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 و ایمنی شغلی معرفی دپارتمان بهداشت
 

( دانشگاه علم و Computer Aided Process Engineering- CAPEتحقیقاتی مهندسی فرآیند به کمک کامپیوتر ) مرکز

نفت، گاز و پتروشیمی تاسیس فرایندی و به ویژه با هدف ارائه خدمات تخصصی مرتبط با صنایع  1374صنعت ایران در سال 

قانون اساسی و توزیع عادالنه امکانات بهداشتی/حفاظتی به  43و  29راستای تحقق اهداف عالی اصول در  رکزمگردید. این 

 :و بهداشت شغلی نموده است. این دپارتمان با فردی پذیر جامعه اقدام به تاسیس دپارتمان ایمنیهای شاغل و آسیبگروه

  شرکای کاری خودمشارکت با 

  صنایعای واحدهای بهداشت حرفههمکاری مدیریت و پرسنل 

 های توسعه یافته خود در این حوزهگیری از سامانهبهره 

 های مختلف سالمتدر حوزههای بسیاری توانسته مطالعات و پژوهش

صورت دهد و از این رهگذر در ها و صنایع با نگاه مبتنی بر بهداشت، ایمنی و ارگونومی و نیز ارزیابی سازمان و بهداشت کار

بدونِ شک استمرار  ظ و ارتقاء سالمت نیروی کار در سطح ملی و توسعه دانش بهداشت شغلی ایشان توفیقاتی حاصل نماید.حف

 های درمانی ایشان گردیده است.گیر هزینهها موجب اعتالی سطح سالمت پرسنل شاغل و کاهش چشماین فعالیت

 

 همکاران و شرکای اصلی
های ها با توانمندیها و شرکتهای مورد تقاضای متقاضیان، برخی از سازمانای جامع از سرویسمنظور عرضه مجموعهبه 

 دهند.این مرکز را یاری می ،نظر به شرح زیر در عرضه خدمات مورد شغلیایمنی و بهداشت مرتبط با حوزه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
یشگاه ، معتمد سازمان 

 
مرکز تحقیقات بهداشت 

 

 CAPEگروه مشاوران 

هب کمک کامپیورت یند آمرکز تحقیقاتی مهندسی فر  
گاه علم و صنعت اریان  دانش
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 HSE-IMS افزارنرم هایابلیتق
 امکان پردازش آنالین اطالعات؛ نگهداری و •

دسترسی سریع به اطالعات شغلی و پرسنلی در هر یک از  •

 ها و واحدهای سازمان؛کارگاه

دسترسی سریع به پرونده پزشکی و پایش سالمت پرسنل  •

 ؛)معاینات ادواری(

های آموزش ایمنی و ریزی برای اجرای برنامهامکان برنامه •

 ؛بهداشت

تحلیل آنالین حوادث و رویدادها توسط مدیران واحد تجزیه و  •

 ایمنی و بهداشت با قابلیت امکان دسترسی مدیران ارشد

ترین زمان در کوتاه HSEتهیه گزارش و آمار ماهیانه واحد  •

 ممکن؛

امکان نمایش گرافیکی نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل  •

 ها بصورت نمودار و جدول؛داده

 افزار و قابلیت اتصال از راه دور؛بودن نرمتحت شبکه  •

های افزار و انطباق آن با ویژگیکاربردپذیری باالی نرم •

 ارگونومیکی و زیبایی شناختی؛

افزار با توجه به نوع های نرمامکان حذف یا توسعه آیکون •

 صنعت و متناسب با نیازهای کارفرما؛

ده با گیری شآور اندازهامکان مقایسه سطح عوامل زیان •

 افزار   المللی در محیط نرماستانداردهای ملی و بین

 

 CAPE رکز تحقیقاتیم HSE-IMSهای تخصصی سامانه سرویس
 

های و زیرساختاصلی پیش نیازهای از شغلی و ایمنی ای بهداشت حرفهحوزه های مرتبط با اطالعاتی داده بانکسامانه حاوی 

های ظرفیتگیری از با بهره CAPEتحقیقاتی  مرکزای در هر سازمانی است. در رشد و توسعه بخش بهداشت حرفهمورد نیاز 

مدیریت آنالین در راستای  HSE-IMSفزارانرم پرداخته است. HSE-IMSتخصصی جامع  افزاربه طراحی و تولید نرمخود 

ها و نیز تجزیه و آوری و مستندسازی دادهسازمان توسعه داده شده و دارای قابلیت متعددی نظیر جمع HSEهای فعالیت

افزار باعث خواهد شد تا باالترین سطوح مدیریت هر سازمانی به اقدامات انجام باشد. این نرممتنوع میتحلیل و ارائه گزارشات 

شکل زیر فضای  مدیریتبه صورت آنالین دسترسی داشته و از روند اقدامات در حال انجام مطلع باشند.  HSEگرفته در واحد 

 دهد.افزار ارائه شده را نشان میکاربری نرم
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 ای و ایمنی شغلیشرح خدمات قابل ارائه در حوزه بهداشت حرفه
 

 :شودپرداخته می مرکزایمنی شغلی ای و های تخصصی حوزه بهداشت حرفهدر زیر به معرفی اجمالی برخی از سرویس

 های فنی در راستای کاهش آنآور فیزیکی و شیمیایی و ارائه توصیهرزیابی محیط کار از نظر میزان و سطح عوامل زیانا 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ای و سالمت شغلی کارکنان حرفههای بهداشت بررسی شاخص 

ها در شرایط عادی کارهای بهبود این شاخصها و راههای بهداشت شغلی و ارائه استراتژیهدف از این پروژه شناسایی و ارزیابی شاخص

ترین مهم د واحدها،و نیز در مواجهه با یک شرایط بحرانی در سازمان یا صنعت موردنظر است. در این پروژه پس از بررسی وظایف و عملکر

(، ANPگیری چندمعیاره همچون )های تصمیمبندی آنها با استفاده از یکی از روشای تعیین و پس از اولویتهای بهداشت حرفهشاخص

(AHP و ..... میزان )براساس الزامات و مستندات مرجع تعیین خواهد شد. در گام بعدی، تیم  های قانونی موجود در هر واحدعدم انطباق

ای خواهد پرداخت. این امر عالوه بر شناسایی های بهداشت حرفههای بهبود براساس الگوی سنجش شاخصتحقیق به ارائه استراتژی

های ایمنی، بهداشت صصان و مدیران بخشهای کلیدی با الزامات و مستندات مرجع در کاهش سردرگمی متخمیزان عدم انطباق شاخص

وری از تواند به افزایش بهرهتواند موثر باشد. چنین اقدامی می( در هنگام مواجهه با شرایط اضطراری و بحران میHSEو محیط زیست )

 طریق حفظ و صیانت از سالمتی نیروی کار منجر شود. 

 حوزه ایمنی و بهداشت شغلی  های آموزشی درریزی و اجرای برنامهنیازسنجی، برنامه

 در راستای ارتقاء سطح آگاهی، نگرش و عملکرد آنها

های تواند براساس نیازهای اعالم شده توسط کارفرما یا براساس نتایج ارزیابیارائه این خدمت می

آموزشی  هایدورهریزی و اجرا شود. برنامه ،اولیه ارگونومیکی و بهداشتی انجام شده در سازمان

افزایش سطح آگاهی کارکنان نسبت به اصول ارگونومیکی کار و ارتقاء سطح فرهنگی  با هدف

گیری و کاهش پیش تواند درمی که ایمنی و بهداشت در هنگام انجام کار ارائه خواهد شد

افزایش سطح ایمنی و سالمت کار در هنگام اجرای  همچنین ها و مخاطرات کارکنان وآسیب

 .شدبا موثر هافعالیت

 های کاری با مشخصات ارگونومیکی پرسنلآنالیز و بررسی میزان انطباق ایستگاه 

چون ابعاد میز کار، سنجی( افراد شاغل و نیز ابعاد فیزیکی ایستگاه کاری همهای آنتروپومتریکی )تندر این مطالعه تنها به بررسی جنبه

دسترسی کاربر و دیگر ابعاد بدنی اپراتور )اداری یا عملیاتی( در هنگام انجام وظایف وضعیت ارگونومیکی ابزارهای مورد استفاده، حد 

شود. سپس میزان عدم انطباق ایستگاه کاری با ابعاد بدنی کاربر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و عالوه بر پیشنهاد اصالحات پرداخته می

 و استانداردهای ارگونومیکی اقدام خواهد شد.     و مداخالت نسبت به طراحی ایستگاه کاری منطبق بر اصول

 کارهای اصالحیهای کار اداری و عملیاتی با هدف ارائه راهارزیابی پوسچر در ایستگاه 

 در وضعیت بدن نگهداشت این های خاصی قرار دهند کهمجبور هستند بدن خود را در وضعیت افراددر طول انجام یک فرآیند کاری، 

مطلوب و یا نامطلوب باشند. هدف ما از بررسی  توانندمی ارگونومیکی لحاظ از پوسچرها .شودنامیده می ((Posture) پوسچر) خاص

آور فیزیکی )صدا، کاری )اداری یا عملیاتی( از نظر وجود عوامل زیانهای الذکر، ایستگاهدر مطالعه فوق

روشنایی و ....(، عوامل شیمیایی )مواد معدنی یا آلی همچون بنزن، آئروسل و .....( و الزامات ارگونومیکی 

د. پس از تعیین نگیر)شناختی، فیزیکی، بیومکانیکی، آنتروپومتریکی و محیطی( مورد ارزیابی قرار می

المللی نسبت به ارائه گیری شده با استانداردهای ملی و بینیزان عدم انطباق سطح عوامل اندازهم

ای و در صورت نیاز طراحی مجدد ایستگاه کاری و اجرای این مداخالت در سطح کارهای مداخلهراه

ضالنی، ع-این خدمت با هدف کاهش میزان اختالالت اسکلتیواحد یا بخش موردنظر اقدام خواهد شد. 

وری عملکرد شغلی های شغلی، تعداد حوادث و غیبت از کار و همچنین افزایش راندمان و بهرهبیماری

  شود.انجام می
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طور مجزا باعث آید که یا بهوجود میهبدر یک ایستگاه کاری ها تحلیل دقیق ریسک فاکتورهایی است که در هنگام کار کردن راین پوسچ

پس از تعیین پوسچرهای نامطلوب و با توجه به امتیاز . شودگردد و یا باعث تشدید عوارض میمیعضالنی  -آسیب به دستگاه اسکلتی 

 توان نسبت به اصالح حرکات و در برخی موارد به طراحی فرآیند کاری موردنظر اقدام نمود. اختصاص داده شده به آن می

 های آنالیز شغلیارگونومیکی در سازمان با استفاده از روش /بهداشتی /بررسی مخاطرات شغلی با رویکرد ایمنی 

 

 

 
 

 

 عروقی-های اسپیرومتری )تست ریه( و شنوایی با بیومارکرهای قلبیسنجی شاخصتحلیل و ارتباط 

تواند تحت تاثیر عوارض، اختالالت و پیامدهای نامطلوب که می هستندهای بدن ترین دستگاهیکی از مهمو شنوایی تنفسی  هایسیستم

 افراد شاغلترین ابزارهای غربالگری و آزمایش تخصصی در معاینات ادواری های کاری قرار گیرد. اسپیرومتری یکی از مهمدر محیط

عروقی با استفاده از پارامترهای -بیومارکرهای قلبیهای اسپیرومتری و شنوایی با سنجی میان شاخصارتباطاین مطالعه  هدف ازباشد. یم

( در میان Pulse 2O( و پالس اکسیژن )Maximum Ventilation، حداکثر تهویه )2VO(، ATهوازی )اساسی مانند آستانه بی

 باشد.  کارکنان مشاغل مختلف می

 ستادی و عملیاتیآن بر کیفیت زندگی در کارکنان  عضالنی ناشی از کار و تاثیر-بررسی اختالالت اسکلتی 

 

 

 

 

 

 
 

 های الکترومانیتیکارزیابی ریسک مخاطرات بهداشتی مواجهه با میدان EMF کارکنان 

دارند.  محیط کار شاغلین در آورى برزیان اثرات و تولید شده هاى کارصورت روزافزون در محیط به( EMF) هاى الکترومغناطیسىمیدان

روی سطوح سلولی و مولکولی اثرات  توانند بردو صورت می که در هر غیرگرمایی ایجاد کرده های الکترومغناطیسی اثرگرمایی ومیدان

به میزان خودکشی  هستند نسبت به دیگران ازهای الکترومغناطیسی با فرکانس باال افرادی که در معرض میدان. مخربی داشته باشند

 تواند برمیهای الکترومغناطیسى با فرکانس پایین میدانهمچنین  برخوردارند.دیگر افراد نسبت به  (درصد 40مراتب باالتری )حدود 

با توجه به عوارض . سلولى مؤثر باشند شده ریزیبرنامه مرگ وی سلول زا بودن، تمایزسرطان شکل سلولى، روی رشد سلولى، مورفولوژی و

و استفاده وسیع از وسایل برقى از جمله رایانه و وسایل مرتبط با آن، مطالعه حاضر با هدف بررسی هاى الکترومغناطیس الذکر میدانفوق

ها و سازمان و عملیاتی هاى ادارىها و تجهیزات الکتریکى در بخشناشى از نمایشگرهاى رایانه یمیـزان شدت امواج الکترومغناطیس

 شود.صنایع انجام می

 مختلف کارکنان صنایعدر های حرارتی تعیین ریسک مواجهه با استرس 

ترین از مهم وری با قرارگرفتن در معرض گرمای بیش از حدانسان، ظرفیت کاری و بهره سالمتیعملکرد فیزیولوژیکی و ثیرات سوء بر أت

خطرات شغلی است که ترین مواجهه با گرمای بیش از حد از شایعهای کاری است. دالیل توجه به ارزیابی استرس گرمایی در ایستگاه

تواند اشتیاق مدت می طوالنیشود. مواجهه با گرما و رطوبت شدید یا و مرگ می عضالنی های مختلفی از جمله گرفتگیمنجر به بیماری

این . هدف از های مرتبط با گرما منجر شودو به بیماری دادهپذیری آنها را افزایش و تمرکز کارگران برای کار را کاهش دهد، تحریک

 

آنالیز شغلی مبتنی  فاده ازفاکتورها و مخاطرات شغلی با استپروژه بررسی ریسک هدف از این

های اثر بخش و کارا در زمینه ادغام عنصر یافتن رویکردبر اصول ایمنی و بهداشت است که به 

، قابلیت ایمنی و بهداشت شغلیدستیابی به سطوح باالتر در زمینه  ،انسانی با طراحی و عملیات

 .شودمنجر میپذیری وری، قابلیت دسترسی و نگهداشتاطمینان، بهره

کشورهای در های شغلی و ناتوانی در عضالنی یکی از علل شایع آسیب-اختالالت اسکلتی

ترین علل مراجعه به پزشکان و غیبت از کار نیروهای متخصص، کاهش حال توسعه و از مهم

-ثیری که اختالالت اسکلتیأشود. با توجه به توری آنان محسوب میکیفیت زندگی و بهره

گذارد، سنجش کیفیت زندگی که به عضالنی بر سالمت جسمی، روانی و اجتماعی افراد می

فیت سالمت و بررسی ابعاد مختلف آن )سالمت و عملکرد جسمی، روانی، معنوی، ارزیابی کی

پردازد ها میخانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و تفریحی( در کارکنان ستادی و عملیاتی سازمان

 تحلیلی در نظر گرفته شود.-تواند هدف این پروژه توصیفیمی
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ثیرگذار بر استرس حرارتی و أترین پارامترهای محیطی و فردی تو .....، شناسایی مهم  DI و WBGT هایشاخصگیری مطالعه اندازه

 های حرارتی در میان کارکنان صنایع مختلف است.   ای برای کاهش میزان مواجهه با استرسکارهای مداخلهدر نهایت ارائه راه

 کارهای عملی برای ارتقاء آنثیرگذار بر فرهنگ و جو ایمنی سازمان و ارائه راهأشناسایی فاکتورهای ت 

طور طبیعی لزوم توجه به ارتقاء  ها بهسپاری فعالیتها و پیچیدگی فرآیندهای کار و برون، حجم پروژهبرخی از صنایعماهیت پرخطر 

 حاکم بر سازمان ایمنی و جو های مؤثر بر فرهنگمؤلفهشناسایی  پژوهش کیفی ایناجرای . هدف از آشکارتر کرده است رافرهنگ ایمنی 

کارهای مدیریت ایمنی و های آموزشی برای ارتقاء سطح آگاهی کارکنان و مدیران و همچنین ارائه راهتدوین برنامه باشد.می و یا صنعت

 تواند منجر به ارتقاء فرهنگ ایمنی حاکم بر سازمان گردد از دیگر اهداف پروژه حاضر است. بهداشت توسط متخصصان که می

 صدابا رویکرد انتخاب بهترین روش کنترل  صنعت موردنظرهای تهیه نقشه صوتی ) نقشه ایزوسونیک( کارگاه   

 آلودگی صدای محیط کار و محیط زیست است. در بیان و تحلیل گرافیکی ترسیمی متداول هایروش از یکی نقشه صوتی یا ایزوسونیک

این  .گرددوارد می Surfer افزارنرم گیری شده تراز فشار صوت در یک محیط گرافیکی و محاسباتی مانندهای اندازهداده در این روش

 سه یاهای گرافیکی دو بعدی دریافت الیهدهد و در نهایت امکان می انجام هاداده روی بر را یابیدرون عملیات کاربر افزار براساس نیازنرم

های نقشههای گرافیکی همانند این الیه .تراز یا کانتر وجود خواهد داشتبندی شده یا نقشه خطوط هممحدوده صورت به بعدی

توجه به نوع منبع تواند در انتخاب بهترین روش کنترل صدا با . این نقشه صوتی میدهندنشان می را فشار تراز هایمحدوده توپوگرافی

 صوتی و ایستگاه کاری مورد استفاده قرار گیرد.   

 های ریاضی در راستای رفع نقاط خطرشناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی موثر در بروز حادثه با استفاده از مدل 

 

 

 

 

 

 

 

 نایعصها و نیاز سازمان پوستر، پمفلت، مقاله، فیلم، اسالید و ..... مورد تهیه و تدوین مواد و وسایل کمک آموزشی اعم از 

افزاری خود در تهیه و تدوین محتواهای آموزشی مرتبط با موضوعات ایمنی، های علمی و نرمدر این خدمت، تیم تحقیق از تمام ظرفیت

تر و ملموس مطالب به کارکنان و مدیران د در ارائه عینینتوانهای کمک آموزشی میبهداشت و ارگونومی استفاده خواهد کرد. این برنامه

 ها و صنایع تاثیرگذار باشد.سازمان

 های کلیدی عملکرد تعیین و مقایسه شاخص، بازنگریHSE  در بازه زمانی قبل و بعد از شیوع کرونا به منظور ارائه

 های بهبودیاستراتژ

، در سازمان Covid-19متاثر از شیوع پاندمی کرونا،  HSEهای عملکردی شناسایی و ارزیابی علمی و میدانی شاخص

های کلیدی با الزامات و مستندات مرجع در کاهش تواند عالوه بر شناسایی میزان عدم انطباق شاخصیا صنایع می

های بیماری( هنگام مواجهه با شیوع HSEو محیط زیست ) ، ایمنیهای بهداشتسردرگمی متخصصان و مدیران بخش

وری از طریق حفظ و صیانت از سالمتی نیروی کار منجر شود. تواند به افزایش بهرهواگیردار موثر باشد. چنین اقدامی می

های کلیدی از طریق شناسایی شاخص ریزی برای رفع نقاط شکست سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیبرنامه

باشد. هدف این مطالعه شناسایی های نوآوری این پروژه میبه یکی از جنبهعملکرد و آمادگی برای برخورد با شرایط مشا

مرحله شامل انتخاب  4است. روش تحقیق دارای  Covid-19در دوران قبل و بعد از شیوع پاندمی  HSEهای کلیدی عملکرد و ارزیابی شاخص

براساس  های قانونی موجود در هر واحدتعیین عدم انطباق، Covid-19در دوران قبل و بعد از شیوع بیماری  HSEهای عملکرد محورها و شاخص

 های واگیردار مشابه خواهد بود.در زمان شیوع بیماری HSEهای عملکردی های بهبود برای شاخصالزامات و مستندات مرجع و ارائه استراتژی

 

اغلب ای از خطاهای به واسطه سلسلهال هستند و معمو گحوادث به ندرت محصول صرفا یک اشتباه بزر

دهند. کنترل حوادث یکى از اهمیت یک فرد یا تعدادی از افراد و یا یک مجموعه رخ می جزئی و کم

طور  را به حوادثتوان هاى آن می. با تعیین علل حوادث و ریشههای اصلی پیوسته مدیران استدغدغه

سایی خطاهای انسانی منجر این پژوهش با هدف شنا .اساسى کنترل نمود و از بروز دوباره آنها جلوگیرى کرد

بینی تبعات و مدلسازی ریاضی آنها برای پیشبه حوادث با استفاده از تجزیه و تحلیل فاکتورهای انسانی 

 شود.حوادث مشابه در صورت وقوع و اقدامات کنترلی الزم برای مواجهه با آنها پیشنهاد می
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 در حوزه بهداشت و ایمنی CAPEهای تخصصی مرکز برخی دریافت کنندگان  اخیر سرویس

شرکت پارس فوالد  -)شرکت آلومینای ایرانکار و رفتارشناسی ایمنی کارکنان انجام مطالعات ارگونومی محیط .1

 شرکت فوالد هرمزگان جنوب( -سبزوار

)شرکت گاز شرکت گاز استان هرمزگان  HSEهمیار بهداشت در قالب پروژه  ها و مدارک حوزهتدوین دستورالعمل .2

 هرمزگان( استان

در هر سه حوزه بهداشت، ایمنی و محیط  HSEتدوین تمامی مدارک فنی حوزه بهداشت صنعتی در قالب پروژه همیار  .3

 )شرکت نفت فالت قاره ایران(زیست 

در حوزه بهداشت صنعتی با استفاده از ابزارهای بهبود سیستم برای کلیه مناطق   GAP Assessmentانجام مطالعات .4

 )شرکت نفت فالت قاره ایران(عملیاتی شرکت نفت فالت قاره ایران 

سنجی ارزیابی ریسک فاکتورهای ها، حوادث و رخداد شغلی و امکانروزرسانی بانک اطالعاتی شناسنامه مشاغل، کارگاههب .5

)شرکت برای کلیه مناطق عملیاتی شرکت نفت فالت قاره ایران   HSEهای ارزیابی ساالنهشاخصارگونومیک تهیه 

 نفت فالت قاره ایران(

روش محاسبه احتمال خطای انسانی در مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری با استفاده از روش شاخص احتمال  .6

 )سازمان برنامه و بودجه( (SLIMموفقیت )

)سازمان بهداشت جهانی بدنی در محل کار کارکنان ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  ارتقاء فعالیت .7

(WHOوزارت بهداشت /)) 

 )وزارت نیرو/دانشگاه علوم پزشکی ایران( های آبشاری بر مبنای سیاالت آلی مختلفتحلیل ایمنی ذاتی نیروگاه .8

 )وزارت نیرو/دانشگاه علوم پزشکی ایران(تحلیل ایمنی ذاتی یک سیستم تبرید اجکتوری آبشاری  .9

)نیروی انتظامی/ تاثیر ارتعاش تمام بدن و تغییرات سرعت خودرو بر وضعیت فیزیولوژیکی و بار کاری ذهنی رانندگان  .10

 دانشگاه علوم پزشکی ایران(

 )دانشگاه علوم پزشکی ایران(پذیری عالئم ایمنی در کارگران ساختمانی های شناختی و درکویژگی .11

سال و ارتباط آن با ابعاد منتخب دست  6-18آموزان ایرانی بررسی عملکرد دست و میزان توانایی اندام فوقانی در دانش .12

 )اداره آموزش و پرورش شهر تهران/ دانشگاه علوم پزشکی ایران(

تنفسی واگیردار در های حاد عفونت تبیین مدل اجرایی پیشگیری و پاسخ اضطراری در مقابله با کرونا ویروس و سایر .13

 (WHO)سازمان بهداشت جهانی )های کار ایران محل
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 کاران و اعضای اصلی دپارتمان ایمنی و بهداشت شغلیهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 ها و مقاالتلی همکار در پروژهلالمحققین بینم

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 دکتر نوراله کثیری

 دکترای تخصصی مهندسی شیمی

 از دانشگاه سوانزی انگلستان

 مدیر مرکز
 

 

 

  مهندس حسین سیفی

 ایارشد بهداشت حرفه کارشناس

 از دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 

 

 دکتر شهرام وثوقی
 ای دکترای بهداشت حرفه

 دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس از

 

 

  مهندس مهسا محمدی

 ایبهداشت حرفهکارشناسی 

 از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

 

 

 زادهمهندس سجاد رستم

 کارشناسی ارشد ارگونومی و ایمنی شغلی 

 از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
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