مقدمه

اعضاء هيئت علمي گروه مهندسی بهداشت حرفه اي
رديف

نام و نام خانوادگي

تخصص

مرتبهعلمي

1

دكتر عبدالرحمن بهرامي

 PhDمهندسي بهداشت حرفه اي

استاد

2

دكتر مجيد معتمد زاده

 PhDمهندسي بهداشت حرفه اي

استاد

3

دكتر رستم گلمحمدي

 PhDمهندسي محيط زيست

استاد

4

دکتر ايرج محمد فام

 PhDمديريت محيط زيست

دانشيار

5

دكتر محمد جواد عصاري

 PhDمهندسي بهداشت حرفه اي

استاديار

6

دكتر فرشيد قرباني شهنا

 PhDمهندسي بهداشت حرفه اي

دانشیار

7

دكتر محسن علي آبادي

 PhDمهندسي بهداشت حرفه اي

استاديار

8

دكتر اميد كالت پور

 PhDمهندسي بهداشت حرفه اي

استاديار

9

دكتر مصطفي ميرزايي عليآبادي  PhDمهندسي بهداشت حرفه اي

استاديار

توانمندی های گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

گروه بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشکی همدان درسال 1371با پذيرش دانشجوي كارداني
بهداشت حرفه اي تشكيل شد و امروزه با پذيرش دانشجو در مقاطع كارشناسي و كارشناسي
ارشد ،دکتری تخصصی و با در اختيار داشتن اساتيد مجرب و امكانات آزمايشگاهي و كارگاهي
مجهز ،تربيت نيروي انساني متخصص رشته بهداشت حرفه ای را به عهده دارد .همچنین به منظور
توسعه و ارتقاء سطح کیفیت فعالیت های علم و فناوری در راستای دستیابی به اهداف راهبردی در
سند چشم انداز توسعه ،نقشه جامع علمی کشور در بخش سالمت ،حفظ و صیانت از سالمت نیروی
کار ،قطب علمی «بهداشت حرفه ای» کشور در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان در
سال  1393تاسیس گرديده است.

اهداف اصلی گروه
تعالیم اسالم همواره برای جان انسان ارزش قائل بوده است .قرآن حکیم در آیه  32سوره مبارکه
مائده فرموده است« :هرکس یک نفر را نجات دهد مانند آن است که همه انسانها را نجات داده
است» .با تعهد به ارزش های اسالمی و تصریح حفظ سالمت آحاد جامعه و عدالت اجتماعی در
قانون اساسی و قوانین مصوب باالخص قانون کار جمهوری اسالمی ایران و تامین سالمت نیروی
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توانمندی های گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

کار با در نظر گرفتن اولویت های ملی مهم ترین ارزش های قطب علمی شامل موارد زیر است:
 .1کمک به ارتقاء سطح سالمت به عنوان يك حق مسلم برای شاغلین
  .2کمک به توسعه علمی و فناوری کشور در حوزه بهداشت حرفه ای
 .3اولویت بهداشت شغلی بر درمان و بازتوانی
 .4تدوین و بروز سانی حدود مجاز مواجهه شغلی
 .5توجه و مراعات موازين شرعي و اصول اخالقي در فعالیتهای علمی
 .6ارج نهادن به جايگاه واالي کار و تكريم عملی و صیانت از نیروی کار
 .7توجه به نیازهای واقعی کشور و اولویت دهی در انجام فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی
 .8ارج نهادن به خالقيت و نوآوري در انجام فعالیت های علمی
 .9ارج نهادن به انجام كار گروهي در انجام فعالیت های علمی
 .10مشاركت در توسعه علمی و ارتقاء موقعيت علمي کشور در این حوزه
 .11دستیابی به فن آوريهاي نوين به منظور رفع نیاز کشور
 .12حضور فعال در عرصه هاي بين المللي از طريق ايجاد بستر و فضاي پویا براي محققين جهت
انجامفعالیتهایعلمی
 .13برقراري ارتباط فعال با سياست گذاران و متوليان بهداشت و ایمنی شغلی در كشور.

راهبردهای اصلی گروه
 -1همكاري علمي و تخصصي با وزارت متبوع در جهت بازنگري و بروز رساني حدود مجاز مواجهه
شغلي كشور به عنوان مجري طرح
 -2همكاري در تدوين و اجراي برنامه ملي پايش و كنترل آالينده هاي شيميائي هواي محيط كار
 -3همكاري در تدوين و اجراي برنامه ملي پايش و كنترل عوامل زيان آور فيزيكي محيط كار
 -4همكاري در تدوين و اجراي برنامه ملي ارزيابي ريسك ،پيشگيري و كنترل خطرات ،حوادث و
صدمات شغلي و جاده اي
 -5همكاري در تدوين و اجراي برنامه ملي پايش و ارزيابي ريسك فاكتورهاي ارگونوميكي و
پيشگيري از آسيب هاي اسكلتي عضالني مرتبط با كار
 -6همكاري در تدوين و اجراي برنامه ملي پايش و كنترل مسموميت هاي شغلي
 -7توسعه همكاري هاي علمي از طريق تربيت نيروي انساني متخصص و پژوهشگر مورد نياز كشور
با دانشگاه هاي داخل و مراكز و قطب هاي علمي خارج از كشور
 -8توسعه انتشارات علمي در زمينه بهداشت حرفه اي ،ايمني شغلي و ارگونومي
 -9برگزاري دوره هاي تخصصي و همايش هاي علمي در حوزه هاي پيش گفت.
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قابليت هاي کلی :

 .1برگزاري دوره هاي پيوسته تخصصي ايمني و بهداشت:
يكي از اهداف اصلي قطب ،ارتقاء سطح كيفي و كمي بهداشت حرفه اي در سطح كشور است .بر
این اساس ،قطب اقدام به برگزاري دوره هاي تخصصي ايمني و بهداشتي مي نمايد .افراد متقاضي
پس از گذراندن دوره هاي تعريف شده از قطب علمي و آموزشي مهندسي بهداشت حرفه اي كشور
گواهينامه رسمي دريافت مي نمايند.

 .3برگزاري آموزش هاي درخواستی و موردي:
بسته به نيازهاي روز جامعه صنعتي و شغلي ،قطب علمي و آموزشي مهندسي بهداشت حرفه اي
كشور نسبت به برگزاري دوره هاي درخواستی  ،خاص و موردي اقدام مي كند .اين دوره ها در
سطوح عالي و تخصي برگزار شده و اطالع رساني آن از طريق سایت اینترنتی قطب خواهد بود.
 .4برگزاري همايش ها و نشست هاي تخصصي:
در صورت تمايل و حمایت صنايع ،قطب اين آمادگي را دارد كه نشت ها و همايش هاي تخصصي
در زمينه ايمني و بهداشت برگزار نمايد.

توانمندی های گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

 .2ارايه خدمات مشاوره اي:
مشاوره در خصوص استقرار سيستم هاي مديريتي ،كنترل خطرات و مديريت ريسك ،اندازه گيري
و كنترل عوامل زيان آور محيط كار و بيماري هاي شغلي ،طرح ريزي شرايط اضطراري و مديريت
بحران ،اصالحات ارگونوميكي در محيط ،شناسايي ،ارزيابي و كنترل مشكالت و خطرات شغلي و...
از جمله حوزه هاي مشاوره محسوب می شوند.

 .5برگزاري آموزش هاي مجازي
در صورت تمايل صنايع و سازمان ها ،پتانسيل برگزاري دوره هاي آموزشي (پيوسته و موردي)
بصورت مجازي (شامل آفالين و آنالين) وجود دارد.
 .6تهيه نرم افزارها و فیلم آموزشی تخصصي
با توجه به امكانات نرم افزاري و سخت افزاري قطب ،در صورت تقاضا ،امكان تهيه نرم افزارها و
فیلم های ايمني و بهداشت حرفه ای مورد نياز وجود دارد.
 .7تدوين برنامه هاي بهبود و تعالي سالمت شغلي
برنامه ريزي و مشاوره در زمينه ارتقاي وضعيت سالمت و ايمني كاركنان و بهبود مستمر در اين
زمينه .ارتقاي فرهنگ ايمني ،مشاركت و مشاوره در اين حوزه جاي دارند.

3

 .8ارايه خدمات پژوهشي
اجراي فعاليت هاي علمي و پژوهشي در زمينه هاي تهويه و كنترل آالينده ها ،روشنايي ،صدا و
ارتعاش ،پرتوها ،ارگونومي ،ايمني ،شرايط اضطراري و مديريت بحران ،سم شناسي و...
 .9تهيه مستندات علمي و اجرايي
اين قطب آمادگي تهيه مدارك و مستندات نظام یافته ،تهيه طرح ها  ،دستورالعمل هاي عملياتي و
ساير مستندات الزم جهت راهبري صحيح سيستم های مدیریت ايمني و بهداشت را دارا مي باشد.

توانمندی های گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
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 .10مميزي ها و عيب يابي سيستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
قابليت برگزاري مميزي در زمينه هاي مديريت ايمن ،بهداشت و مديريت بحران و شرايط اضطراري
و عيب يابي سيستم در قطب وجود دارد.
.11تحلیل داده های عملکرد سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
قابليت تحلیل خطای های نمونه برداری در بهداشت حرفه ای  ،تحلیل آماری پژوهش های علمی
در بهداشت حرفه ای  ،آشنایی با اصول و روش های تحقیق در بهداشت حرفه ای و مدل سازی در
بهداشت حرفه ای بر مبنای رویکرد های آماری وجود دارد.

شرح خدمات تخصصی  ،مشاوره و آموزش
الف)بخش ایمنی شغلی وصنعتی
تجزیه و تحلیل ایمنی سیستم ها
تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار
طراحی و اجرای پروژه های مدیریت بحران
طراحی سامانه های کشف ،اعالم و اطفاء حریق
ارائه مشاوره در مورد انتخاب وسایل حفاظت
فردی مناسب
آنالیز ایمنی مشاغل و ارزیابی مخاطرات شغلی
ارائه مشاوره در خصوص مدیریت مواد شیمیایی در محیط کار
ارائه مشاوره در خصوص روش های مختلف ارزیابی ریسک در محیط کار.
تهیه طرح آمادگی در واکنش در شرایط اضطراری و انجام تمرین در صنعت.

ب)بخش عوامل شیمیایی زیان آور و سم شناسی

ج) بخش ارگونومی
ارزیابی و کنترل ریسک های ارگونومی در صنعت
طراحی صندلی در حالت های نشسته و
نشسته – ایستاده
ارائه الگوهای چرخشی شیفت های کاری با رعایت
پریود کار و استراحت
طراحی و اجرای برنامه ارگونومی در صنعت
طراحی ارگونومیک ایستگاه های کار ،طراحی
پوسچر کار
مداخله ارگونومیک و ارزیابی اثرات مداخله
تعیین الگوهای چرخشی شیفت های کاری با رعایت دوره های کار-استراحت
طراحی و اجرای برنامه ارگونومی در صنعت بر مبنای اصول ماکرو ارگونومی

توانمندی های گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

اندازه گیری انواع آالینده ها در هوای محیط های کاری به روش های قرائت مستقیم
تجزیه کمی و کیفی آالینده ها در نمونه های
بیولوژیک توسط روش های دستگاهی پیشرفته
ارائه مشاوره در زمینه کنترل عوامل شیمیایی
متناسب با اعتبارات مالی مربوطه
طراحی انواع سامانه های تهویه صنعتی و
ارائه راه كارهای اصالحی جهت افزايش راندمان
سامانههایموجود
ارائه راه كارهای اقتصادی مناسب جهت پیشگیری از بروز مسمومیتهای شغلی
طراحی و ساخت وسایل پاالیشگر هوا اعم از انواع سيكلون ،اسكرابر ،غبارگیر هاي الكترو استاتيك
و غيره
ارائه خدمات مشاوره ای جهت ساخت و تجهیز آزمایشگاه هاي عوامل شيميائي ،آلودگي هوا و
سم شناسي صنعتي
ارزیابی ریسک مواجهه با مخاطرات مواد و آالینده های شیمیایی در محیط کار
تعیین کیفی هیدرو کربن های آلی در محیط کار به روش گازکروماتوگرافی طیف بین جرمی
تعیین کمی عوامل مخاطره آمیز شیمیایی به روش های پیشرفته تجزیه دستگاهی
روش هاي نمونه برداري و تجزيه آالينده هاي شيميايي ( فيوم فلزي،تركيبات آلي فرار و).....
پايش بيولوژيك و بيوماركرهاي مواجهه شغلي با آالينده هاي شيميايي
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د) بخش عوامل فیزیکی زیان آور
ارزیابی و کنترل صدا و ارتعاش در صنعت
تحلیل اکوستیکی محیط به منظور تعیین عوامل مهم در آلودگی صدا
ارائه طرح های کنترل آلودگی صدای دستگاه ها و ماشین آالت مختلف
انجام آزمون کارایی کاهندگی صدای گوشی های حفاظتی
آزمون فنی نمونه مصالح جاذب صوت با استفاده از لوله امپدانس
طراحی و ساخت اتاقک های ایزوله صوتی
( برای دستگاه ها و کارکنان)
ارائه مشاوره در مورد انتخاب  ،تهیه و
توانمندی های گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

استفاده از وسایل حفاظت شنوایی
ارزیابی روشنایی و تحلیل اپتیکی محیط
جهت عوامل موثر بر کمیت و کیفیت
روشنایی
طراحی روشنایی داخلی ،محوطه ای و
جاده ای متناسب با منابع انرژی
طراحی و اصالح سامانه روشنایی طبیعی برای کاهش مصرف انرژی الکتریکی
اندازه گیری و ارزیابی شاخص های استرس و آسایش حرارتی
ارائه و اجرای طرح های کنترلی برای کاهش استرس های حرارتی
ارزیابی و کنترل پرتوها و میدان های الکترومغناطیس
مشاوره در خصوص گرمایش و سرمایش در محیط های صنعتی
مشاوره در خصوص ارزیابی ریسک آالینده های فیزیکی محیط کار
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اهم سوابق ارتباط با صنعت و جامعه
طراحی و تدوین دستورالعمل ایمنی اختصاصی شرکت ملی گاز ایران

توانمندی های گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

تجزيه و تحليل حوادث گاز شهري كشور در كشور در يك دوره سه ساله
پروژه تهيه كتابچه حوادث مهم دهه  80شركت ملي گاز ايران
بازنگري و به روز رساني حدود مجاز مواجهه شغلي عوامل زيان آور در محيط كار
بررسی میزان ترکیبات آلی فرار در واحدهای پتروشیمی فجر و ارائه راهکار عملی جهت کنترل
مواد آالینده
طراحی و نظارت بر تهیه مصالح ،ساخت ،نصب و راه اندازی سیستم تهویه موضعی و غبارگیر به
منظور کنترل آالینده های هوای منتشره از دستگاه های سنگ شکن آسیاب و نوارهای مربوطه
انجام پروژه علمی و آموزشی در زمینه ارگونومی در چهارچوب پروژه استانداردسازی ارگونومیک
ایستگاه های کاری در شرکت ایران خودرو
طراحی و استقرار برنامه ارگونومی در شعب بانک مسکن
اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار شامل :سنجش گازها و بخارات گرد و غبار و ترکیبات آلی
انجام خدمات اندازه گیری و ارزیابی عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار
کارگاه آموزش اندازه گیری و ارزیابی روشنایی محیط کار در صنایع پتروشیمی
ارزیابی عوامل شیمیایی منتشره در سطح منطقه اقتصادی ماهشهر
بررسی و اصالح وضعیت ارگونومی ایستگاه های کاری در خطوط تولید شرکت ایران خودرو
ارزیابی فرهنگ ایمنی در بین کارکنان شرکت پاالیش گاز فجر جم
ارزیابی فرهنگ ایمنی  ،بهداشت و محیط زیست در میان کارکنان شرکت گاز
طراحي وساخت ،تصب وراه اندازي سيستم تهويه موضعي و اسكرابر به منظور كنترل آالينده هاي
هواي منتشره كارخانه زرشوران در سال 93
ارزیابی آلودگی بخار جیوه در محیط کار شرکت روناک
بازنگری حدود مجاز مواجهه شغلی کشوری در سال  1392و 1394
طراحی اتاق آکوستیکی کنترل در نیروگاه حرارتی شازند اراک جهت کاهش مواجهه با صدا
کنترل آالینده های وان الکترولیز شرکت سیماب
پیاده سازی ارگونومی در شرکت کویر تایر
طراحي سيستم كنترل ثابت صدا شامل مافلر ثابت براي يك واحد خروجي بلودان  6اينچ شرکت
انتقال گاز منطقه 7
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مجله مهندسي بهداشت حرفهاي
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8

فصلنامه قطب علمی بهداشت حرفه ای ايران با عنوان مجله مهندسی بهداشت حرفه ای با مديريت
گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی همدان و با هدف ترويج و انتشار يافته های
علمی مبتنی بر پژوهش در زمينه های مختلف مهندسی بهداشت حرفه ای و ارتقاء دانش موجود
و بهره برداری کليه محققانی که در اين زمينه فعاليت می کنند ،به چاپ می رسد .مجله به صورت
فصلنامه و به زبان فارسی بوده و خالصه مقاالت آن به زبان انگليسی نيز منتشر می شود .از اساتيد،
دانش پژوهان و نويسندگان محترم تقاضا دارد ،مقاالت خويش جهت ارسال به مجله براساس
راهنمای نويسندگان تهيه و ارسال نمايند  .مجله مهندسی بهداشت حرفه ای با هدف انتشار
يافته های علمی مبتنی بر پژوهش در زمينه های مختلف مهندسی بهداشت حرفه ای ازجمله
عوامل فيزيکی زيان آور محيط کار ،عوامل شيميايی زيان آور محيط کار ،عوامل مکانيکی زيان
آور و ارگونومی ،ايمنی صنعتی فعاليت می کنند  .اين مجله از مقاالت پژوهشی که برمبنای اصول
مهندسی بهداشت حرفه ای در زمينه شناسايی و اندازه گيری عوامل زيان آور ،ارزيابی مواجهه های
شغلی و کنترل عوامل زيان آور باشد ،استقبال می کند.
صاحب امتياز :دانشگاه علوم پزشکی همدان
مدير مسئول :دکتر ايرج محمدفام
سردبير :دکتر فرشيد قربانی شهنا
مدير اجرائی :دکتر محسن علي آبادی
مشاور آماری :دکتر عباس مقيم بيگی
کارشناس مجله :مهندس علی پورمحمدی
نشانیدفترمجله:همدان،بلوارشهيدفهميده،دانشگاه
علوم پزشکی همدان،دانشکده بهداشت،دفتر مجله
مهندسی بهداشت حرفه ای.
تلفن08138380090 :
دورنگار08138380509 :
پست الکترونيک johe@umsha.ac.ir
شماره شاپای چابی336X-2383 :
شماره شاپای الکترونيک2383-3378 :

آزمایشگاه های تخصصی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

آزمايشگاه عوامل فيزيکي زیان آور
سرپرست:دکتررستمگلمحمدي
کارشناس:مهندسرضاشهيدي
تلفن 38380090 :داخلي233 :
پست الكترونيك Golmohamadi@umsha.ac.ir :

مطالعات فيزيك صوت ،نور و حرارت و امواج الکترومغناطیس
اندازه گيري مقدماتي تا پيشرفته صدا و ارتعاش و آناليز فركانس
آزمایش کارایی انواع گوشی هاي حفاظتي و تعيين مشخصات
آزمایش استاندارد انواع جاذب هاي صوتي و تعيين مشخصات کارایی آن
ادیومتری( شنوایی سنجی) و تشخیص افراد مبتال به کاهش شنوایی
سنجش شرايط جوي محيط كار (استرس هاي حرارتي و برودتي)
اندازه گيري پیشرفته پرتوهای یونساز و غیریونساز
اندازه گيري پارامترهاي شدت روشنائي و درخشندگي
تعیین پارامتر آکوستیکی زمان بازآوایی در محیط های مختلف
تعیین شدت صوت منابع صوتی با هدف تعیین محل تولید صدا و کنترل آن
بررسی کارایی عایق بندی صوتی در سازه های صنعتی

توانمندی های گروه مهندسی بهداشت حرفه ای

توانمندي هاي آزمايشگاه
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آزمايشگاه سم شناسي صنعتي
سرپرست :دکتر محمد جواد عصاري                                 
کارشناس :مهندس رضا شهيدي
تلفن   38380090 :داخلي233:
پست الکترونيکJavad.Assari@gmail.com :

توانمندی های گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
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توانمندي هاي آزمايشگاه
اندازه گيري سيانور در نمونه هاي بيولوژيك به روش حجم سنجي ()Titration
اندازه گيري سرب خون به روش طيف سنجي جذب اتمي ()AAS
اندازه گيري مس ادرار به روش افزايش استاندارد ()Standard Addition
اندازه گيري جيوه خون به روش بخار سرد ()Cold Vapor
اندازه گيري اسيد هيپوريك ادرار به روش طيف سنجي نوري ()Spectrophotometry
اندازه گيري كراتينين ادرار به روش Jaffe
اندازه گيري فنل ادرار به روش گازكروماتوگرافي ()GC
اندازه گيري درصد متهموگلوبيني به روش طيف سنجي نوري ()Spectrophotometry
اندازه گيري فعاليت كلين استرازي سرم به روش طيف سنجي نوري ()Spectrophotometry
اندازه گيري فعاليت آنزيم دلتا آمينو لوولنيك اسيد دهيدراز گلبول هاي قرمز خون به روش طيف
سنجي نوري ()Spectrophotometry

آزمایشگاه عوامل شیمیایی و آلودگي هوا
سرپرست - :دكتر فرشید قربانی شهنا
کارشناس :خانم مهندس کرمی
تلفن 38380090 :داخلی222:
پست الکترونیکfghorbani@umsha.ac.ir :

نمونه برداري از گازها و بخارات با استفاده از انواع لوله هاي جاذب سطحي
نمونه برداري از گازها و بخارات با استفاده از انواع بطري هاي گازشوي
نمونه برداري از گازها و بخارات با استفاده از انواع لوله هاي گازياب به روش قرائت مستقيم
نمونه برداري از گازها و بخارات با استفاده از انواع گاز آنااليزر به روش قرائت مستقيم
نمونه برداري از ذرات به روش فيلتراسيون با استفاده از انواع فيلتر
نمونه برداري از ذرات قابل استنشاق با استفاده از سيكلون و هگزلت
دانه بندي ذرات به روش برخورد و گريز از مركز با استفاده از ايمپكتور
نمونه برداري از ذرات به روش نور سنجي با استفاده از دستگاه دود سنج
نمونه برداري و تجزيه الياف آزبست به روش شمارش با استفاده ميكروسكوپ و انواع گراتيكول
نمونه برداري و تجزيه ذرات به روش وزن سنجي با استفاده از ترازوي آزمايشگاهي با حساسيت
 0/1میلی گرم
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توانمندي هاي آزمايشگاه عوامل شيميائي و آلودگي هوا
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آزمايشگاه تحصیالت تکمیلی
سرپرست :دكتر عبدالرحمن بهرامي
کارشناس :مهندس علیخانی
تلفن 38380090 :داخلی267 :
پست الکترونیکBahrami@umsha.ac.ir :

توانمندی های گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
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توانمندي هاي آزمايشگاه تحصیالت تکمیلی
اندازه گيري انواع آالينده هاي شيميائي در هوا ،آب ،فاضالب ،مايعات بيولوژيك به روش هاي
طيف سنجي نوري ()UV_IR Spectrophotometry
اندازه گيري انواع آالينده هاي شيميائي در هوا ،آب ،فاضالب ،مايعات بيولوژيك به روش هاي
كروماتوگرافي ()GC HPLC , GC_MS
اندازه گيري انواع فلزات سنگين در هوا ،آب ،فاضالب ،مايعات بيولوژيك به روش طيف سنجي
جذب اتمي ()AAS
اندازه گيري جيوه در هوا ،آب ،فاضالب ،مايعات بيولوژيك به روش بخار سرد ()Cold Vapor
اندازه گيري سديم ،پتاسيم ،ليتيم آب و فاضالب به روش طيف سنجي شعلــــه
()Flame Photometery

تصاویر تجهیزات پیشرفته تجزیه دستگاهی
آزمايشگاه تحصیالت تکمیلی

توانمندی های گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
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آزمايشگاه ارگونومي

سرپرست :دکتر مجيد معتمدزاده
کارشناس :مهندس رضا شهیدی
تلفن 38380090 :داخلی233 :
پست الکترونیکmotamedzade@yahoo.com :

توانمندی های گروه مهندسی بهداشت حرفه ای
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توانمندي هاي آزمايشگاه ارگونومي
ارائه خدمات آموزشي به دانشجويان مقاطع كارشناسي ،كارشناسي ارشد و PhD
ارائه خدمات پژوهشي به اعضاي هيات علمي و دانشجويان تحصيالت تكميلي
اجراي پروژه هاي ارزيابي ريسك در ارگونومي
ارزيابي توان فيزيكي كارگران
آنتروپومتري (اندازه گيري ابعاد بدن) جهت طراحي ايستگاه هاي كار ،محصوالت ،ابزار و غيره
بررسي ابعاد آنتروپومتريكي جمعیت ایرانی و طراحی بانک اطالعات
ارزیابی خستگی شغلی در مشاعل مختلف
تعيين ظرفيت انجام كار فيزيكي در مشاعل مختلف
ارزیابی خستگی عضالنی در مشاعل مختلف
ارزیابی بار کار فکری ( )Mental Workloadدر مشاغل

