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م ی  ھدا دمات  ی و  وم زپش ه ع ندا و ی  ا  
ت ھدا ه  ت–دا باط با  ر ار د  

  

  پروژه نظارت بر اجرای تعهدات زیست محيطی پروژه احداث اسکله در جزیره صدف

  

 

  

، خطوط لوله و خوراک  ٢ی طرح بيد بلندپروژه نظارت و  بازرسی زیست محيط
  فرآورده و تأسيسات ذخيره سازی ماهشهر

  

  

  

پروژه نظارت و  بازرسی از روند پيشرفت رعایت مالحظات  زیست محيطی طرح 
  توسعه و افزایش ظرفيت پاالیشگاه شازند اراک

  

  مرحله٤  تعداد کل مراحل پروژه

  مرحله سوم  مرحله فعلی

  ٧٥%  درصد پيشرفت کار

  مرحله٨  تعداد کل مراحل پروژه
  مرحله پنجم  مرحله فعلی

  ٥/٦٢%  درصد پيشرفت کار

  مرحله٣٢  تعداد کل مراحل پروژه

  مرحله نوزدهم  مرحله فعلی

  ٤/٥٩%  ردرصد پيشرفت کا
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پروژه نظارت و بازرسی زیست محيطی بر روند اجرائی طرح توسعه فرآیند و بهينه 
  سازی پاالیشگاه اصفهان

  

  مرحله٤٦  تعداد کل مراحل پروژه

  مرحله هشتم  مرحله فعلی

  ٤/١٧  درصد پيشرفت کار

  

  

  پروژه نظارت و  بازرسی از روند مالحظات زیست محيطی سد شنجور رزن

  

  مرحله١٠  تعداد کل مراحل پروژه

  مرحله چهارم  مرحله فعلی

  ٤٠%  درصد پيشرفت کار
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با هدف ارائه خدمات  ١٣٧٩دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی قزوین از سال 
مهندسی محيط زیست ،  بهداشت حرفه ای، ارگونومی، ایمنی، بهداشت محيط با در 

رشناسان اجرائی و بهره گيری از تجهيزات پيشرفته اندازه اختيار داشتن اساتيد مجرب و کا
این دفتر جهت همکاری با صنایع  .گيری، ارزشيابی و آزمایشگاهی آغاز به کار نمود

وسازمان ها بر اساس توانمندیهای مشروحه ذیل آماده ارائه خدمات به متقاضيان می 
 .باشد 

         : توانمندیهایی دفتر ارتباط با صنعت درمحورهای

  مهندسی محيط زیست ،  بهداشت محيط و مدیریت ایمنی  - الف 

 ندهای ویژه صنعتی  ارائه برنامه و اجرای مدیریت پساب و پسما 
 خدمات بهداشت محيطی و پایش آالینده های زیست محيطی 
 کنترل آالینده های زیست محيطی 
 طراحی و اجرای برنامه های بهداشت مواد غذایی  
 نامه  آناليز و کنترل نقاط بحرانی در صنایعطراحی و اجرای بر  
  مشاوره و استقرار سيستم مدیریت زیست محيطی(EMS-ISO ١٤٠٠١) 
  مشاوره و استقرار سيستم مدیریت ایمنی و بهداشت محيط کار(OHSAS 

١٨٠٠٠)  
  مشاوره و استقرار سيستم مدیریت ایمنی و بهداشت محيط زیست

(HSE-MS)  
 یریت یکپارچهمشاوره و استقرار سيستم مد(IMS)  
  ارزیابی و مدیریت ریسک های اکولوژیکی  
 های صنعتی  ارزیابی و مدیریت ریسک  
  ارزیابی اثرات زیست محيطی(EIA) 

 
 
  
  

  ارزیابی اثرات استراتژیک زیست محيطی برای صنایع کليدی(SEA) 
  

  نظارت وبازرسی از روند رعایت مالحظات زیست محيطی پروژه ها 
  حرفه ای خدمات بهداشت  - ب
تدوین طرح و برنامه مدیریت ایمنی و بهداشت محيط کار متناسب با  -١ 

  مخاطرات صنعتی

وکنترل عوامل زیان آور  پيش بينی، شناسائی،  اندازه گيری ، ارزشيابی- ٢
  فيزیکی در صنایع و محيط ریست
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  :شامل 

  سروصدا 
 ارتعاش 
  پرتوهای یونيزان 
  پرتوهای غير یونيزان 
 IR (Infrared Radiation)  
 UV (Ultra violet)  
 MU( Micro wave )  
 LASER ليزر 
 ثابت الکتریکی و مغناطيسی  ميدان 
  رطوبت نسبیRelative  Humidity 
 اندازه گيری شاخص استرس گرمایی 
  فشار)Pressure  ( 

 
  
  

وکنترل عوامل زیان آور  پيش بينی، شناسائی،  اندازه گيری ، ارزشيابی -٣
  شيميائی

 وبخارات آلی  گازها 
  گازها وبخارات معدنی 
  فلزات سنگين 
 گرد وغبار 

 RPM( Respirable particulat mass 
 TAM(Total Aerosol Mass) 
 PM(Inrespirablr particulate mass) I 
 PM١٠(Particulate mass with ١٠ cut point ) 
 PM٢/٥(Particulate mass with ٢/٥ cut point 
  الياف مصنوعی 
 زیع  ابعادی وتعدادی ذرات معلق در محيط های کار وتعيين تو 

 محيط های زیست  
 

وکنترل عوامل زیان آور  پيش بينی، شناسائی،  اندازه گيری ، ارزشيابی -٤
   ارگونوميکی در محيط های کار

  :شامل 

  ارزیابی پوسچرهای کاری کارکنان به منظور بر طرف نمودن عوامل زیان آور
 ارگونوميکی  

  ایستگاه های کار ارزیابی 
  برآوردکارائی و توان کاری  افراد به منظور افزایش راندمان کار و کاهش

 حوادث وبيماریهای شغلی 



Qazvin University of Medical Sciences 
School of public health 
Industrial Projects office 

 

   

 

 ٥

 

  34197: كدپستي  -ارتباط با صنعت  دفتر  -دانشكده بهداشت   - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشت درمان قزوين -بلوار شهيد باهنر -قزوين :آدرس
 0281-3345862:    نمابر                          0281-3336008 -3338034:   تلفن            

 

 

م ی  ھدا دمات  ی و  وم زپش ه ع ندا و ی  ا  
ت ھدا ه  ت–دا باط با  ر ار د  

 
 

   اصول ارگونومی کار با کامپيوتر 
  زمان سنجی و بهينه سازی فرآیند توليد 
  آناليز شغل و انتخاب اپراتور متناسب با قابليتها ی آنان 
 فراد به منظور تهيه ابزارآالت و پوسچر کار ی اندازه گيری ابعاد بدن ا

 متناسب با آنها 
  طراحی مناسب محيط کار 
  طراحی سيستم نوبت کاری متناسب با وضعيت آب و هوائی منطقه کار 
  محاسبات مربوط به حمل ونقل دستی بار 
  اتوماسيون جزئی یا کلی از فرآیند به منظور پيشگيری از بيماریهای

  حوادث ناشی از کار  عضالنی و –اسکلتی 
 

 خدمات ایمنی  -٥

  ارزیابی خطرات در محيط کار به روشهای:  
 FMEA   
 PHA  
 what  IF Method   
  طراحی سيستم ثبت وقایع در زمينه حوادث شغلی 
  طراحی سيستم گزارش نویسی و ارزیابی خسارات مالی در

 حوادث 
  طراحی سيستم بررسی حوادث براساس استاندارد های مطرح

 ILOرف سازمان از ط
 فرآیند ها  طراحی چک لسيت های ایمنی برای ماشين آالت  و 

 
 
 
 

  ارزیابی وضعيت بویلرها  شامل آزمایش گيج ها فشار حرارت رله
 ..ها  ضخامت سنجی و

  برقراری سيستم اجازه کار برای کارهای خطرناک 
  شناسائی نقاط خطر آفرین در ماشين آالت و طراحی حفاظ

  خطرمتناسب با نوع 
 
 

 مشاور درزمينه برقراری استاندارد های ملی و بين المللی  - ج 

  استاندارد های سيستم مدیریت کيفيت براساس اصول ومفاهيم سری
 ٩٠٠٠:٢٠٠٠ ISOاستاندارد 
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  تشریح منابعی و آشنائی با
الزامات سيستم مدیریت کيفيت 

ISO ٩٠٠٠:٢٠٠٠ 
 برپاسازی سيستم مدیریت کيفيت براساس استاندارد ISO ٩٠٠٠:٢٠٠٠  
  مميزی داخلی سيستم مدیریت کيفيتISO ٩٠٠٠:٢٠٠٠ 
  ٥ساماندهی محيط کارS 
  اندازه گيری رضایت مشتریCSM ) مقدماتی( 
  اندازه گيری رضایت مشتریCSM  ) پيشرفته( 
  برپاسازی سيستم مدیریت شکایتCMS براساس استاندارد ISO ١٠٠٢: 

٢٠٠٤   
 های مهندسين مشاور  برقراری مدیریت کيفيت در مجموعه 
  بر پا سازی سيستم تلفيقی محيط زیست وایمنی و بهداشت حرفه ای  
  برقراری مميزی سيستم تلفيقی محيط زیست وایمنی و بهداشت حرفه

 ای
  برپاسازی سيستم مدیریت در صنایع نفت ،گاز ، پتروشيمی بر اساس

  ٢٠٠٣ ٢٩٠٠١ ISO TS: استاندارد 
 
 

 تم مدیریت کيفيت در صنایع نفت ،گاز ، برقراری  مميزی داخلی سيس 
  پتروشيمی بر اساس استاندارد :ISO TS ٢٠٠٣ ٢٩٠٠١  
  ، برقراری سر  مميزی داخلی سيستم مدیریت کيفيت در صنایع نفت ،گاز

 ٢٠٠٣ ٢٩٠٠١ ISO TS: پتروشيمی بر اساس استاندارد 
  برقراری مميری داخلی سيستم مدیریت کيفيت آزمایشگاههای پزشکی

  ١٥١٨٩ ISOساس استاندارد برا
  برقراری آشنائی با الزامات سيستم مدیریت کيفيت آزمایشگاههای

  ١٥١٨٩ ISOپزشکی براساس استاندارد 
 

  برگزاری دوره های آموزشی  -ه
  در محيط آار ) عمومي (ايمني  
  بهداشت محيط و عمومي 
  حوادث در محيط هاي آار 
  فاظت فردي حوسايل 
  حريق وانفجار 
  مواد شيميائي ايمني 
  آمك هاي اوليه در صنعت 
  ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست 
  بيان الزامات و استقرار سيستمISO١٤٠٠٠ 
  تصفيه ويژه آب ( تصفيه پيشرفت آب( 
  بيان الزامات و استقرار مديريتHSE 
  سرما / گرما / روشنائي 
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  پرتوها 
  سرو صدا وارتعاش 
  پرسها /ايمني ماشين آالت /

 حفاظ گذاري / رها باالب
 بهره برداري و نگهداري تصفيه خانه آب و فاضالب 
  تصفيه استفاده مجدد و دفع لجن ( مديريت لجن تصفيه( 
  تصفيه آب وطراحي تصفيه خانه ها 
  شيمي وميكروبيولوژي آب و فاضالب 
  جمع آوري ، حمل و نقل و دفع ( مديريت مواد زائد جامد( 
 ز و تهويه صنعتي روشهاي نمونه برداري و آنالي 
  آيفيت آب وبهسازي رود خانه 
  تصفيه ويژه آب ( تصفيه پيشرفته آب( 
  تصفيه آب صنعتي 
  تصفيه فاضالب شهري و طراحي تصفيه خانه فاضالب 
  تصفيه اختصاصي فاضالبهاي صنعتي 
  فاضالب ) تكميلي (تصفيه پيشرفته 
  آلودگي هوا 
 آلودگي دريا و آنترل آن. 
  برنامه ریزی. 
 يت شناسیجمع . 
  فرهنک وتوسعه. 
   کار گروهی )Team Work   (  

  
 

  ترکيبی تيم کاری دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی قزوین

  اعضای پرسنل فنی و مدیریتی
  مسئوليت  سمت  نام و نام خانوادگي
  -  رئيس دانشگاه   دآتر علي اآبر زينالو

مسئول دفتر ارتباط با   دآتر علي صفري وارياني
  صنعت

  مدير پروژه

سرپرست بخش بهداشت و   عضو هيئت علمي  دآتر احمد نيك پي
  ایمنی 

دآتر محمد مهدي امام 
  جمعه

سرپرست بخش محيط   عضو هيئت علمي
  زیست 

دکتر نسترن کشاورز 
  محمدی

  مدیر آموزش پروژه ها  عضو هيئت علمي

  سرپرست بخش آموزش  عضو هيئت علمي  دکتر عيسی محمدی 
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کارشناس مدیریت پسماند ها   عضو هيئت علمي علی جمالی دکتر حمزه 
  آارشناس آب  عضو هيئت علمي  مهندس رضا نوشادجمال
مهندس محمد شریف 

  حسينی 
  کارشناس ایمنی   عضو هيئت علمي

آارشناس مسئول نظارت و   آارشناس  مهندس حميد آارياب
  بازرسی 

داشت آارشناس بخش به  عضو هيئت علمي  مهندس سكينه ورمزيار
  حرفه اي

  آارشناس هوا  عضو هيئت علمي  مهندس سعيد احمدي
مهندس مهران قلعه 

  نويي
  آارشناس مستندسازي  عضو هيئت علمي

 کارشناس بهداشت حرفه ای   عضو هيئت علمي  مهندس ویدا زراوشانی 
  EIAآارشناس مسئول بخش   آارشناس  مهندس محمد رادمهر
  محيط بيولوژیک کارشناس   کارشناس  مهندس فاطمه کریمی
کارشناس تجزیه و تحليل  عضو هيات علمی  مهندس علی قنبری 

  اثرات 
کارشناس اقتصادی و  آارشناس مهندس رفعت تيموریا

  اجتماعی 
مهندس فرهام امين 

 شرعی 
کارشناس محيط فيزیکو  آارشناس

  شيميایی 
مهندس عبدالرضا 

 نوفرستی 
  کارشناس فنی  آارشناس

  

 

  در محيط آار) عمومي (يمني ا: عنوان دوره 

آشنائي فراگيران با برخي از جنبه هاي ايمني در محيط هاي آار و : هدف دوره   

ايجاد توانائي در آنان جهت نگاشتن دستور العملهاي آار ايمن و نظارت بر انجام آار 

  .ايمن با ملحوظ داشتن آليه جوانب و خطرات احتمالي 

: محتواي دوره   

، آليات و اهداف ايمني در محيط هاي آار ، تعريف ايمني  بيان اهداف دوره .١

  .و گسترة آن 
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آليات واحد ها : ايمني برق  .٢

عوامل موثر بر خطر برق گرفتگي 

. 

 . اثرات برق فشار ضعيف ،اثرات برق فشار قوي و مقررات ايمني مربوطه .٣

روشهاي حفاظت در برابر برق گرفتگي با تأآيد بر وسايل حفاظت فردي و  .٤

 .و راهكارهاي مديريتي گروهي

روشهاي حفاظت در برابر برق گرفتگي با تأآيد بر رله ها ، ترانسفورماتور  .٥

 .ايزولمان ، هم پتانسيل آردن و زمين آردن 

 . اصول ايجاد يك چاه ارت و چگونگي تست آن  .٦

 آليات : ايمني سطوح آار  .٧

 

 

بررسي خطر زمين خوردن ، ليز خوردن ، سقوط : ايمني سطوح آاري  .٨

 آردن افراد واشياء و ارائه راهكارهاي آنترلي 

ايمني انبار و انبار داري مواد خطرناك با تأآيد برمواد شيميايي و پرتوها به  .٩

 .صورت آلي 

تعريف ،شناخت روشهاي جوشكاري دست : مقدمات و آليات جوشكاري  .١٠

 وصنعتي 

 .آشنائي با دستگاههاي جوشكاري و اصول آار آنها  .١١

 .ت ايمني و مولد ها و آپسولها ،طريقه انجام آار ايمن جوشكار گازي ، نكا .١٢

 .جوشكار برق نكات ايمني مرتبط به آن  .١٣

 .ايمني ابزار هاي برقي / ايمني ابزارها دستي  .١٤

تعمير و نگهداري و ايمني به همراه مثالهاي  –دستورالعملها عملياتي  .١٥

 .آاربردي 

نكات مهم در فرم  تعريف سرد وگرم ، استاندارد مجوزها ،: مجوزهاي آاري  .١٦

 .مجوز هاي آاري 

١٧.  Housekeeping در فرآيند ها ،تعريف ، مصاديق و اثر آن بر ايمني محيط آار 
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بهداشت محيط و عمومي: عنوان دوره   

آشنائي نسبي با فراگيران با مسائل و معضالت بهداشتي در :  هدف دوره   

همكاري با مسوالن مربوطه  محيطهاي آاري ، بهسازي عمومي و ايجاد آمادگي براي

  . در جهت حذف حشرات ، جوندگان ساير آلودگيهاي محيطي

:محتوای دوره   

  .آشنائي با اصول آلي بهسازي محيط آار  .١

آليات ،خصوصيات آب سالم وبهداشتي و استاندارد هاي : بهداشت آب  .٢

 .مربوطه 

 .آزمايشهاي آب ، چگونگي نمونه برداري از آب به صورت آلي  .٣

 .مبارزه با حشرات و راهكارهاي عملياتي  آنترل  .٤

 .آنترل مبارزه با خزندگان و راهكارهاي عملياتي   .٥

 .آنترل مبارزه با جوندگان و راهكارهاي عملياتي  .٦

 . بهداشت فردي در محيط آار .٧

 . آنترل مبارزه با بند پايان و راهكارهاي عملياتي  .٨

 .آليات آلودگي خاك و رفتارهاي خاك  .٩

 .گيها از خاك ،نمونه بر داري از خاك چگونگي رفع آلود .١٠

 

 

 

 .آليات جمع آوري دفع مواد زائد جامد  .١١

 .آليات جمع آوري دفع مواد زائد جامد خطرناك  .١٢

 .آليات دفع وتصفيه پسابهاي صنعتي معمول  .١٣

 .آليات دفع وتصفيه پسابهاي صنعتي خطرناك  .١٤

 آليات بهداشتی .١٥
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ي آارحوادث در محيط ها: عنوان دوره   

آشنائي آاربران با اهميت ثبت حوادث و نتايج آنها و فراگيري چگونگي :  هدف دوره    

  .آاربرد داده هاي مربوط جهت آنترل و حذف خطرات در محيطهاي آاري 

  : محتواي دوره 

تعريف حادثه ناشي از آار از ديدگاه مراجع  –بيان اهداف و اهميت دوره  .١

  . معتبر ، شناخت انواع خطرات

آليات بازرسي از محيطهاي آاري قبل از وقوع حادثه ،انواع بازرسيها ،  .٢

 .مزايا و معايب هر يك از آنها 

چگونگي ثبت مشاهدات در بازرسي ،چگونگي در گير آردن افراد در  .٣

 ..........فرآيند بازرسي ،ارائه پيشنهاد ات و پيگيري بعد از بازرسي و

ن بروز يك حادثه در يك محيط وظايف دپارتمان ايمني و بهداشت در زما .٤

 . آار و توصيف چگونگي مصاحبه با شهود براي جمع آوري دادها

آشنائي با نظام جامع ثبت وضبط حوداث در محيط هاي آاري واستاندارد  .٥

 .هاي مربوط 

 

 

 

  

 .آشنائي بافرمهاي گزارش حوادث ناشي از آار  .٦

وخطرات  نحوه انجام آناليز شغلي در محيط هاي شغلي وتعيين وظايف .٧

 .ذاتي وظايف وآنترل آنها 

بررسي تأثير عوامل شخصيتي و فردي بر بروز حوادث با تأآيد برخطاهاي  .٨

 ......شرايط فرهنگي و –اشخاص مستعد حادثه  –انساني 

 .مروري بر آليات واهداف آموزش ايمني در محيط آار  .٩
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بررسي تأثير عوامل محيطي  .١٠

بر بروز حوادث ،راهكارهاي 

 .ف و آنترل اين خطرات عملي براي حذ

باز  –آليات نظام جامع تحليل حوادث ، چگونگي انجام ، اهداف تحليل  .١١

 .خورد تحليل 

 . اصول آليت پيشگيري از حوادث ناشي از آار .١٢

چگونگي نگاشتن در زمينه ايمني وبهداشتي ،نكات مهم مد نظر در  .١٣

 .گزارش، اهداف  ،روشها 

زش ايمني آاربردي براي چگونگي طرح ريزي وطراحي يك برنامه آمو .١٤

 ........محاسبه هزينه ها ،چگونگي تعيين نيازها و  –محيطهاي آاري 

 

 

 

 

وسایل حفاظت فردی: عنوان دوره   

شناخت انواع وسایل حفاظت فردی ودرک اهميت آنها و توانائی انتخاب : هدف دوره 

ين و وسایل متناسب با مشاغل وایجاد توان نگارش دستور العمل کاربردی وتعي

.نگهداری وسایل   

: محتوای دوره   

انواع آن با تأکيد برکالهای حریق ،معمولی ، عایق برق : کالهای ایمنی  .١

.  

  .انواع و اقسام آن واستاندارد : لباسهای حفاظتی  .٢

ساختار آنها نکات ایمنی مهم ،انواع و اقسام : کفشهای ایمنی .٣

  .واستاندارد 

  .انواع واقسام استاندارد : چکمه ها و گترها . .٤
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استاندارد : دستکشها  .٥

مربوطه  ،چگونگی انتخاب 

  .وتست آنها 

انواع و قسام ونکات ایمنی مربوطه با تأکيد برفرآیند های :دستکشها  .٦

 .تعمير و نگهداری ، شيميائی 

 .نکات ایمنی مهم واستانداردهای مربوطه : کمربند های ایمنی  .٧

انواع و اقسام با تأکيد برعينکهای ماشينکاری : ایمنی  عينکهای .٨

  .،جوشکاری و پرتوها 

  .انواع و اقسام نکات ایمنی و کابرد و نگهداری : گاگلها  .٩

  .انواع و اقسام استانداردها :شيلد های حفاظتی . .١٠

  .ماسکهای تنفسی ، انواع و اقسام کاربردها  .١١

استفاده از ماسکها استاندارهای مربوطه به ماسکها ، طریقه تست و  .١٢

  .ونکات مربوط به نگهداری ماسکها 

  .ونکات مربوط به آن در استفاده ونگهداری  SCBAکپسولهای  .١٣

  .وسایل نجات در شرایط اضطراری  .١٤

 .گوشيهای حفاظتی ،انواع واقسام ،شاخصهای مربوطه  .١٥
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  حریق وانفجار: عنوان دوره

قسام سيستمهای اعالم حریق آشنائی آموزش گيرندگان  با انواع وا : هدف دوره 

کانونهای خطر حریق وتسلط به اطفاء انواع حریقها وشناخت مواد منفجره و توانائی 

  . مقابله با خطرات انفجار

  :محتوای دوره 

  .بيان اهداف دوره وکليات مربوطه  .١

 .آنالوگ ،دیجيتال و قابل پيگيری : شناسائی روشهای مختلف اعالم حریق  .٢

مرسوم در طراحی سيستم اعالم همچون زون ، آشنائی با واژه های  .٣

 NFPAمنطبق بر استاندارد ..... ایزوالتور ، کمپارتمنت و

آشنائی با وسائل مختلف سيستمهای اعالم حریق همچون کاشفهای ،  .٤

 شستی ها ، آالرمها و شناخت توانمندیها و محدودیت های هر کدام 

 .ربو طه تست و نگهداری سيستمهای اعالم و استاندارد های م .٥

هيدرانتها و مسائل فنی / فایرباکس / آشنائی با شيلنگهای آتش نشانی  .٦

 مربوط به آنها 

آشنائی با حریقهای کالسهای مختلف ، خصوصيات چگونگی اطفاء و کنترل  .٧

 .این حریقها در سطح صنایع 

 

خصوصيات و محدودیتها تست و / انواع و اقسام / کپسولهای اطفاء حریق  .٨

 .شارژ کپسولها 

 .آشنائی با وسایل اطفاء اتوماتيک با تأکيد بر در نچرها  .٩

 .اسرینکلرها ،ضوابط طراحی و نکات ایمنی  .١٠

وسایل متعلق به آنها ،خصوصيات و / آشنائی با خودرو های آتش نشانی  .١١

 محدودیتهای هر کدام 

 .آشنائی با کليات انفجار  .١٢

 .نفجار ایمنی مواد منفجره و شرایط انفجار وراههای پيشگيری از ا .١٣

آشنائی با انواع واقسام مواد منفجره و خصوصيات هر یک از آنها با تأکيد  .١٤

 .برصنایع مرتبط 
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آشنائی با وظایف یک آتش  .١٥

تيمهای حریق و / نشان 

 .مانورهای حریق 

 

 

  

  ایمنی مواد شيميائی: عنوان دوره 

ات و آشنائی با مواد شيميائی موجود در فرآیندها و شناخت خصوصي: هدف دوره  

رفتارهای آنان هنگام استفاده حمل و نقل و انبارداری و ایجاد توانائی نگارش دستور 

  .المعهای ایمنی برای مواد شيميائی خطرناک 

  :محتوای دوره 

  .بيان اهداف دوره ، مقدمات ایمنی و فرآیند های شيميائی  .١

 .  MSDSنکات مهم ایمنی و بهداشتی در  –ها  MSDSآشنائی با  .٢

 .استاندارد های مربو طه  –سب زنی مواد شيميائی اصول برچ .٣

 .آشنائی با خصوصيات مواد خورنده ،نکات ایمنی هنگام کار با مواد خورنده  .٤

آشنائی با خصوصيات اسيدها و بازها ،نکات ایمنی هنگام کار با اسيد ها و  .٥

 .باز ها 

 .فاظت فردی مناسب هنگام کار با مواد شيميائی حوسایل  .٦

 .بارداری موادشيميائی نکات ایمنی ان .٧

 .نکات ایمنی حمل ونقل مواد شيميائی .٨

 .خطرات بهداشتی و سميت مواد آلی برای انسان  .٩

 اقدامات اضطراری مورد نياز هنگام مواجهه با فرد مصدوم با مواد شيميائی   .١٠
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طرح جامع وضعيتهای اضطراری   .١١

مرتبط به مواد شيميائی ، 

 . شدت وضعيت/ مدیریت 

 .هم هنگام حمل ونقل کار با مایعات قابل اشتغال نکات ایمنی م  .١٢

مشخصات یک مرکز واکنش سریع ، مانورهای واکنش سریع ، تخليه افراد   .١٣

 .، نجات اموال 

 .نکات ایمنی مهم هنگام انبار داری مایعات قابل اشتغال   .١٤

 

 

 

 

  کمک های اوليه در صنعت: عنوان دوره 

ا ساختار فيزیولوژیکی انسان ، توانائيها و آشنائی کاربران ب: هدف دوره 

محدودیتها ی وی و ایجاد توانائی در آنان برای آماده سازی مقدمات عمليات 

نجات و کمک به افراد مصدوم تا زمان رسيدن نيروهای متخصص به منظور 

 . کاستن از شدت جراحات وارده

  :محتوای دوره 

بر استخوان بندی و جمجمه با آشنائی با ساختار فيزیولوژیک بدن با تأکيد  .١

 .هدف درک فرآیند شکستگی 

آشنائی با ساختار فيزیولوژیک بدن با تأکيد بر پوست با هدف درک چگونگی  .٢

  .تأثير مواد شيميائی بر روی پوست 

آشنائی با ساختار فيزیولوژیک بدن با تأکيد بر چشم  و گوش و دهان با  .٣

 .هدف درک بهتر آسيبهای وارده به این اعضاء

آشنائی با ساختار فيزیولوژیک بدن با تأکيد بر دستگاه تنفسی و چگونگی  .٤

 اثر 

 .سم به صورت موضعی و سيستميک  .٥

 .اقدامات ضرورت الزم هنگام مواجهه با یک فرد برق گرفته  .٦
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اقدامات ضروری الزم در مواد  .٧

سوختگی شدید شيميائی 

 .پوستی 

 

ن و شکستگی عضو یا اعضاء زیر آوار ماند –سقوط از ارتفاع یا زمين خوردن  .٨

 .بدن بدون بيرون زدن استخوان یا با بيرون زدگی 

اقدامات ضروری الزم هنگام مواجهه با مسوميت ماده شيميائی از راه   .٩

 .خوراکی 

 .تمرین عملی طریقه بانداژهای مهم وحمل مصدوم   .١٠

اقدامات ضروری الزم هنگام مواجهه  با مسموميت ماده شيميائی از راه   .١١

 .شاقی استن

اقدامات اضطراری الزم در زمان گزیده شدن فرد توسط بند پایان یا خزندگان   .١٢

. 

قدامات ضروری الزم هنگام مواجهه با موارد سوختگی شدید ناشی از   .١٣

 .حریق 

اقدامات اضطراری  در خصوص سوراخ شدگيها ، پارگيها ،پارگی شکم و   .١٤

 .خروج امعاء و احشاء از بدن 

 .زم در خصوص آسيبهای فيزیکی یا شيميائی چشم اقدامات اضطراری ال  .١٥

 .نمایش فيلم در خصوص کمک های اوليه با رعایت اولویت   .١٦

 .تمرین عملی ماساژقلبی ، تنفسی مصنوعی   .١٧
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ارزیابی اثرات توسعه برمحيط : عنوان دوره 

  زیست

م کار و آشنائی کاربران با اصول ارزیابی اثرات زیست محيطی ،نحوه انجا: هدف دوره 

  . اهداف انجام

  :محتوای دوره 

اهم قانون اساسی مربوط به سازمان جقوانين زیست محيطی اصل پن .١

  .حفاظت از محيط زیست  قوانين مربوط به آب ، دفع فضوالت و فاضالب ها 

استانداردهای آب آشاميدنی ، آهار زراعی و صنعتی  –استانداردهای ایران  .٢

،استاندارد های کيفيت هوا و فضای  ، استاندارد های کشور های مختلف

سبز ، استاندارد پسابهای صنعتی در ایران و مقایسه با استاندارد های 

 .دیگر کشورها 

 . روشهای تهيه یک گزارش اثرات .٣

 .قسمتهای اساسی یک گزارش  اثرات  .٤

 .روشهای تشریح وضعيت زیست محيطی موجود .٥

 .پيش بينی وازریابی اثرات توسعه برآب  .٦

 .  وازریابی اثرات توسعه برهوا پيش بينی  .٧

٨.  

  

 

 .پيش بينی وازریابی اثرات توسعه براقتصاد  .٩

 .پيش بينی وازریابی اثرات توسعه برفرهنگ یک جامعه   .١٠

 .پيش بينی وازریابی اثرات توسعه برمحيط بيولوژیکی    .١١

روشهای تجزیه وتحليل اثرات ،روشهای مقایسه ای ، روشهای اثرات   .١٢

 . يستهامتقابل ماتریسها،چک ل

 .مشارکت مردم در تصميم گيریها   .١٣

 .آینده ارزیابی اثرات پروژه ها   .١٤
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  ISO١٤٠٠٠بيان الزامات واسقرار سيستم : عنوان دوره 

ایجاد توانمندی در منابع انسانی جهت استقرار سيستم مدیریت محيط : هدف دوره 

  )EMS( زیست 

  :محتوای دوره 

   ISOو سازمان تاریخچه استاندارد سازی .١

  اهميت محيط زیست و نقش آن در توسعه پایدار . ٢

  تاریخچه حرکت و جنبشهای زیست محيطی .٣

   ISO١٤٠٠٠شيوع الزامات سيستم مدیریت زیست محيطی. ٤

  اصول و نحوه مستند سازی و تدوین طرح و برنامه سيستم مدیریت محيط زیست. ٥

  

 

 

 

  )تصفيه ویژه آب  (تصفيه پيشرفته آب : عنوان دوره 

   ایجاد توانمندی در طراحی سيستمهای تصفيه پيشرفته آب:  هدف دوره

  :محتوای دوره 

  .هدف از تصفيه آب  .١
 .روشهای مختلف حذف مواد آلی طبيعی و مصنوعی از آب  .٢
 ,HAAمانند ) محصوالت فرعی حاصل از گندزادئی ( DBPSروشهای کنترل  .٣

HM  و کلرفنلها و......... 
به روش ( ختلف حذف فلزات سنگين و موادمعدنی وامالح آب روشهای م .٤

 )ترکيب شيميائی 
و حذف پاتوژنهای مقاوم ) Inactivation( روشهای مختلف غير فعال سازی  .٥

 وتخم انگل سازی از آب 
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روشهای کنترل نمادتودهای  .٦
در ) Free Nemathod (آزادزی 

 .تصفيه خانه آب به ویژه فيلتر ها 
 .ت آب و نحوه کنترل خوردگی و رسوب گذاری روشهای مختلف تثبي .٧
 ) .TOCحذف . ( انعقادو لخته سازی پيشرفته به منظور حذف مواد آلی آب  .٨

  :پيش نياز 
 شيمی آب و فرآیند های فيزیکی و شيميائی تصفيه آب  –تصفيه آب 

 
  

  

  HSEبيان الزامات و استقرار مدیریت : عنوان دوره 

  HSEنابع سازمان استقرارسيستم مدیریت  ایجاد توانمندی در م: هدف دوره 

  : محتوای دوره 

  در دستيابی به توسعه پایدار  HSEاهميت و جایگاه  .١

 HSEتعاریف ومفاهيم اوليه در  .٢

 HSEبيان الزامات وتشریح سيستم مدیریت  .٣

 HSEمعرفی روشهای ارزیابی ریسک با رویکرد  .٤

يستم مدیریت مستند سازی وتدوین  طرح در برنامه س........... اصول و .٥

HSE  
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شناسایی خطرات شغلی : عنوان سمينار
 Preliminary Hazard Analysisبا استفاده از تکنيک 

  

  :محتوای دوره

 INTRODUCTION 
 BACKGROUND 
 THEORY 
 METHODOLOGY 
 PERFOM THE WORKSHEET  
 HAZARD CHECKLISTS 
 GUIDELINES 
 EXAMPLE 
 ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 
 COMMON MISTAKES TO AVOID 

 
 
 

  
  

:نوان سمينارع  

شناسایی خطرات شغلی با استفاده از تکنيک   JOB SAFETY ANALYSIS 

:محتوای دوره  

 JSAکاربرد  .١
٢. JSA را باید برای چه مشاغلی انجام داد؟ 
 JSAروشهای مختلف اجرای  .٣
 JSAتعریف مفاهيم  .٤
 JSAتشکيل تيم  .٥
 JSAتشریح گامهای اجرای  .٦

 شغلانتخاب  -
  شغل و شکستن آن به مراحل پشت سرهم همشاهد -
  شناسایی خطرات موجود در هر مرحله -
 توصيه اقدامات پيشگيرانه و راههای حذف خطرات -

 ارائه راههای کنترل خطرات .٧
  JSAبررسی نمونه ارزیابی ریسک با استفاده از تکنيک  .٨
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روشهای ارزیابی ریسک در : عنوان کارگاه 
  صنایع

  :محتوای دوره

 TYPES AND TECHNIQUES 
 DESCRIPTION OF HAZARD ANALYSIS TYPES 

o Conceptual Design Hazard Analysis Type (CD-HAT) 
o Preliminary Design Hazard Analysis Type (PD-HAT) 
o Detailed Design Hazard Analysis Type (DD-HAT) 
o Operations Design Hazard Analysis Type (OD-HAT) 
o Human Design Hazard Analysis Type (HD-HAT) 

 Requirements Design Hazard Analysis Type (RD-HAT) 
 IMING OF HAZARD ANALYSIS TYPES 
 INTERRELATIONSHIP OF HAZARD ANALYSIS TYPES 
 HAZARD ANALYSIS TECHNIQUES 
 INDUCTIVE AND DEDUCTIVE TECHNIQUES 
 QUALITATIVE AND QUANTITATIVE TECHNIQUES 

  
  
  
  
  
  
  

  سم شناسی مواد خطرناک: عنوان کارگاه

  :محتوای دوره

 طبقه بندی مواد شيميایی -١
 مفهوم حدود مجاز -٢
 کاربرد سم شناسی در ارزیابی ریسک -٣
 در برنامه مدیریت ریسک MSDSاهميت کاربرگ  -٤
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شناسایی لوازم حفاظت فردی: عنوان کارگاه  

:محتوای دوره  

  اظت فردیمعرفی انواع اقالم حف -٥
 انتخاب اقالم حفاظت فردی -٦
 نحوه استفاده اقالم حفاظت فردی -٧
  نگهداری اقالم حفاظت فردی -٨

  

  

  

  آشنایی با اندازه گيری عوامل زیان آور محيط کار: عنوان دوره آموزشي 

  :محتوي دوره 

  اندازه گيری گرد و غبار کلی -

 اندازه گيری صدا در محيط کار -

 و اصول گاز کروماتوگرافیآشنایی با مبانی  -

  ) UV-VIS(آشنایی اصول و مبانی روشهای طيف سنجی مولکولی -
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تکنيکهای کاربردی : عنوان دوره آموزشي 
  ارزیابی ریسک

  :محتوي دوره 

  معرفی مختصر روشهای ارزیابی ریسک 
  معرفی روشPHA 
 انجام ارزیابی توسط این روش با یک مثال کاربردی 
 معرفی تکنيک FMEA 
 انجام ارزیابی توسط این تکنيک با یک مثال کاربردی 

  

  

  

  توجيه اقتصادی برنامه های ارگونومی: عنوان دوره آموزشي 

  :محتوي دوره 

 معرفی مزایای بکارگيری ارگونومی 
 معرفی هزینه های ارگونومی 
 انجام ارزیابی اقتصادی 
 معرفی تکنيک های توجيه اقتصادی 
 گونومی  با یک مثال کاربردیانجام ارزیابی ار 

  

  

  

  

  

  

  



Qazvin University of Medical Sciences 
School of public health 
Industrial Projects office 

 

   

 

 ٢٥

 

  34197: كدپستي  -ارتباط با صنعت  دفتر  -دانشكده بهداشت   - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشت درمان قزوين -بلوار شهيد باهنر -قزوين :آدرس
 0281-3345862:    نمابر                          0281-3336008 -3338034:   تلفن            

 

 

م ی  ھدا دمات  ی و  وم زپش ه ع ندا و ی  ا  
ت ھدا ه  ت–دا باط با  ر ار د  

آشنایی با منابع : عنوان دوره آموزشي 
  الکترونيک ایمنی و بهداشت حرفه ای

  :محتوي دوره 

 معرفی موتورهای جستجو 
 معرفی بانکهای اطالعاتی فارسی و التين 
 ثبت نام و معرفی کتابخانه دیجيتال پزشکی 

  

  

  

  ارگونومی توسط نرم افزارهای کاربردی ارزیابی: عنوان دوره آموزشي 

  :محتوي دوره 

  معرفی مختصر روشهای ارزیابی ارگونومی 
  آشنايي با نرم افزارwinOwas   
  انجام ارزیابی توسط نرم افزارwin owas  و تهيه گزارش مربوطه 
  آشنایی با نرم افزارRULA 
  انجام ارزیابی توسط نرم افزارRULA  و تهيه گزارش مربوطه 
 شنايي با نرم افزار آNexgen 
 طریقه نصب و بکارگيری ابزارهای مختلف در این نرم افزار 
 ارائه مثال کاربردی 
 کار عملی توسط شرکت کنندگان و تهيه گزارش بررسی ارگونومی 

  

  

  

  

  

  

 

  



Qazvin University of Medical Sciences 
School of public health 
Industrial Projects office 

 

   

 

 ٢٦

 

  34197: كدپستي  -ارتباط با صنعت  دفتر  -دانشكده بهداشت   - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشت درمان قزوين -بلوار شهيد باهنر -قزوين :آدرس
 0281-3345862:    نمابر                          0281-3336008 -3338034:   تلفن            

 

 

م ی  ھدا دمات  ی و  وم زپش ه ع ندا و ی  ا  
ت ھدا ه  ت–دا باط با  ر ار د  

تکنيکهای کاربردی : عنوان دوره آموزشي 
  ارزیابی ریسک

  :محتوي دوره 

  معرفی مختصر روشهای ارزیابی ریسک 
  معرفی روشPHA 
 انجام ارزیابی توسط این روش با یک مثال کاربردی 
  معرفی تکنيکFMEA 
 انجام ارزیابی توسط این تکنيک با یک مثال کاربردی 

  

  

  توجيه اقتصادی برنامه های ارگونومی: عنوان دوره آموزشي 

  :محتوي دوره 

 معرفی مزایای بکارگيری ارگونومی 
 ومیمعرفی هزینه های ارگون 
 انجام ارزیابی اقتصادی 
 معرفی تکنيک های توجيه اقتصادی 
 انجام ارزیابی ارگونومی  با یک مثال کاربردی 
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م ی  ھدا دمات  ی و  وم زپش ه ع ندا و ی  ا  
ت ھدا ه  ت–دا باط با  ر ار د  

 

  

  آشنایی با منابع الکترونيک ایمنی و بهداشت حرفه ای: عنوان دوره آموزشي 

  :محتوي دوره 

 معرفی موتورهای جستجو 
 معرفی بانکهای اطالعاتی فارسی و التين 
 م و معرفی کتابخانه دیجيتال پزشکیثبت نا 

  

  

 

 

 


