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 معرفی

هاي ایمنی، ارتقاء کیفی و کمی سیستم با هدف 13/06/1384اداره ثبت تهران با مسئولیت محدود در مورخ  254277شرکت دیباگستران صنعت به شماره ثبت 

و  گیري از کادري مجرب و کار آزمودهساله مدیران وبا بهره  22اکنون با تكیه بر تجاربها و مراکز صنعتی تاسیس وهمبهداشت و محیط زیست در سازمان

، HSEهاي مرتبط با توان علمی و فنی جهت اجراي پروژهاي از یمنی و آتش نشانی، بهداشت صنعتی و محیط زیست، مجموعهمتخصص در زمینه ارائه خدمات ا

 هاي نوین را فراهم نموده است.هاي مدیریتی ایمنی، بهداشت، محیط زیست وکیفیت وتوسعه فن آورياستقرار نظام

روش اي را در ارائه خدمات بوجود آورده است. با استفاده از این ویژه اي شرایطخرید یک مرحلهسازي استراتژي موفق با هدف پیاده دیباگستران صنعتمهندسی 

با  ،در دنیاي فعلی زمان ،احساس نیاز جهت مراجعه به فروشنده دیگر را نخواهد داشت ام نیازهاي مربوط به خود را بر آورده نموده ومشتري با یک بار مراجعه تم

یا دریافت  هر دو قادر خواهند بود از ارائه و یاکاال و  یاجاي خدمات یکضمن اینكه هم فروشنده وهم مشتري در فروش  ،هاستترین دارائی انسانارزش

 باشد. می HSEکامل خدمات پكیج ارائه  در حال حاضر قادر به دیباگستران صنعتتخفیفات ویژه بهره برند. شرکت مهندسی 

 اهداف

 HSEراهبردي سازمانها در زمینه  توان مدیریتی و ارتقاء فرهنگ، دانش فنی و -1

 مانیصیانت از سرمایه با ارزش نیروي انسانی در راستاي اهداف ساز -2

 مترقبهغیر کنترل شرایط بحرانی و پیشگیري از بروز حوادث و -3

 منطبق بر استانداردهاي بین المللی  ایجاد محیط کاري سالم، ایمن، ارگونومیک و -4

 جلوگیري از بروز هرگونه  آسیب زیست محیطی -5

 مالی کاهش میزان خسارات جانی و پیشگیري و -6

 در صنایع HSEتخصصی  تبیین جایگاه آموزش جامع و -7
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 نمودار سازمانی

 

مدیر عامل هیئت مدیره

مدیر بهداشت، ایمنی و محیط 
زیست

مدیر بهداشت

مهندسی بهداشت 
حرفه اي

سنجش، اندازه گیري و کنترل عوامل 
زیان آور محیط کار

طب کار

مهندسی بهداشت 
محیط

کنترل و بهسازي محیط کار

پایش و تغذیه کارکنان

مدیر ایمنی
مهندسی ایمنی

صنعتی

طراحی سیستم اطفاء حریق

طراحی سیستم اعالم حریق

تجهیزات حفاظت فردي

مدیر محیط زیست
مهندسی محیط 

زیست

ارزیابی پروژه هاي زیست محیطی

پایش زیست محیطی

کنترل محیط زیست

بهسازي محیط زیست

مبارزه با حشرات موذي در اماکن صنعتی 
و خانگی

مشاوره

نشریه نوید ایمنی و 
بهداشت کار

مدیر اجرایی

هیئت علمی

هیئت تحریریه

امور فنی و هنري 

چاپ

توزیع
مدیر روابط عمومی

مدیر اداري
مسئول اداري

دبیر خانه مرکزي

کارشناس ارشد فروشمدیر بازرگانی
کارشناس فروش

بازاریاب

مدیر آموزش تخصصی

بهداشت، ایمنی و محیط 
زیست

آموزش حضوري

آموزش غیر حضوري

فناوری اطالعات

آموزش حضوری

آموزش غیر حضوری

مدیر فروش 
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 هیئت مدیره

 سمت تخصص -گرایش تحصیالت نام و نام خانوادگی

 هیئت مدیرهرئیس مدیر عامل و  ایبهداشت حرفهمهندسی  کارشناسی غالمرضا چهاری

 هیئت مدیره عضو  ایمهندسی بهداشت حرفه ارشد کارشناسی اصغرنوران

 اداریکادر تخصصی و 

 سمت تخصص -گرایش تحصیالت نام و نام خانوادگی

 مدیر ایمنی ایمنی دکترا محمد شمس

 مشاور پزشک عمومی دکترا میر عباس جلیلی

 مشاور و محقق پزشک عمومی دکترا مهران مرعشیان

 مشاور تغذیه و پایش سالمت کارکنان تغذیه دکترا محمد صمدی

 کارشناس آموزش –کارشناس ارزیاب  تست و بازرسی - HSE کارشناسی ارشد امیر هاشمی

 مدیر محیط زیست محیط زیست کارشناسی ارشد احد جعفری

 مدیر آموزش و نظام هاي استاندارد مدیریت صنعتی -مدیریت  کارشناسی ارشد حسین محرابی

 مدیر اداري HSEارشد  -مهندسی مكانیک ارشد کارشناسی سیده سمانه بابانژاد

 محقق -مسئول پروژه ها  HSEارشد    - فیزیک اتمی کارشناسی ارشد غزال پارسا 

 کارشناس مسئول پروژه مهندسی بهداشت محیط کارشناسی ارشد امیر آبیار

 مدیر پروژه صنایع ایمنی صنعتی کارشناسی ارشد محمد غضبان

 کارشناس آموزش –کارشناس ارزیاب  ارشد محیط زیست –مهندسی بهداشت حرفه اي  کارشناسی ارشد احمد عبادی

 کارشناس آموزش –کارشناس ارزیاب  HSEارشد  -مهندسی بهداشت حرفه اي  کارشناسی ارشد عباس فضلی

 کارشناس پروژه مهندسی بهداشت حرفه اي کارشناسی ارشد حسین شهبازی

 پروژهکارشناس مسئول  مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار کارشناسی ماندانا صفی پور

 مدیر سیستم هاي اعالم و اطفاء حریق مكانیک سیاالت کارشناسی مهدی عظیمی

 ITمدیر  ITمهندسی  کارشناسی حسن پور مرتضی

 مدیر پروژه ها مهندسی بهداشت حرفه اي کارشناسی حسین گلشن

 مسئول فنی مبارزه با حشرات و جانواران موذي بهداشت محیط کارشناسی هما خدایی مرندی فر

 کارشناس آموزش –کارشناس ارزیاب  مهندسی ایمنی صنعتی کارشناسی مهدی آتشین چهره

 کارشناس آموزش ایمنی صنعتی –مهندسی صنایع  کارشناسی سید جالل موسوی

 کارشناس پروژه مهندسی بهداشت حرفه اي کارشناسی کامران شایانفر

 کارشناس پروژه ایمنی صنعتی کارشناسی بهنام پاچاوش

 کارشناس فروش-کارشناس ارزیاب مهندسی بهداشت حرفه اي کارشناسی آهگرکالئی نگار یعقوبی

 کارشناس ارزیاب مهندسی بهداشت حرفه اي کارشناسی معصومه عیدی

 کارشناس ارزیاب تست و بازرسی فنی -مهندسی مكانیک  کارشناسی خشایار ظهرابی

 کارمند اداري انسانی دیپلم سعیده صالحی مهر
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 اهم خدمات

 هاي محیط کار برداري و ارزشیابی کلیه آالینده شناسایی، نمونه -1

 هاي کار هاي ارگونومیكی و طراحی پستهاي محیط کار و ارزیابیهاي کنترل آالیندهاي در زمینه سیستمارائه هرگونه خدمات مشاوره -2

 اي براساس مجوزهاي رسمی رفه اقدام جهت صدور گواهینامة سالمت فرآیند کار از نقطه نظر بهداشت ح -3

 HSEهاي آموزش تخصصی تشكیل کالس -4

 و خط مشی  MSDSهاي اجرایی روش ها،تهیه و تدوین استانداردها، دستورالعمل -5

 تأمین نیرو و راهبري مراکز بهداشت کار در کارخانجات و صنایع  -6

 ارزیابی اثرات زیست محیطی   -7

هاي محیط زیست براساس مجوز آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست کشور شماره گیري تمامی آالیندهبرداري و سنجش و اندازهشناسایی، نمونه  -8

(AN-44-8007-0113) وانجام مصوبات دولت در ارتباط با خود اظهاري و پایش زیست محیطی واحدهاي تولیدي صنعتی، خدماتی، تجاري و غیره 

 (EMS) و (EMP)مدیریت زیست محیطی و نظارت و پایش آن  -9

 یصنعت و یبهداشت يهاپساب يهاخانه هیتصف يهاپروژه  شیاجراء نظارت، پا طرح و -10

 هاي زیست محیطی از منابع آب، پساب، هوا و خاکهاي پاالیش و حذف آالیندهمشاوره و طراحی پروژه -11

 جامد شهري و صنعتیهاي هاي مرتبط با نحوة دفع، حمل و امحاء انواع زباله و پسماندمشاوره و اجراء پروژه -12

  Fire proofingهاي حفاظت از حریق مشاور، طراح و مجري سیستم -13

 هاي اعالم و اطفاء حریقاندازي سیستمطراحی و نصب و راه  -14

 یاب گازها و بخاراتهاي پایش و مانیتورینگ و نشتطرح و اجراء کلیة سیستم -15

 هانشانی و مراکز ایمنی در صنایع و پاالیشگاهآتشهاي برداري و راهبري ایستگاه تأمین نیروي انسانی و بهره -16

 هاي مختلفهاي ایمنی و شناسائی خطرات، ارزیابی ریسک به روشانجام کلیة خدمات بازرسی -17

 سنجش میزان واکنش در شرایط اضطراري  -18

 استقرار سامانه بحران وپدافند غیر عامل -19

 صنعتی(هاي تهویه سیستم -ط کار )مهندسی کنترل صدا بهسازي محی -20

 هاي آموزشی، باشد. در این بسته بوسیله برگزاري سمینارمی« الگوي تغذیه سالم و ارتقاي سبک زندگی»بسته آموزشی : که شامل  -21

هاي ارتقاي سبک کارکنان الگوي تغذیه سالم و روش ( ، بروشورهاي آموزشی و..... .E-learningهاي آموزشی، آموزش الكترونیک بر مبناي وب )کالس -22

 زندگی را فرا می گیرند.

هاي مرتبط با تغذیه از جمله اضافه وزن و چاقی، می باشد. در این بسته وضعیت تغذیه کارکنان و بیماري« پایش تغذیه کارکنان»بسته خدماتی : که شامل  -23

، مشاهده، آزمایشات پزشكی و ...... مورد هاي قلبی عروقی با ابزاري مانند پرسشنامه، مصاحبهکبد چرب، افزایش قند، چربی و کلسترول خون، بیماري

اوره شارزیابی قرار گرفته و براي افراد در معرض خطر پرونده سالمت تشكیل شده و اقدامات الزم در خصوص بهبود وضعیت سالمت کارکنان از طریق م

 تغذیه و فعالیت جسمانی، ارایه برنامه غذایی و ورزشی و .... انجام خواهد گرفت.

 شرات و جانوران موذي در اماکن عمومی و خانگی و صنعتیمبارزه با ح -24

 های امور استاندارد وآموزشمعرفی فعالیت

وري شاغل نه تنها یک انتخاب بوده هاي عمومی و تخصصی در زمینه بهداشت، ایمنی و محیط زیست به منظور ارتقاء بهرهفراگیري آموزش

جهت حفظ و صیانت نیروي کار کشور محسوب میشود. شرکت دیباگستران صنعت به  بلكه به عنوان یک ضرورت و الزام انكارناپذیر در

هاي کارشناسان و مندي از منابع و امكانات و توانمندي عنوان یک بخش خصوصی فعال و ارائه دهندة خدمات فنی و مهندسی وبا بهره

در همین زمینه شرکت  هاي انسانی و مالی کشور ایفا نماید.باشد که نقش مؤثري را در حفظ و اعتالي سرمایهکشور قادر می HSEنخبگان 

دیباگستران صنعت اقدام به تهیه مجموعه تقویم آموزشی نموده که کلیة سازمانها، موسسات و بخشهاي صنعتی، معدنی، کشاورزي و خدمات 
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ود را طی یک درخواست رسمی با ذکر عنوان دوره هاي آموزشی مندرج در تقویم، افراد واجد الشرایط ختوانند با توجه به مشخصات دورهمی

 به این شرکت ارسال نمایند.

 :های آموزشیهای فعالیتمعرفی خدمات و زمینه

اي مورد هاجرایی مرتبط با حیطه اساتید مجرب با پیشینه علمی و و مدیران با سابقه متشكل از کارشناسان و دیبا گستران صنعتشرکت 

هاي غیر آموزش کارگاه( و هاي حضوري )سمینار، دوره ودگی دارد خدمات آموزشی خود را در قالب آموزشآمااگاه مشاورین  تدریس و

این خدمات شامل دو  .خصوصی ارایه نماید ها اعم از دولتی وها و شرکتخدمات مشاوره جهت بهره برداري شاغلین سازمان حضوري و

 :باشدبخش می

 آموزش حضوری: 

 هاي زیر:کارگاه در حیطه دوره و آموزشی در قالب سمینار،هاي ه برنامهئارا

  بهداشت و محیط زیست ایمنیکلیات ، (HSE)گردد.هاي مربوط میکه شامل تمامی دوره 

 هاي ایمنی بیمار، ایمنی پرستاران، اصول اعتبار بخشی و...(ها )دورههاي اعتبار بخشی در بیمارستاندوره 

 دوره هاي مهندسی در مدیریتتكنیک( هاي,FMEA Problem Solving کلیه ،ISO )... ها و 

  دورهایمنی و بهداشت حرفهمدیریت( هاي اي,OHSAS IMS HSE, MS ISO ).... و 

 مدیریت ( هاي دورهمنابع انسانیHRM )... مدیریت مشارکتی، نظام پیشنهادات، تفكر نقادانه و ، 

 دوره( هاي مدیریت استراتژیکBusiness Plan ،5S)... قابلیت اطمینان و ، 

 دوره وريهرهو ب مدیریت کیفیت( هاي تفكر سیستمی، مدیریت جامع کیفیتTQM )... و 

 و ...( هاي مدیریت بحران، مدیریت سازمانی، کارآفرینی، مدیریت تصمیم گیريمدیریت عمومی) دوره 

 هاي پزشكی و ...(خطرناک، فوریتهاي یک روزه اطفاء حریق ، مواد اي ایمنی و آتش نشانی)دورهدوره ه 

 هاي ارزیابی ریسک ارگونومی و ...(هاي اصول ارگونومی اداري، شیوههاي ارگونومی )دورهدوره 

 ی و ...(عتی وعمومی، صدا و ارتعاش، روشنایهاي مهندسی تهویه صن)دورهفنی و مهندسی  

 ی و ...(ریایمحیط زیست دهاي طبیعی، اصول ، اکوسیستممدیریت انرژيهاي )دوره محیط زیست 

 دورهافزارهاي تخصصینرم(جامع مدیریتافزار هاي آموزش کار با نرم  HSE نرم افزار ،MSDS ...و) 

 سازمانی، شخصیت و ...( –هاي روانشناسی عمومی، صنعتی )دوره روانشناسی 

  حضوری : غیر آموزش

( ارائه  E-learning)  بسته هاي آموزشی غیر حضوري، CDکتب، جزوات واین شرکت با در اختیار داشتن منابع مختلف آموزشی شامل 

 را دارد. ها به صورت الكترونیكی هم زمان در سراسر کشور نموده است. الزم به ذکر است این شرکت توانایی برگزاري آزمون پایان دوره

 .مراجعه فرمایید www.hseqiran.comها به آدرس اینترنتی گروه تر در مورد دورهجهت توضیحات کامل

 ایحرفهبهداشت  یزمینه ردهای انجام شده توسط کارشناسان این شرکت برخی از فعالیت

  های:ارزیابی عوامل زیان آور محیط کار در شرکتشناسایی و 

آب و چاپ سجادي، صنایع هوا و فضا شهید فكوري، صنایع هوا و فضا شهید چمران، نیرو محرکه،  تاید واتر خوزستان، پتروشیمی بندر امام، 

رکت ششرکت جهان پارس )عسلویه(، مجتمع دخانیات تهران، صنایع دریایی جوالیی، آرمان جین، آریز پویاي صنعت، فاضالب مناطق تهران، 

، مزمزعطاف صانع، انشرکت حفار چاه جنوب، شرکت شهاب سنگ، شرکت نفت پاسارگاد، آرد زرین خوشه، شرکت صبا نیرو، سایپا پرس، 

جهان ، راه آهن جمهوري اسالمی ایران، آي سودا، پسمانداري هسته اي، مجتمع فوالد پارس، سپهر ابر آسیا،سیلوي تهران،  فرارنگ آریا

ونل نو ت، شهرداري مناطق تهران ، نفت بهران، جنرال مكانیک، فارس حمل و نقل بین المللی خلیج، شهید فكوريهوا و فضا  عیصنا، کریستال

، شیشه ایران، شوگا، دکتر عبیدي، 3- 2 – 1، کروز  اتوبوسرانی هاي تهران ، ایران خودرو دیزل، چاپ سجادي، فرا رنگ آریا، مرغک، سود

http://www.hseqiran.com/
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لوله ، شمس امید ،پردیس روز، فروزان الكتریک، بیمارستان کسري، بیمارستان فیروز آبادي، پالین تکآب و فاضالب مناطق تهران، ، آبفا، آپرین

 سیما چوب و ... .، آوندپالست،  - PSSصندلی سازي پارس ، کناف، جهان ترمز، گستر خادمی

 هایارزیابی ارگونومی در شرکت: 

  آریز پویاي صنعت و ... .آب و فاضالب مناطق تهران، نیرو محرکه،  

 های:در شرکت ارزیابی عوامل زیست محیطی 

 گاد و ... .شرکت نفت پاسارشرکت صبا نیرو، شرکت سایپا پرس، شرکت جهان پارس )عسلویه(، مجتمع دخانیات تهران، تاید واتر خوزستان، 

 ایمنی یهای انجام شده توسط کارشناسان این شرکت در زمینهبرخی از فعالیت

  گاز  -حریق خودکار مبتنی بر آب و کفهای اطفاء تامین تجهیزات سیستممشاوره، طراح و مجریFM -200-  اعالم حریق

اندازی سیستم اعالم حریق خودکار طراحی و نصب و راه -سیستمهای اعالم و اطفاء حریق مجموعة  انبارها -و نشت گاز

 های:در شرکت ناوگان

 ،یپاشرکت ساگاز آذربایجان شرقی، ، مخابراتی ایران کارخانجات، اي تهرانسازمان برق منطقه، ی ایران، ناوگان بندر عباسنایع هواپیمایص

 گاز استان مازندران و ... .، ماشین سازي تبریز

 ی محیط زیست:در زمینههای انجام شده توسط کارشناسان این شرکت برخی از فعالیت

 های:در شرکت ی پارامترهای زیست محیطیگیری و ارزیابی کلیهسنجش، اندازه 

 و ... . صبا نیرو ،سوالن سبز ،سازي فرا ساحلکشتی شرکت فراب، 

 هایدر شرکت هاپارامترهای خروجی دودکشی کلیهگیری سنجش و اندازه  : 

   و ... . آرمكو ساوه، کربن تک اصفهان

 های:طرح ارزیابی زیست محیطی در شرکت    

 و ... .نیروگاه آبی مسجد سلیمان ، نیروگاه سنندج، داروسازي ایران، خط لوله انتقال نفت ، سپاهان شیمی

 های:در شرکت ارزیابی آلودگی آب و پساب صنعتی 

 و ... . مهندسی و ساخت پره توربین

  هایدر شرکتطرح احداث تصفیه خانه پساب بهداشتی:  

 و ... . شرکت بیسكوالرج

 های:در شرکت طراحی تصفیه خانه 

 و ... . شرکت سایپا

  طراحی سیستمDAF های:در شرکت در سیستم فاضالب 

 شرکت مترو و ... .

 های:در شرکت سر ممیزی 

 ،نیروي محرکه، بندر ماهشهر، کشتی سازي نكا، پاالیشگاه بندر عباس، تراکتور سازي ، عسلویه 6فاز ، فوالد مبارکه ، ماشین سازي اصفهان

 و ... . شرکت دنا، سازه فلزي کارون، شرکت سایپا دیزل

  مشاورHSE های:در شرکت 

 شرکت سایپا دیزل، مگا موتور

 (8001و1400مشاوره و استقرار دو سیستم )های:در شرکت  

    و ... . شرکت مگا موتور
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 های:در شرکت استقرار سیستم مدیریت پسماندو  کمی، آنالیز کیفی 

 ، شرکت خدمات فنی رنا و ... .شرکت ایران خودرو

 های:فاضالب)تامین نیروی زبده، مواد و تجهیزات( در شرکتهای برداری از تصفیه خانهبهره 

 و ... . شرکت ایران رادیاتور، شرکت مگا موتور، شرکت بافت آزادي

 ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA) های:در شرکت 

ازمان س، شیمی پارس شرکت، فاضالب قم و اداره کل آب، محمود آباد قم شرکت شهرک صنعتی، شرکت شهرک صنعتی عباس آباد شهریار

 ،شرکت فوالد آذربایجان، شهرداري ساري، شرکت گاز استان مازندران، شرکت خط و ابنیه فلق، آذربایجان شرقی و اردبیل ايآب منطقه

 توسعه شهري لواسانات، بانک صادرات و ... . شرکت

 الببهینه سازی سیستم تصفیه فاض - طراحی شبکه جمع آوری فاضالب --سیستم تصفیه فاضالب ، نظارت و اجرایطراحی 

 های:در شرکت

صنایع نوشابه سازي خوش ، کارخانجات پودر و روغن ماهی بوشهر، دریایی لیان موج )بوشهر( کارخانه فراورده هاي، شرکت مالیبل سایپا

گاه مترو مرقد ایست، صنعتی لوشانکارخانه روغن کشی زیتون شهرک ، ساري بیمارستان امیر مازندرانی، بیمارستان شریعتی ساري، نوش ساري

 ا و ... .کارخانجات اتك)ره(،  امامحضرت مطهر 

 :بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب صنعتی و بهداشتی 

 و ... . شرکت مگاموتور

 های:در شرکت نصب ادوات کاهنده مصرف آب در سطح شهر تهران 

 و ... . شرکت آب و فاضالب تهران

 :آموزش یانجام شده در زمینههای برخی از فعالیت

  استاندارد  –آموزش بهداشت، ایمنی و محیط زیستISO14001   وOHSAS18001 -  استانداردHSE-MS  شرکتدر-

 های:

شرکت  ،، فروکروم سبزوارشرکت یونی گلف، صنایع یخچالسازي بوژان، تراک صنعت، شرکت سولیكو، آرد زرین خوشه، شرکت همگن کار

 و ... . سایپا دیزل

  ممیزی داخلی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  (OHSAS 18001)  مدیریت زیست محیطی و( ISO 14000 )- 

 -تحلیل عناصر سیستم مدیریت زیست محیطی -(OHSAS 18001)تحلیل عناصر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

 های:شرکتدر  ISO 14000  و  OHSAS 18001 روش های تدریس -ارزیابی ریسك های محیط کار

، سازمان عملیات گاز 4منطقه  پتروشیمی تبریز، مدیریت برق اصفهان، شرکت سیمان ارومیه، شرکت مگا موتورایران خودرو، مرکز آموزش 

 ... .و  یخچال سازي اریز، صبا فامشرکت ، صنایع هوایی

 آموزش  های صنعتی وآشنائی با تصفیه فاضالب -هاآشنایی با اصول و کاربرد پمپ -های شهریآشنائی با تصفیه فاضالب

 OHSAS18001و   ISO14001استاندارد  –ایمنی ،بهداشت ،محیط زیست 

 و ... . ایران خودرو یگروه صنعت

  های:در شرکت ارگونومیبهداشت، ایمنی و آموزش 

 ... .و  ، سولیكودانشگاه جامع علمی کاربردي، ایران خودرو، شرکت زامیاددکتر عبیدي، 

 های مدیریت زیست محیطیآشنایی با سیستم -های زیست محیطیی و ارزیابی جنبهیشناسا ( ISO 14000 ) های:در شرکت 

 و ... . شرکت تام

 HSE های:در شرکت 
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 و ... . سایپا دیزل

  ارزیابی ریسك –پیمانکاران HSE های:در شرکت 

 و ... . آب و فاضالب مناطق تهران

 های تدریسروش OHSAS 18001    وISO 14000 های:در شرکت 

 .هاي صنعتی، شرکت محور سازان و ... شرکت قالب

  اجرای پروژهEIA    های:در شرکتزباله سوز 

 و ... . مازندران

 های:در شرکت های تصفیه فاضالبی با سیستمآشنای 

 و ... . شرکت مگا موتور

 های:در شرکت ارزیابی ریسك 

 و ... . سیما چوب

 های:در شرکت وسایل حفاظت فردی –اطفاء حریق -های اولیهکمك-ایمنی و بهداشت 

 و ... . آرد زرین خوشه

 های:در شرکت ایمنی و سالمت شغلی کارکنان 

 و ... . ، پلی کلینیک شهید حیدريپلی کلینیک خاندان حكیم، پلی کلینیک طوس، اداره کل درمان سازمان تامین اجتماعی

  های:در شرکت شغلی کارگران با محوریت استاندارد اعتبار بخشی بیمارستانایمنی و سالمت 

 و ... . بیمارستان فیاض بخش

 های:در شرکت ایمنی و سالمت شغلی در داروخانه 

 و ... . پلی کلینیک ابوریحان

 های:در شرکت ایمنی و سالمت شغلی جهت انبارداران داروی 

 و ... . پلی کلینیک حیدري

  های:در شرکت های بهداشتی و درمانیمنشیبازآموزشی 

 و ... . دي کلینیک ابوریحان

 ایمنی در جوشکاری و برشکاری -ایمنی در برق -حوادث ناشی از کار -پیشگیری و کنترل حوادث ناشی از گاز گرفتگی 

 های:در شرکت قیاطفاء حر اتیکل

قطعه -شمپروژه ي خط ش-موسسه نیروگستر -قطعه اول، قرارگاه خاتم االنبیاء -پروژه ي خط ششم-موسسه نیروگستر -قرارگاه خاتم االنبیاء 

خط  پروژه ي-موسسه نیروگستر -قرارگاه خاتم االنبیاء قطعه چهارم، -پروژه ي خط ششم-موسسه نیروگستر -قرارگاه خاتم االنبیاء دوم، 

پروژه ي -موسسه نیروگستر -پروژه ي خط هفتم، قرارگاه خاتم االنبیاء -موسسه نیروگستر -قرارگاه خاتم االنبیاء دهگالن، انشعاب  -ششم

-وگسترموسسه نیر -، قرارگاه خاتم االنبیاء گیالنغرب -پروژه ي خط ششم-موسسه نیروگستر -قرارگاه خاتم االنبیاء  قطعه  اراک،   -26خط 

 و ... .انشعاب دهلران آبدانان  -پروژه ي خط ششم-موسسه نیروگستر -، قرارگاه خاتم االنبیاء زپروژه ي آبرسانی شیرا

 هایدر شرکت پیشگیری و کنترل حوادث ناشی از گاز گرفتگی  -رانندگان یو بهداشت برا یمنیا  -ایمنی جرثقیل: 

 و ... . پروژه ي آب یزد-موسسه نیروگستر -قرارگاه خاتم االنبیاء 

 های:در شرکت حوادث ناشی از کار -ایمنی در جوشکاری و برشکاری 

 های:در شرکت اخالق اداری و تکریم ارباب رجوع  -ایمنی در انبارها 

 و ... . آبان 13پلی کلینیک 
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 حوادث ناشی از کار  -ایمنی در جوشکاری و برشکاری  -پیشگیری و کنترل حوادث ناشی از گاز گرفتگی  -ارتینگ-  

 های:در شرکت ایمنی حفاری و گودبرداری  -ایمنی در برق

سانی غدیر و پروژه ي آبر-نیروگستر موسسه -پروژه ي آمادگاه شهید حاجیلو، قرارگاه خاتم االنبیاء -موسسه نیروگستر -قرارگاه خاتم االنبیاء 

. ... 

 مدیریت روابط عمومی امداد و نجات  -تش نشانی )اعالم و اطفاء حریق( پیشرفتهآ-FMEA   های:در شرکت 

  ان شهریار، بیمارستان شریعت رضوي و ... .بیمارست

 هایدر شرکت ارگونومی -ارگونومی در محیط کار اداری: 

 و ... . موسسه نیروگستر -قرارگاه خاتم االنبیاء 

 های:در شرکت ایمنی و اطفاء حریق 

 و ... . سازمان تأمین اجتماعی

  های:در شرکت فاضالب یدر حوادث، قنوات و منهولها اتیعمل ،نجاتامداد و 

 و ... . شهرک صنعتی شمس آباد -هاي صنعتی استان تهرانرکت شهرکش

 های:در شرکت سكیر تیریو مد یابیخطرات، ارز ییشناسا یهاروش 

 و ... . شهرک صنعتی پرند -شرکت شهرک هاي صنعتی استان تهران

 های:در شرکت کار طیآور مح انیبا عوامل ز ییو آشنا یریشگیپ تیریمد 

 و ... . شهرک صنعتی نصیرآباد -هاي صنعتی استان تهرانرکت شهرکش

 های:در شرکت یمهندسان آتش نشان یبرا كیدرولیه 

 و ... . شهرک صنعتی چرم شهر -هاي صنعتی استان تهرانرکت شهرکش

 های:در شرکت بحران تیریمد یمبان 

 و... . شهرک صنعتی ساالریه -شهرک هاي صنعتی استان تهرانشرکت 

 های همکار )کنسرسیوم  دیباگستران صنعت(شرکت

 مابیننحوة همکاری فی  سازمان / شرکت

 خدمات طب کار  طب و صنعت دانش

 خدمات طب کار ایمن زیست خرم

 نصب سیستم هاي اعالم و اطفاي حریق ساریان سیستم نوین

 ايآزمایشات بهداشت حرفه محیطپایا پرداز 

 ايخدمات بهداشت حرفه صبا صنعت صبح

 ايحرفهخدمات بهداشت  آریا پژوهان پارس

 مدیریت محیط زیست  آرین فن آزما
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 های ارائه خدماتمجوز

 پروانه ارائه خدمات سالمت کار از وزارت بهداشت)دانشگاه علوم پزشكی تهران( -1

 سازمان محیط زیست کشورمجوز آزمایشگاه معتمد  -2

 مجوز ارائه خدمات ارزیابی عوامل فیزیكی زیان آور محیط کار از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت بهداشت کار -3

 مجوز ارائه خدمات ارزیابی عوامل شیمیایی زیان آور محیط کار از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت بهداشت کار -4

 رکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت بهداشت کارمجوز ارائه خدمات ایمنی ساختمان از م -5

 مجوز ارائه خدمات آموزش از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت بهداشت کار -6

 آسانسور و لیفتراک از مرکز تحقیقات و تعل –مجوز ارائه خدمات تست و بازرسی جرثقیل  -7

 یمات حفاظت بهداشت کار -8

 ات حفاظت بهداشت کارمجوز ارائه خدمات ایمنی برق از مرکز تحقیقات و تعلیم -9

 مجوز ارائه خدمات تست و بازرسی دیگ بخار و مخازن از مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت بهداشت کار -10

 )دانشگاه علوم پزشكی تهران(مبارزه با حشرات و جانوران موذي در اماکن عمومی و خانگی و صنعتی از وزارت بهداشتمجوز  -11

 

 همکاری های برون سازمانی

 نشانی و خدمات ایمنی      سازمان آتش 1-

 مرکز تحقیقات و تعملیات حفاظت و بهداشت کار2-

 شهید بهشتی و ایران   -هاي علوم پزشكی تهراندانشگاه3-

 و امور اجتماعی  وزارت کار4-

 سازمان نظام پرستاري کشور5-

 وزارت صنعت معدن و تجارت6-

 سازمان تأمین اجتماعی7-

 االنبیاقرارگاه خاتم 8-

 هاي صنعتی استان تهرانشرکت شهرک9-

 


