لیست قراردادهای ارتباط با صنعت در سال 3131
1
شرکت آب وفاضالب استان همدان
2
شرکت پارس کانی
3
مجتمع مهندسی فروزنده
4
شرکت تولیدات معدنی نوشیجان
5

شرکت تولید و فراوری فلزات پایه سیماب

6
شرکت آب وفاضالب استان همدان
7
8
9

شرکت توسعه روشنائی روناک
شرکت رضوان سیلیس مالیر
شرکت انتقال گاز منطقه  7کشور

11
شرکت ایستا صنعت فوالد غرب
11
شرکت کویر تایر
12
شرکت آب وفاضالب استان همدان
13
شرکت پارس کانی

بررسی کمی و کیفی لجن تولیدی تصفیه
خانه های آب و امکان سنجی استفاده از آن
دربخش کشاورزی
طراحی و اجرای سیستم تهویه صنعتی و
اسکرابر به منظور کنترل آالینده های
منتشره
طراحی نصب و راه اندازی سیستم تهویه
موضعی و غبارگیری سیسلیکون و بگ فیلتر
 2خط شکن
طراحی و نظارت بر تهیه مصالح ،ساخت
،نصب و راه اندازی سیستم تهویه موضعی و
غبارگیر
طراحی و نظارت بر سیستم تهویه موضعی
واحد الکترولیز
بررسی بکارگیری سیستم برگشت لجن در
کاهش مضاعف کدورت آب در تصفیه خانه
اندازه گیری بخار جیوه عنصری در هوای
محیط کارو جیوه کل در اداره شاغلین
طراحی و نظارت بر ساخت و راه اندازی
سیستم تهویه موضعی و غبارگیر
طراحی سیستم کنترل ثابت صدا شامل مافلر
ثابت برای واحد خروجی بلودان  6اینچ
طراحی ونظارت بر اجرای سیستم تهویه
موضعی جهت کنترل آالینده های منتشره از
واحد جوشکاری
پیاده سازی ارگونومی در شرکت کویر تایر به
منظور پیشگیری از آسیبهای اسکلتی و
عضالنی
بررسی کمی و کیفی لجن تولیدی تصفیه
خانه های آب و امکان سنجی استفاده از آن
دربخش کشاورزی
طراحی و اجرای سیستم تهویه صنعتی و
اسکرابر به منظور کنترل آالینده های
منتشره

لیست قراردادهای ارتباط با صنعت سال 39
1
2
3

شرکت تولیدی فوم کار
شرکت انتقال گاز ایران منطقه 7
مجتمع تولید کربورسیلیسیم و اکسید آلومینیوم آبادان

4
شرکت معدن کاران نسوز
5
شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو
6
شرکت فرآوری مواد معدنی و صنعتی سیلیس نسوز پارس
7
شرکت آسیا سنگ
8
شرکت گاز منطقه 7

بررسی آالینده های شیمیایی هوای محط کار
شرکت تولیدی فومکار
انجام پنج مورد ارتعاش سنجی تمام بدن و
بازوی کارگران در معرض ارتعاش
طراحی و نظارت بر ساخت ،نصب ،راه اندازی
سیستم تهویه صنعتی و غبارگیر
طراحی و نظارت بر ساخت ،نصب و راه اندازی
سیستم تهویه صنعتی و غبارگیر به منظور
کنترل آالینده ها بمنظور کنترل آالینده های
منتشره
انجام پروژه علمی و آموزشی در زمینه
ارگونومی در چهارچوب پروژه استانداردسازی
ارگونومیک ایستگاه های کاری در شرکت
ایران خودرو
طراحی و نظارت بر تهیه مصالح ساخت ،نصب
و راه اندازی سیستم تهویه صنعتی و غبارگیر
به منظور کنترل آالینده ها بمنظور کنترل
آالینده های منتشره
ارائه مشاوره فنی و راهکارهای اصالحی
سیستم تهویه صنعتی و غبارگیرها به منظور
کنترل آالینده های منتشره دستگاه های
فکی ،کوبید و سرندها
طراحی سیستم کنترل ثابت صدا شامل
مافلرثابت برای یک واحد خروجی بلودان 6
اینچ

لیست قراردادهای ارتباط با صنعت دانشکده بهداشت درسال 3133
1
شرکت پتروشیمی فجر
2
کارخانه سنگ کوبی ابراهیمی

بررسی میزان ترکیبات آلی فرار ( )VOCدر
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 بمنظور کنترل آالینده های هوای
منتشره از دستگاه های سنگ شکن آسیاب و
نوارهای مربوطه

3
شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو
4

شرکت ملی گاز ایران

5
شرکت بهکاران ورق توس
6
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
7
شرکت سیلیس ممتاز

8

بانک مسکن

9
شرکت موکت

انجام پروژه علمی و آموزشی در زمینه
ارگونومی در چهارچوب پروژه استانداردسازی
ارگونومیک ایستگاه های کاری در شرکت
ایران خودرو
طراحی و تدوین  05دستورالعمل ایمنی
اختصاصی شرکت ملی گاز ایران
طراحی و نظارت بر تهیه مصالح ،ساخت،
نصب و راه اندازی سیستم تهویه موضعی و
غبارگیرها بمنظور کنترل آالینده های هوای
منتشره از یک دستگاه کوره قوس الکتریکی
بررسی آالینده های شیمیایی در محیطهای
کاری و ارائه راهکارهای بهینه برای کاهش و
کنترل مواجهه کارکنان  ،ارزیابی ریسک
پایش بیولوژیک مواجهه در محیط کار
طراحی و نظارت بر تهیه مصالح ،ساخت،
نصب و راه اندازی سیستم تهویه موضعی و
غبارگیرها بمنظور کنترل آالینده های هوای
منتشره از یک دستگاه سنگ شکن فکی،
سیلو ،کوبیدود و دستگاه سرند
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

