مقدمه
گروه مديريت سالمت ،ايمني و محيط زيست درسال  1394با پذيرش دانشجو در مقطع
كارشناسي ارشد تشكيل شد .در حال حاضر اين گروه با در اختيار داشتن اساتيد مجرب در
حوزههاي مهندسي بهداشت حرفهاي ،مهندسي بهداشت محيط و مديريت به همراه امكانات
آزمايشگاهي و كارگاهي مجهز ،رسالت تربيت نيروي انساني متخصص و ماهر و همچنين
ارائه خدمات مديريت و مهندسي در حوزه  HSEرا دنبال ميكند.

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

نام و نام خانوادگي

تخصص

مرتبه علمي

1

دكتر ايرج محمد فام

 PhDمديريت محيط زيست

دانشيار

2

دكتر اميد كالت پور

 PhDمهندسي بهداشت حرفهاي

استاديار

3

دكتر مصطفي ميرزايي علي آبادي

 PhDمهندسي بهداشت حرفهاي

استاديار

4

دكتر يداله حميدي

 PhDمديريت خدمات بهداشتي-درماني

استاديار

5

دكتر محمدرضا سمرقندي

 PhDمهندسي بهداشت محيط

دانشيار

1

-1عناوین خدمات تخصصی و مشاوره و آموزش
الف)ایمنی
شناسایی ،ارزیابی ،انتخاب ،راه اندازی و
آموزش مناسبترین تکنیکهای شناسایی
و ارزیابی خطرات برای سازمانها
شناسایی ،ارزیابی ،انتخاب ،راه اندازی
و آموزش مناسب ترین تکنیک های آنالیز
حوادث برای سازمانها
طراحی وپیاده سازی سیستمهای بهینه
برای جلب مشارکت کارکنان در حوزه ایمنی
شناسایی و ارزیابی خطرات سازمانها با استفاده از تکنیکهای مناسب
تجزیه و تحلیل حوادث با استفاده از تکنیکهای مناسب
طراحی و ارائه نرم افزارهای شناسایی و ارزیابی خطرات
طراحی و ارائه نرم افزارهای آنالیز حوادث
شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی با استفاده از تکنیکهای بهینه
آنالیز پیامد ناشی از بالفعل در آمدن خطرات بااستفاده از نرم افزارهای مناسب
تهيه و تدوين طرح های واکنش در شرایط اضطراری
طراحی و پیاده سازی سامانه های مديريت بحران براساس مدلسازی پيامدها و ارزيابی ريسک
طراحی و اجرای طرح های مهندسی و مدیریتی برای کنترل خطرات و کاهش ریسک
حوادث
طراحی ،تأمین و نصب سیستم های ایمنی جهت ماشین آالت فرآیندهای صنعتی
طراحی و نصب حفاظ ایمن جهت انواع ماشین افزار
طراحی ،تأمین و نصب سیستم های ارتینگ
برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در کلیه حوزههای ذکر شده در فوق
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ب) بهداشت حرفه ای
مشاوره ،آموزش و استقرار سيستم مديريت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS
    2007 :18001
شناسایی و ارزیابی ریسک مواد شیمیایی در محیطهای کار

تجزيه و تحليل سود -هزينه Cost Benefit Analysis
ارزیابی وضعیت روشنایی محیطهای کار و ارائه و اجرای راهکارهای اصالحی
ارائه راهکارهای کنترلی عوامل زیان آور محیط کار
طراحی و تهیه( MSDSاطالعات ایمنی) مواد شیمیایی و ...؛
ج)محیط زیست
شناسايي و ارزیابی جنبه هاي زيست محيطي
مشاوره ،آموزش و استقرار سيستم مديريت زيست محيطي 2004 :14001 ISO
مشاوره و انجام مطالعات ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست و تهيه گزارشات()EIS , EIA
جهت انواع پروژه ها
طراحیسیستمهایکنترلوکاهشآالیندههایهوا(اسکرابر،بگفیلتر،سیکلون،بیوفیلترو...
مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه
مطالعه مکانیابی و امکان سنجی در ارزیابی اثرات زیست محیطی با استفاده از GIS/RS
ارزیابی عملکرد زیست محیطی()EPE
برگزاری دورههای آموزشی تخصصی در کلیه حوزههای ذکر شده در فوق

-2اهم سوابق ارتباط با صنعت و جامعه
اعضاء هيئت علمي اين گروه سابقه اجراي دهها پروژه تحقيقاتي كاربردي در طيف وسيعي
از صنايع را دارند كه تعدادي از آنها عبارتند از:
بهينــهسازي عمليـــات و افزايش ظـرفيت پااليشگــاههاي گـاز با استفاده از روشهاي
ماكروارگونومي
طراحی سیستم نمره گذاری ایمنی بنادر با استفاده از روش Safety Audit
شناسایی خطر و ارزیابی ریسک در بهره برداری از واگنهای غزال
بررسی رفتارهای ناایمن در بین کارکنان ناحیه فوالدسازی شركت فوالد مباركه اصفهان
ارزیابی رفتارهای ایمنی در پاالیشگاه سرخون و قشم
ارزيابي رفتارهاي ناايمن در بين کارکنان پتروشيمي بندر امام و ارائه راهکارهاي کنترلي
مناسب
آنالیز حوادث منجر به مرگ در نیروگاه فردوسی مشهد با استفاده از تکنیک SMART
طراحي و ارائه سيستمي جامع براي اندازه گيري عملکرد سيستم ايمني
3

ارزیابی فرهنگ ایمنی در میان پرسنل شرکت توزیع برق شیراز
ارزیابی و مدیریت ریسک های  HSEدر شرکت توزیع برق شیراز
مطالعات استرس شغلي كاركنان شركت مهندسي و ساخت توربين مپنا
بررسي و اصالح پوسچرهاي كاري در خط توليد شركت پرتو
برآورد و تحلیل هزينه های حوادث شغلی منجر به فوت و ناتوان کننده در گروه مپنا
ارزیابی ایمنی بازار همدان
ارزيابي فرهنگ ايمني در ميان كاركنان شركت پااليش گاز فجر جم
تجزیه و تحلیل حوادث گاز شهری کشور دریک دوره  3ساله ( )1387-89و ارائه راهکارهای
کنترلی مناسب
ارزیابی روش های آنالیز حوادث و انتخاب سه تکنیک بهینه برای آنالیز حوادث
و ...

-3کارگاه ها و آزمایشگاه های تخصصی گروه
کارگاه ایمنی صنعتی
سرپرست :دکتر ایرج محمد فام
کارشناس :مهندس رضا شهيدي
تلفن38229070:
پست الکترونیکMohammadfam@umsha.ac.ir :
کارگاه ايمني حريق
سرپرست :دکتر مصطفي ميرزايي
کارشناس :مهندس رضا شهیدی
تلفن38229070:
پست الکترونیکMirzaei@umsha.ac.ir :
کارگاه ايمني برق
سرپرست :دکتر اميد كالت پور
کارشناس :مهندس رضا شهیدی
تلفن38229070:
پست الکترونیکkalatpour@umsha.ac.ir :
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