فهرست قراردادهاي ارتباط با صنعت در سال 7831
رديف

عنوان طرح

طرف قرارداد

مجري

1

برگزاري کارگاه عوامل شیمیايی و روش نمونه برداري

شرکت پويندگان ايمن خزر

دکتر بهرامی

2

طراحی تهويه صنعتی سالن  12صنايع شهید باقري

صنايع شهید باقري

بهرامی و قربانی

3

طراحی تهويه صنعتی سالن  13صنايع شهید باقري

صنايع شهید باقري

دکتر بهرامی و
قربانی

4

طراحی و نظارت بر اجراي سیستم تهويه موضعی

شرکت امید ازندريان

دکتر قربانی و
بهرامی

5

طراحی سیستم تهويه رقتی به منظور کنترل بخارات و بوهاي شرکت صنعتی و شیمیايی مونا
الک
منتشره در واحد آزمايشگاه

دکتر قربانی

6

طراحی و نظارت بر اجراي سیستم کنترل صداي واحد خرد کن
در سالن تولید فیلم ()PVC

شرکت پوشینه کسري

دکتر گلمحمدي

7

انجام تست میزان کارايی عملیاتی گوشی هاي حفاظتی

دانشگاه علوم پزشكی شیراز

دکتر گلمحمدي

8

اندازه گیري گاز  co2خروجی از دستگاه تولید اکسیژن و نیتروژن 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 محیط زيست ( )HSEدر میان شرکت پااليش گاز سرخون و
قشم
کارکنان شرکت پااليش گاز سرخون و قشم

دکتر محمدفام

12

طراحی و استقرار برنامه جامع ارگونومی اداري در بانک کشاورزي بانک کشاورزي

دکتر معتمدزاده

13

پروژه علمی و آموزشی در زمینه ارگونومی در چارچوب پروژه شرکت خدمات صنعتی ايران
خودرو
استاندارد سازي ارگونومیک

دکتر معتمدزاده

14

طراحی و نظارت بر ساخت  ،نصب و راه اندازي سیستم تهويه
صنعتی و پااليشگر ها

شرکت مدوار

دکتر قربانی و
بهرامی

15

طراحی و نظارت بر تهیه مصالح ساخت و نصب و راه اندازي سیستم
تهويه موضعی

شرکت دنا کاوه

دکتر قربانی و
بهرامی

فهرست قراردادهاي ارتباط با صنعت در سال 7833
طرف قرارداد

مجري

رديف

عنوان طرح

1

پروژه علمی و آموزشی در زمینه ارگونومی در چارچوب پروژه شرکت خدمات صنعتی ايران
خودرو
استانداردسازي

2

کارگاه آموزش اندازه گیري و ارزيابی روشنايی محیط کار در صنايع
پتروشیمی

3

ويراستاري التین  2شماره مجله پژوهش در علوم بهداشتی و
پیگیري نمايه سازي

دانشگاه تهران

4

ساخت حمل و نصب و راه اندازي دستگاه غبارگیر نوع ونچوري

شرکت ملی صنايع مس ايران دکتر بهرامی

5

ارزيابی عوامل شیمیايی منتشره در سطح منطقه اقتصادي ماهشهر شرکت پتروشیمی ماهشهر

دکتر معتمدزاده

شرکت ملی صنايع پتروشیمی دکتر بهرامی
دکتر گلمحمدي

دکتر بهرامی

6

تهیه نقشه طراحی سیستم تهويه صنعتی

کارخانه گچ گیالن غرب

دکتر قربانی-دکتر
بهرامی

7

بررسی و اصالح وضعیت ارگونومی ايستگاه هاي کاري در خطوط
تولید

شرکت مپنا (پرتو)

دکتر محمدفام

فهرست قراردادهاي ارتباط با صنعت در سال 7839
رديف

عنوان طرح

طرف قرارداد

مجري

1

پروژه علمی و آموزشی در زمینه ارگونومی در چار چوب استاندارد
سازي ارگونومیک

شرکت مهندسی ايران خودرو

دکتر معتمدزاده

2

کارگاه اموزشی روشهاي استاندارد ارزشیابی صدا و ارتعاش در
محیط کار

شرکت راهبران پتروشیمی

دکتر گلمحمدي

3

طراحی و اجراي سیستم تهويه و کنترل آالينده هاي منتشره از شرکت بازرگانی معادن و فلزات
غیر آهنی
وان اسید شويی  -کوره -میز کار

4

دوره اموزشی اثرات امواج الكترومغناطیس در محیط زيست

دکتر قربانی

اداره کل حفاظت محیط زيست دکتر علی آبادي

5

ارائه مشاوره فنی سیستم هاي تهويه موجود براي کلیه کارخانه
هاي سیلیس کوبی

انجمن صنفی سنگ کوبان

دکتر قربانی

6

طراحی،ساخت،نصب راه اندازي سیستم تهويه دستگاه فیلتر پرس
وفرايندهاي الكترووينینگ

کارخانه پیشتازان فناوري طال

دکتر قربانی

7

قرارداد مديريت ايمن سازي بازار شهر همدان

سازمان آتش نشانی همدان

دکتر محمدفام

8

ارائه راهكارهاي فنی و اصالحی سیستم تهويه صنعتی و غبارگیرها شرکت سنگ کوبی برف سنگ دکتر قربانی

فهرست قراردادهاي ارتباط با صنعت در سال 7899
رديف

عنوان طرح

طرف قرارداد

مجري

1

استفاده از خدمات مدرس به منظور همكاري در اجراي دوره هاي
آموزشی در حوزه سیستم هاي تهويه

راهبران پتروشیمی

دکتر قربانی

2

بازنگري و به روز رسانی حدود مجاز مواجهه شغلی عوامل زيان آور
در محیط کار

مرکز تحقیقات محیط زيست

دکتر گلمحمدي

3

طراحی و نظارت بر تهیه مصالح  ،ساخت  ،نصب و راه اندازي
سیستم تهويه موضعی و غبارگیر

سیناکوب مالير

دکتر قربانی

4

طراحی و نظارت بر تهیه مصالح  ،ساخت  ،نصب و راه اندازي
سیستم تهويه موضعی و غبارگیر

شهاب سنگ شوشاب

دکتر قربانی

5

انجام پروژه علمی و آموزشی در زمینه ارگونومی در چارچوب پروژه
استاندارد سازي ارگونومیک

خدمات صنعتی ايران خودرو

دکتر معتمدزاده

6

طراحی و نظارت بر تهیه مصالح  ،ساخت  ،نصب و راه اندازي
سیستم تهويه موضعی و غبارگیر

درين سنگ

دکتر قربانی

7

پروژه تهیه کتابچه حوادث مهم دهه  81شرکت ملی گاز
ايران(شماره پیمان)191179

شرکت ملی گاز ايران

دکتر قربانی

8

طراحی و نظارت بر تهیه مصالح  ،ساخت  ،نصب و راه اندازي
سیستم تهويه موضعی و غبارگیر

ذوب آهن آلیاژي مالير

دکتر قربانی

9

طراحی و نظارت بر تهیه مصالح  ،ساخت  ،نصب و راه اندازي
سیستم تهويه موضعی و غبارگیر

کارخانه سنگ کوبی میرزايی

دکتر قربانی

11

طراحی و نظارت بر تهیه مصالح  ،ساخت  ،نصب و راه اندازي
سیستم تهويه موضعی و غبارگیر

سیلیس مرواريد مالير

دکتر قربانی

11

تجزيه و تحلیل حوادث گاز شهري کشور در کشور در يک دوره
سه ساله()1389-1387

شرکت ملی گاز ايران

دکتر محمدفام

12

طراحی و نظارت بر تهیه مصالح  ،ساخت  ،نصب و راه اندازي
سیستم تهويه موضعی و غبارگیر

شرکت پارس کانی

دکتر قربانی

فهرست قراردادهاي ارتباط با صنعت در سال 7897
رديف

عنوان طرح

طرف قرارداد

مجري

1

بررسی میزان ترکیبات آلی فرار در پتروشیمی فجر و ارائه راهكار
عملی جهت کنترل مواد آالينده

شرکت پتروشیمی فجر

دکتر بهرامی و
قربانی

2

طراحی و نظارت بر سیستم تهويه موضعی و غبارگیر

3

انجام پروژه علمی و آموزشی در زمینه ارگونومی در چهارچوب
شرکت مهندسی خدمات
دکتر معتمدزاده
پروژه استانداردسازي ارگونومیک ايستگاه هاي کاري در شرکت
صنعتی ايران خودرو
ايران خودرو

کارخانه
ابراهیمی

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 سیستم تهويه موضعی و غبارگیرهاي کوره
قوس الكتريكی

شرکت بهكاران ورق توس

دکتر قربانی

6

بررسی آالينده هاي شیمیايی در محیطهاي کاري و ارائه
سازمان منطقه ويژه اقتصادي دکتر بهرامی و
راهكارهاي بهینه براي کاهش و کنترل مواجهه کارکنان ،ارزيابی
قربانی
پتروشیمی
ريسک پايش بیولوژيک مواجهه در محیط کار

7

طراحی و نظارت سیستم تهويه موضعی و غبارگیرها

شرکت سیلیس ممتاز

دکتر قربانی

8

طراحی و استقرار برنامه ارگونومی در شعب بانک مسكن

بانک مسكن

دکتر معتمدزاده

9

اندازه گیري عوامل زيان آور محیط کار شامل :سنجش گازها و
بخارات گرد و غبار و ترکیبات آلی

شرکت همدان موکت

دکتر عصاري و
علی آبادي

فهرست قراردادهای ارتباط با صنعت دانشکده هبداشت در سال2931
طرف قرارداد

نام مجري

موضوع قرارداد

شرکت تولیدي فوم کار

دکتر قربانی

بررسی آالينده هاي شیمیايی هواي محط کار شرکت تولیدي فومكار

شرکت انتقال گاز ايران
منطقه 7

دکترگلمحمدي

انجام پنج مورد ارتعاش سنجی تمام بدن و بازوي کارگران در معرض ارتعاش

مجتمع تولید کربورسیلیسیم
و اکسید آلومینیوم آبادان

دکتر قربانی

طراحی سیستم تهويه صنعتی و غبارگیر

شرکت معدن کاران نسوز

دکتر قربانی

طراحی سیستم تهويه صنعتی و غبارگیر بمنظور کنترل آالينده هاي منتشره

شرکت مهندسی خدمات
صنعتی ايران خودرو

دکتر معتمدزاده

انجام پروژه علمی و آموزشی در زمینه ارگونومی در شرکت ايران خودرو

شرکت فرآوري مواد معدنی
و صنعتی سیلیس نسوز
پارس

دکتر قربانی

طراحی سیستم تهويه صنعتی و غبارگیر

شرکت آسیا سیلیس

دکتر قربانی

ارائه مشاوره فنی سیستم تهويه صنعتی و غبارگیرها دستگاه هاي فكی،
کوبید و سرندها

شرکت انتقال گازمنطقه 7

دکتر گلمحمدي

طراحی سیستم کنترل ثابت صدا شامل مافلر ثابت براي يک واحد خروجی
بلودان  6اينچ

