خالصٍ اخثار قطة:

شهریور 1396

 جذب آقای دکتز قاسمی تعىًان عضً جذیذ گزيٌ مُىذسیتُذاشت حزفٍ ای داوشکذٌ تُذاشت َمذان

ايلًیتُای تُذاشت حزفٍ ای اس دیذگاٌ ساسمان تُذاشت جُاوی
دس حبل جبضش دس اکثش کشَسّبی جْبى پَشش بْذاشت حشفِ ای
هٌحظش بِ اسائِ بْذاشت حشفِ ای بِ کبسگشاى بخش طٌعتی است ٍ سبیش
گشٍُ ّبی شغلی اص خذهبت بْذاشت حشفِ ای بْشُ ای ًذاسًذ.هْوتشیي

 اوتصاب آقایان دکتز محمذفام ،دکتز قزتاوی ي دکتز علی آتادیتعىًان اعضای شًرای عالی مزکش تحقیقات تُذاشت ي ایمىی
شغلی
 -عضًیت آقایان دکتز کالت پًر،دکتزمیزسائی تعىًان اعضای

هشبغلی کِ عوَهب" دس اکثش کشَسّبی جْبى بخظَص دس کشَسّبی

تمام يقت مزکش تحقیقات تُذاشت ي ایمىی شغلی

جْبى سَم اص خذهبت بْذاشت حشفِ ای هحشٍم بَدُ ٍ دس اٍلَیت سبصهبى

 -عضًیت آقایان دکتز عصاری،دکتز حمیذی ي دکتز تُزامی

بْذاشت جْبًی هی ببشٌذ شبهل بش کشبٍسصاى، ،کبسگشاى هعبدى، ،

تعىًان عضً ویمٍ يقت مزکش تحقیقات تُذاشت ي ایمىی شغلی

کبسگشاى کبسگبّْبی کَچك ٍ ،کبسگشاى هْبجش ٍ هقبطعِ کبس ،کبسگشاى
سبختوبًیًَ ،جَاًبى ٍ خَیش فشهبیبى ّستٌذ .بش اسبس اسصیببی کِ دس
سبل ،2009/2008سبصهبى بْذاشت جْبًی دس هیبى  120کشَس جْبى

داشتِ حذٍد یك چْبسم کشَسّبی جْبى اطال اص سطح بٌذی خذهبت
بْذاشت حشفِ ای اطالع ًذاسًذ ٍ یك سَم کشَسّبی جْبى اص اسائِ
خذهبت بْذاشت حشفِ ای دس سطَح هختلف کبسی اطالع داشتِ ٍلی
عوال" پَشش دّی ضعیفی داسًذ دس اکثش کشَسّبی جْبى کٌتشل هَاجِ
شغلی هحذدٍد بِ کبسخبًجبت بضسگ است ٍلی دس هشبغل بب جوعیت
ّبی ببالّوچَى بخش کشبٍسصی ّیچگًَِ خذهبت بْذاشت حشفِ ای

اًجبم ًوی گیشد دس حذٍد یك سَم جوعیت جْبى ،یك سَم صهبى خَد

خالصٍ اخثار ایمىی ي تُذاشت حزفٍ ای:
اعالم وتایج وُایی آسمًن کارشىاسی ارشذ يسارت تُذاشت،سال تحصیلی96-97
 راٌ اوذاسی لیىک کاوال گزدآيری تجزتیات متخصصیهتُذاشت حزفٍ ای
لیىک کاوال گزدآيری تجزتیات متخصصیه تُذاشت حزفٍ
ای:
https://t.me/joinchat/AAAAAEGH00wcZS5aBMrxwA

سا دس دحیط کبس هی گزساًٌذ ٍ دس ّوِ هحیطّبی کبسی کلیِ افشاد بب
هخبطشات شغلی هَاجِ ّستٌذ طبق اعالم سبصهبى  WHOاگش خذهبت

تزوامٍ َای آتی قطة:

بْذاشت حشفِ ای بطَس هٌبسب ٍ هَثش بشای توبم شبغلیي فشاّن ًشَد،

-

تُیٍ تاوک اطالعات جامع کارشىاسان HSEکشًر

سبب کبّش ظشفیتْبی کبسی ٍ دس ًتیجِ صیبى اقتظبدی بِ هیضاى -20

-

وصة صىذيق اوتقادات ي پیشىُادات در دفتز قطة

 10دسطذ تَلیذ ًبخبلض هلی هی گشدد.

دکتز تُزامی

علمی مُىذسی تُذاشت حزفٍ ای کشًر

استفادٌ اس شثکٍ َای تیشیه تٍ جای درخت خطا ي درخت ريیذاد در

ارسیاتی ایمىی ي تجشیٍ ي تحلیل حًادث
تکٌیك ّبی دسخت خطب ٍ دسخت سٍیذاد هعوَل تشیي تکٌیك ّبی هَسد
استفبدُ دس اسصیببی ایوٌی سیستن ّب ٍ تجضیِ ٍ تحلیل حَادث هی ببشٌذ .ایي
تکٌیك ّب علی سغن هضیت ّبی صیبد ،داسای هحذٍدیت ّبیی ّستٌذ کِ
استفبدُ اص آًْب سا بشای سیستن ّبی بضسگ ٍ پیچیذُ بب هشکل سٍبشٍ هی کٌذ.
بِ عٌَاى هثبل ،دس ایي تکٌیك ّب ،سٍیذادّبی پبیِ هستقل اص ّن دس ًظش
گشفتِ هی شًَذ ،سٍیذادّبی پبیِ هتغیشّبی دٍ حبلتی ( )binaryدس ًظش
گشفتِ هی شَد ٍ ،جْت بشقشاسی استببط بیي سٍیذادّبی پبیِ ٍ سٍیذادّبی
هیبًی ٍ ًْبیی تٌْب اص دسٍاصُ ّبی هٌطقی ( )logic gatesقطعی استفبدُ هی
شَد .شبکِ ّبی بیضیي ،سٍیکشد ًسبتبً جذیذی است کِ عالٍُ بش قببلیت هذل
سبصی سیستن ّبی بضسگ ٍ پیچیذُ ،داسای اًعطبف پزیشی بیشتشی ًسبت بِ
سٍیکشدّبی دسخت خطب ٍ دسخت سٍیذاد بَدُ ٍ هی تَاى اص آى بشای
هتغیشّبی چٌذ حبلتی استفبدُ ًوَد ٍ ّوچٌیي سٍابط بیي سٍیذادّبی پبیِ سا
ًیض بِ ساحتی هذل سبصی ًوَد .سٍیکشد شبکِ ّبی بیضیي بِ هتخظظیي ایي
تَاًبیی سا هی دّذ کِ ّن احتوبل سخذاد سٍیذادّبی ًبشٌبختِ سا پیش بیٌی
ًوبیٌذ ٍ ّن ایٌکِ بب تَجِ بِ ششایط هتغیشّبی اثشگزاس هختلف ،احتوبل
سٍیذاد هَسد اًتظبس سا بِ سٍص سسبًی (ً )updateوبیٌذ .یك شبکِ بیضیي
داسای دٍ بخش کیفی ٍ کوی است کِ بخش کیفی بظَست گشافیکی اجضای
سیستن هَسد هطبلعِ ٍ سٍابط علت ٍ هعلَلی بیي آًْب سا ًشبى هی دّذ ٍ
بخش کوی ًیض کِ بِ طَست جذاٍل احتوبل ششطی بیبى هی شَد ،سابطِ
کوی بیي هتغیشّب سا ًشبى هی دّذ .جذاٍل احتوبل ششطی سا ّن بب استفبدُ
اص دادُ ٍ ّن بب استفبدُ اص ًظش هتخظظیي هی تَاى تعییي ًوَد .الصم بِ رکش
است کِ اسبس آًبلیض ّبی کوی دس شبکِ بیضیي بش اسبس تئَسی هعشٍف بیض
دس احتوبالت هی ببشذ .بب تَجِ بِ قببلیت ّبی ایي سٍیکشد ،استفبدُ اص آى دس
اسصیببی ایوٌی ٍ تجضیِ ٍ تحلیل حَادث بظَست سٍص افضًٍی دس حبل افضایش
هی ببشذ.
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