراحی و اجرای طرحهای مهندسی و مديريتی برای كنترل خطرات و كاهش ريسک حوادث
طراحی ،تأمین و نصب سیستم های ايمنی جهت ماشین آالت فرآيندهای صنعتی
طراحی و نصب حفاظ ايمن جهت انواع ماشین افزار
طراحی ،تأمین و نصب سیستم های ارتینگ
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در كلیه حوزه های ذكر شده در فوق

ب) بهداشت حرفه ای
.4
.2
.9
.1
.5
.6

مشاوره ،آموزش و استقرار سیستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه ای
شناسايی و ارزيابی ريسک مواد شیمیايی در محیط های كار
تجزيه و تحلیل سود -هزينهCost Benefit Analysis
ارزيابی وضعیت روشنايی محیط های كار و ارائه و اجرای راهکارهای اصالحی
ارائه راهکارهای كنترلی عوامل زيان آور محیط كار
طراحی و تهیه( MSDSاطالعات ايمنی) مواد شیمیايی و ...؛

OHSAS 48114: 2117

ج)محيط زيست
.4
.2
.9
.1
.5
.6
.7

شناسايی و ارزيابی جنبه های زيست محیطی
مشاوره ،آموزش و استقرار سیستم مديريت زيست محیطی ISO 41114: 2111
مشاوره و انجام مطالعات ارزيابی اثرات توسعه بر محیط زيست و تهیه گزارشات) (EIS , EIAجهت انواع پروژه ها
طراحی سیستم های كنترل و كاهش آالينده های هوا (اسکرابر ،بگ فیلتر ،سیکلون ،بیوفیلتر و ...
مديريت پسماندهای صنعتی و ويژه
مطالعه مکانیابی و امکان سنجی در ارزيابی اثرات زيست محیطی با استفاده ازGIS/RS
ارزيابی عملکرد زيست محیطی)(EPE
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در كلیه حوزه های ذكر شده در فوق

 سوابق ارتباط با صنعت :
اعضاء هیئت علمی اين گروه سابقه اجرای دهها پروژه تحقیقاتی كاربردی در طیف وسیعی از صنايع را دارند كه تعدادی از آنها عبارتند از:











بهینه سازی عملیات و افزايش ظرفیت پااليشگاههای گاز با استفاده از روشهای ماكروارگونومی
طراحی سیستم نمره گذاری ايمنی بنادر با استفاده از روشSafety Audit
شناسايی خطر و ارزيابی ريسک در بهره برداری از واگنهای غزال
بررسی رفتارهای ناايمن در بین كاركنان ناحیه فوالدسازی شركت فوالد مباركه اصفهان
ارزيابی رفتارهای ايمنی در پااليشگاه سرخون و قشم
ارزيابی رفتارهای ناايمن در بین كاركنان پتروشیمی بندر امام و ارائه راهکارهای كنترلی مناسب
آنالیز حوادث منجر به مرگ در نیروگاه فردوسی مشهد با استفاده از تکنیکSMART
طراحی و ارائه سیستمی جامع برای اندازه گیری عملکرد سیستم ايمنی
ارزيابی فرهنگ ايمنی در میان پرسنل شركت توزيع برق شیراز
ارزيابی و مديريت ريسک های  HSEدر شركت توزيع برق شیراز
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مطالعات استرس شغلی كاركنان شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا
بررسی و اصالح پوسچرهای كاری در خط تولید شركت پرتو
برآورد و تحلیل هزينه های حوادث شغلی منجر به فوت و ناتوان كننده در گروه مپنا
ارزيابی ايمنی بازار همدان
ارزيابی فرهنگ ايمنی در میان كاركنان شركت پااليش گاز فجر جم
تجزيه و تحلیل حوادث گاز شهری كشور دريک دوره  9ساله ( )4987-83و ارائه راهکارهای كنترلی مناسب
ارزيابی روش های آنالیز حوادث و انتخاب سه تکنیک بهینه برای آنالیز حوادث
و ...

 کارگاهها و آزمايشگاههای تخصصي گروه:
-1کارگاه ايمني صنعتي
 -2کارگاه ايمني حريق
 -3کارگاه ايمني برق
 نشانی:
همدان -روبروی پارك مردم -دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان -دانشکده بهداشت -گروه آموزشی مديريت
سالمت ،ايمنی و محیط زيست

 تلفن18498981125-26 :
 فکس18498981513 :

