دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشکده بهداشت
امروزه برقراری ارتباط منسجم و سازمان يافته بين صنايع و دانشگاهها يکی از نيازهای اساسی کشور میباشد .اين ارتباط به دانشگاهها
کمک میکند تا قسمتی از فعاليتهای آموزشی و پژوهشی خود را در راستای مشکالت موجود در صنايع کشور جهت دهی کرده و
متخصصانی توانا و شايسته را پرورش دهند .طرف ديگر ارتباط صنعت و دانشگاه ،صنعت است که برخی از نيازها و خواسته های فناوری
خود را در قالب اين ارتباط برآورده میکند به منظور ايجاد بستر و زمينه به کارگيری تخصص و دانش علمی اعضاء هيئت علمی و
توانمندی های فنی تخصصی دانشکده بهداشت جهت ارائه خدمت به جامعه و صنعت ،دفتر ارتباط با صنعت دانشکده بهداشت در دانشگاه
علوم پزشکی همدان تشکيل شده تا زمينه همکاری دانشکده را با صنايع و دستگاههای اجرايی فراهم نموده و در راستای ارائه خدمات
تخصص ی و مشاوره ای ،اجرای برنامه های آموزشی مدون و انجام پروژه های تحقيقاتی از طريق انعقاد قرارداد با دانشگاه فعاليت نمايد .در
اين راستا دانشکده بهداشت توانسته است در سال های اخير با بهره گيری از توان علمی اساتيد مجرب ،خدمات فنی تخصصی قابل
مالحظه ای را به سازمان هايی مثل شرکت ملی گاز ايران ،شرکت ملی صنايع پتروشيمی ،گروه صنعتی ايران خودرو ،صنايع فوالد و ذوب
فلزات ،سازمان حفاظت محيط زيست  ،سازمان آتش نشانی و صنايع توليد و فراوری مواد معدنی ارائه نمايد .طبق ماده  7آيين نامه ارتباط
با صنعت ،کميته فنی ارتباط با صنعت دانشکده با حضور رئيس دانشکده،معاونين ،مديرگروه مرتبط با طرح و مسئول دفتر ارتباط با صنعت
دانشکده به منظور بررسی تخصصی مراحل و چگونگی انجام طرح های ارتباط با صنعت تشکيل می گردد .مهم ترين برنامه های دفتر
ارتباط با صنعت دانشکده به شرح ذيل می باشد.
-1برقراری ارتباط دانشکده با بخش های مختلف صنعت ،دستگاههای اجرايی و مؤسسات خصوصی و معرفی توانمنديهای دانشکده و
برگزاری نشست های مشترك و نظاير آن
 -2فراهم نمودن زمينه های ارائه خدمات تخصصی و آزمايشگاهی مطابق با تعرفه پيش بينی شده
 -3فراهم نمودن زمينه های ارائه خدمات پژوهشی و آموزشی
-4فراهم نمودن زمينه های ارائه خدمات فنی و مهندسی
 -5پيگيری تأمين امکانات آزمايشگاهی و تسهيالت الزم بمنظور انجام فعاليت های ارتباط با صنعت
 -6برقراری ارتباط با مراکز تحقيقاتی دانشگاهی و ساير مراکز پژوهشی و بخش های تحقيق و توسعه واخد های صنعتی
-7فراهم نمودن زمينه ارتباط متخصصين دانشگاه با بخش های اجرايی از طريق تشکيل نشست های مشترك و بازديدهای علمی
 -8فراهم نمودن زمينه همکاری با بخش های اجرايی در اجرای همايش ها و کارگاههای آموزشی و استفاده از تسهيالت و پشتيبانی آنها
-9برنامه ريزی در خصوص آموزش تخصصی شاغلين صنايع و دستگاههای اجرائی در زمينه های مرتبط با سالمت و محيط زيست در
قالب دوره های مدون
 -11بسترسازی الزم بمنظور استفاده از عرصه های صنعتی و ساير بخش های مرتبط با آموزش و پژوهش دانشجويان و اعضای هيئت
علمی

دستگاه های اجرايی و صنايع مختلف در سطح کشور می توانند جهت دريافت اطالعات تکميلی و ارسال در خواست با دفتر ارتباط با
صنعت و جامعه دانشکده بهداشت مکاتبه يا تماس تلفنی برقرار نمايند.
مسئول دفتر ارتباط با صنعت:
دکتر محسن علی آبادی
استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
آدرس  :همدان -بلوار شهید فهمیده  -دانشگاه علوم پزشکی همدان -دانشکده بهداشت -دفتر ارتباط با صنعت وجامعه
صندوق پستی
تلفن300-00003383 :

نمابر300-00003338 :

پست الکترونیکmohsen.aliabadi@umsha.ac.ir :

فهرست قراردادهای ارتباط با صنعت دانشکده بهداشت
فهرست قراردادهای ارتباط با صنعت در سال 1387
رديف

عنوان طرح

طرف قرارداد

مجری

1

برگزاری کارگاه عوامل شيميايی و روش نمونه برداری

شرکت پويندگان ايمن خزر

دکتر بهرامی

2

طراحی تهويه صنعتی سالن  12صنايع شهيد باقری

صنايع شهيد باقری

بهرامی و قربانی

3

طراحی تهويه صنعتی سالن  13صنايع شهيد باقری

صنايع شهيد باقری

دکتر بهرامی و
قربانی

4

طراحی و نظارت بر اجرای سيستم تهويه موضعی

شرکت اميد ازندريان

دکتر قربانی و
بهرامی

5

طراحی سيستم تهويه رقتی به منظور کنترل بخارات و بوهای شرکت صنعتی و شيميايی
مونا الك
منتشره در واحد آزمايشگاه

دکتر قربانی

6

طراحی و نظارت بر اجرای سيستم کنترل صدای واحد خرد کن
در سالن توليد فيلم ()PVC

شرکت پوشينه کسری

دکتر گلمحمدی

7

انجام تست ميزان کارايی عملياتی گوشی های حفاظتی

دانشگاه علوم پزشکی شيراز

دکتر گلمحمدی

8

اندازه گيری گاز  co2خروجی از دستگاه توليد اکسيژن و
نيتروژن

مجتمع فوالد ويان

دکتر قربانی

9

ارزيابی فرهنگ ايمنی در شرکت پااليش گاز فجر جم

شرکت پااليش گاز فجر جم

دکتر محمدفام

11

انجام مطالعات ايمنی ،ارزيابی و مديريت ريسک بازار همدان

سازمان آتش نشانی

دکتر محمدفام

11

ارزيابی فرهنگ ايمنی ،بهداشت و محيط زيست ( )HSEدر ميان شرکت پااليش گاز سرخون و
قشم
کارکنان شرکت پااليش گاز سرخون و قشم

دکتر محمدفام

12

طراحی و استقرار برنامه جامع ارگونومی اداری در بانک کشاورزی بانک کشاورزی

دکتر معتمدزاده

13

پروژه علمی و آموزشی در زمينه ارگونومی در چارچوب پروژه شرکت خدمات صنعتی ايران
خودرو
استاندارد سازی ارگونوميک

دکتر معتمدزاده

14

طراحی و نظارت بر ساخت  ،نصب و راه اندازی سيستم تهويه
صنعتی و پااليشگر ها

شرکت مدوار

دکتر قربانی و
بهرامی

15

طراحی و نظارت بر تهيه مصالح ساخت و نصب و راه اندازی
سيستم تهويه موضعی

شرکت دنا کاوه

دکتر قربانی و
بهرامی

فهرست قراردادهای ارتباط با صنعت در سال 1388
مجری

طرف قرارداد

رديف

عنوان طرح

1

پروژه علمی و آموزشی در زمينه ارگونومی در چارچوب پروژه شرکت خدمات صنعتی ايران
خودرو
استانداردسازی
ملی

صنايع

دکتر معتمدزاده

2

کارگاه آموزش اندازه گيری و ارزيابی روشنايی محيط کار در شرکت
پتروشيمی
صنايع پتروشيمی

3

ويراستاری التين  2شماره مجله پژوهش در علوم بهداشتی و
پيگيری نمايه سازی

دانشگاه تهران

4

ساخت حمل و نصب و راه اندازی دستگاه غبارگير نوع ونچوری

شرکت ملی صنايع مس ايران دکتر بهرامی

5

ارزيابی عوامل شيميايی منتشره در سطح منطقه اقتصادی شرکت پتروشيمی ماهشهر

دکتر بهرامی
دکتر گلمحمدی

دکتر بهرامی

ماهشهر
6

تهيه نقشه طراحی سيستم تهويه صنعتی

کارخانه گچ گيالن غرب

دکتر قربانی-دکتر
بهرامی

7

بررسی و اصالح وضعيت ارگونومی ايستگاه های کاری در خطوط
توليد

شرکت مپنا (پرتو)

دکتر محمدفام

فهرست قراردادهای ارتباط با صنعت گروه مهندسی بهداشت حرفه ای در سال 1389
رديف

عنوان طرح

طرف قرارداد

مجری

1

پروژه علمی و آموزشی در زمينه ارگونومی در چار چوب
استاندارد سازی ارگونوميک

شرکت مهندسی ايران خودرو

دکتر معتمدزاده

2

کارگاه اموزشی روشهای استاندارد ارزشيابی صدا و ارتعاش در
محيط کار

شرکت راهبران پتروشيمی

دکتر گلمحمدی

3

طراحی و اجرای سيستم تهويه و کنترل آالينده های منتشره از شرکت بازرگانی معادن و
فلزات غير آهنی
وان اسيد شويی  -کوره -ميز کار

4

دوره اموزشی اثرات امواج الکترومغناطيس در محيط زيست

اداره کل حفاظت محيط
زيست

دکتر علی آبادی

5

ارائه مشاوره فنی سيستم های تهويه موجود برای کليه کارخانه
های سيليس کوبی

انجمن صنفی سنگ کوبان

دکتر قربانی

6

طراحی،ساخت،نصب راه اندازی سيستم تهويه دستگاه فيلتر پرس
وفرايندهای الکترووينينگ

کارخانه پيشتازان فناوری طال

دکتر قربانی

7

قرارداد مديريت ايمن سازی بازار شهر همدان

سازمان آتش نشانی همدان

دکتر محمدفام

8

ارائه راهکارهای فنی و اصالحی سيستم تهويه صنعتی و
غبارگيرها

شرکت سنگ کوبی برف سنگ دکتر قربانی

دکتر قربانی

فهرست قراردادهای ارتباط با صنعت در سال 1391
رديف

عنوان طرح

طرف قرارداد

مجری

1

استفاده از خدمات مدرس به منظور همکاری در اجرای دوره های
آموزشی در حوزه سيستم های تهويه

راهبران پتروشيمی

دکتر قربانی

2

بازنگری و به روز رسانی حدود مجاز مواجهه شغلی عوامل زيان
آور در محيط کار

مرکز تحقيقات محيط زيست

دکتر گلمحمدی

3

طراحی و نظارت بر تهيه مصالح  ،ساخت  ،نصب و راه اندازی
سيستم تهويه موضعی و غبارگير

سيناکوب مالير

دکتر قربانی

4

طراحی و نظارت بر تهيه مصالح  ،ساخت  ،نصب و راه اندازی
سيستم تهويه موضعی و غبارگير

شهاب سنگ شوشاب

دکتر قربانی

5

انجام پروژه علمی و آموزشی در زمينه ارگونومی در چارچوب
پروژه استاندارد سازی ارگونوميک

خدمات صنعتی ايران خودرو

دکتر معتمدزاده

6

طراحی و نظارت بر تهيه مصالح  ،ساخت  ،نصب و راه اندازی
سيستم تهويه موضعی و غبارگير

درين سنگ

دکتر قربانی

7

پروژه تهيه کتابچه حوادث مهم دهه  81شرکت ملی گاز
ايران(شماره پيمان)191179

شرکت ملی گاز ايران

دکتر قربانی

8

طراحی و نظارت بر تهيه مصالح  ،ساخت  ،نصب و راه اندازی
سيستم تهويه موضعی و غبارگير

ذوب آهن آلياژی مالير

دکتر قربانی

9

طراحی و نظارت بر تهيه مصالح  ،ساخت  ،نصب و راه اندازی
سيستم تهويه موضعی و غبارگير

کارخانه سنگ کوبی ميرزايی

دکتر قربانی

11

طراحی و نظارت بر تهيه مصالح  ،ساخت  ،نصب و راه اندازی
سيستم تهويه موضعی و غبارگير

سيليس مرواريد مالير

دکتر قربانی

11

تجزيه و تحليل حوادث گاز شهری کشور در کشور در يک دوره
سه ساله()1389-1387

شرکت ملی گاز ايران

دکتر محمدفام

12

طراحی و نظارت بر تهيه مصالح  ،ساخت  ،نصب و راه اندازی
سيستم تهويه موضعی و غبارگير

شرکت پارس کانی

دکتر قربانی

فهرست قراردادهای ارتباط با صنعت در سال 1391
رديف

عنوان طرح

طرف قرارداد

مجری

1

بررسی ميزان ترکيبات آلی فرار در پتروشيمی فجر و ارائه راهکار
عملی جهت کنترل مواد آالينده

شرکت پتروشيمی فجر

دکتر بهرامی و
قربانی

2

طراحی و نظارت بر سيستم تهويه موضعی و غبارگير

3

انجام پروژه علمی و آموزشی در زمينه ارگونومی در چهارچوب
شرکت مهندسی خدمات
دکتر معتمدزاده
پروژه استانداردسازی ارگونوميک ايستگاه های کاری در شرکت
صنعتی ايران خودرو
ايران خودرو

کارخانه
ابراهيمی

سنگ

کوبی

دکتر قربانی

4

طراحی و تدوين  51دستورالعمل ايمنی اختصاصی شرکت ملی
گاز ايران

شرکت ملی گاز ايران

دکتر محمدفام

5

طراحی و نظارت بر سيستم تهويه موضعی و غبارگيرهای کوره
قوس الکتريکی

شرکت بهکاران ورق توس

دکتر قربانی

6

بررسی آالينده های شيميايی در محيطهای کاری و ارائه
سازمان منطقه ويژه اقتصادی دکتر بهرامی و
راهکارهای بهينه برای کاهش و کنترل مواجهه کارکنان ،ارزيابی
قربانی
پتروشيمی
ريسک پايش بيولوژيک مواجهه در محيط کار

7

طراحی و نظارت سيستم تهويه موضعی و غبارگيرها

شرکت سيليس ممتاز

دکتر قربانی

8

طراحی و استقرار برنامه ارگونومی در شعب بانک مسکن

بانک مسکن

دکتر معتمدزاده

9

اندازه گيری عوامل زيان آور محيط کار شامل :سنجش گازها و
بخارات گرد و غبار و ترکيبات آلی

شرکت همدان موکت

دکتر عصاری و
علی آبادی

