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    1389 بهار

  4/1/1389   صنعت با ارتباط تحقيقاتي و اجرائي طرحهاي بررسي كميته جلسه در ساميار قرارداد تمديد پيگيري •
    4/1/1389  ساميار با قرارداد جهت پشتيباني معاونت با جلسه تشكيل •
  4/1/1389   بهداشتي ههاي استاندارد تدوين ونحوه استاندارد اداره به همكار آزمايشگاه معرفي پيگيري •
        4/1/1389  آموزي دانش پزوهشسراي سازمان و دانشگاه بين مشترك نامه تفاهم جهت پيگيري •
   صنعتي- شهركهاي در درماني بهداشتي مركز ايجاد براي گيري تصميم جهت صنعت با ارتباط شوراي جلسه •
   اسانس باريج شركت از بازديد براي پيگيري •
   نايزه هامون شركت با قرارداد براي پيگيري •
    و سنجي شنوائي كارگاه برگزاري پيگيري •
     بهداشتي معاونت و صنعت در  در شاغل اي حرفه بهداشت التحصيالن فارغ براي)ارگونومي( انساني مهندسي •
     دره شركت واكسناسيون براي پيگيري •

   1389 تابستان

   دانشگاه به شركت آن طرحهاي ارائه و اسانس باريج شركت از  1389/  4/  30چهارشنبه درمورخه  علمي هيئت اعضا بازديد  برنامه •
    كاشان دانشگاه داروئي گياهان و طبيعي اسانس پژوهشكده و  خانه رصد و سايپا و  شيركده پاستوريزه شركت از بازديد براي  پيگيري •
  . آخر سال دانشجويان براي آينده تحصيلي سال در  بنيان دانش هاي تعاوني كارگاه برگزاري پيگيري •
  . متقاضي ي شركتها  در مصرفي آب سالمت بررسي آزمايشات ساير...  و TDS و آب ميكروبي  و شيميائي آزمايشات انجام  يگيريپ •
  .صنعت با ارتباط شوراي جلسه 2  برگزاري  پيگيري •
  . پزشكي دانشكده لوژي فيزيو و لوژي پاتو آزمايشگاههاي از عكس تهيه يريگپي •
  .  دانشگاه حيات ماهنامه براي مطلب رسالا •
      آزمايشات زمينه در پزشكي و  بهداشت دانشكده ي آزمايشگاهها از بازديد براي فاضالب و اب شركت  كارشناسان از دعوت و پيگيري •

  . ميكروبي
  .  كاشان شهرداري هاي ه پروژ پيگيري •
  . نايژه هامون   شركت در اي حرفه بهداشت و ايمني آموزشي پروژه  برگزاري و يريگپي •
  .  كاشان  كبير امير فوالد شركت در  فاضالب تصفيه آموزشي دوره  پروژه قرارداد  نويس پيش تهيه و يريگپي •
      كاشان  سازمانهاي و ادارات  كاركنان  و دانشگاه كاركنان براي  انساني مهندسي كارگاه برگزاري براي  پيگيري •

   1389 پائيز

  حيات ماهنامه در چاپ  براي  صنعت با ارتباط دفتر  نامه آئين و  مقررات و وظايف با آشنائي و معرفي متن ارسال •
/  10/ 15 درتاريخ قمصر، در كاشان دانشگاه طبيعي هاي اسانس پژوهشكده از  دانشگاه تحقيقاتي مراكز كاركنان و  علمي هيئت اعضاي بازديد •

1389  
   موسسات و ادارات و كارخانجات در بهداشت و ايمني كارگاههاي برگزاري  در بهداشت دانشكده  توانمنديهاي ليست  دريافت •
  كار از ناشي حوادث گزارش و ثبت ، تحليل و تجزيه ، بررسي  هاي روش •
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  ساعت 6:  مدت   اي حرفه بهداشت كارشناسان و كاردانان:  مخاطبين

   كار محيط در كاركنان شنوايي از حفاظت برنامه        -1

   ساعت 8:  مدت  اي حرفه بهداشت كارشناسان ، صنايع مديران:  مخاطبين

   كار محيط در صدا ارزيابي روشهاي        -2

  ساعت 6:  مدت         اي حرفه بهداشت كارشناسان:  مخاطبين

   صدا محيطي زيست هاي شاخص        -3

  ساعت 6:  مدت     زيست محيط و محيط بهداشت كارشناسان:  مخاطبين

   كار محيط در بار حمل ارگونومي        -4

  ساعت 4: مدت    ،مديران اي حرفه بهداشت كارشناسان و كاردانان:  مخاطبين

   كامپيوتر با كار و اداري ارگونومي        -5

  ساعت 4: مدت       كامپيوتر كاربران و اداري كارمندان:  مخاطبين

   عضالني اسكلتي اختالالت كاهش در ارگونومي كاربرد        -6

  ساعت 4:  مدت           عمومي پزشكان:  مخاطبين

  كار از ناشي حوادث كاهش و ايمني در ارگونومي كاربرد        -7

  ساعت 4:  مدت           صنايع مديران:  مخاطبين

  پوسچر ارزيابي افزارهاي نرم و ها روش با آشنايي        -8

  ساعت 6:  مدت     اي حرفه بهداشت كارشناسان و كاردانان:  مخاطبين

   كار محيط در ريسك ارزيابي روشهاي-10

   ساعت 4:  مدت           صنايع مديران:  مخاطبين

   اي حرفه بهداشت و ايمني مديريت هاي سيستم-11

  ساعت12:  مدت    اي حرفه بهداشت كارشناسان ، صنايع مديران:  مخاطبين

   كار محيط در روشنايي ارزيابي روشهاي و اصول-12

  ساعت 4:  مدت         اي حرفه بهداشت كارشناسان:  مخاطبين



 1389سال  –عملكرد دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشكي كاشان 

   حرارتي هاي استرس كار محيط و زيستي پايش روشهاي-13

  ساعت 6:  مدت       اي حرفه و محيط بهداشت كارشناسان:  مخاطبين

   يونيزان غير و يونيزان پرتوهاي مخاطرات با آشنايي-14

   ساعت 4:  مدت             عمومي پزشكان:  مخاطبين

  )مواد ايمني اطالعات برگه اصلي عناصر( خطرناك مواد با كار ايمني راهنماي-15

  ساعت 4:  مدت       آزمايشگاهها در شاغل كارمندان و كارشناسان:  مخاطبين

   تحقيقاتي و آموزشي آزمايشگاههاي در ايمني-16

  ساعت 4:  مدت       آزمايشگاهها در شاغل كارمندان و كارشناسان:  مخاطبين

  ) فيبرها(  صناعي غير و صناعي مواد ، ها كش آفت ، حاللها و سنگين فلزات شناسي سم -17

  ساعت 6: مدت       اي حرفه بهداشت كارشناسان– عمومي كانپزش:  مخاطبين

   اسپيرومتري و اديومتري -18

  ساعت 4:  مدت     اي حرفه بهداشت كارشناسان - پزشكان– پرستاران:  مخاطبين

   صنعت در اوليه كمكهاي -19

   ساعت 4:  مدت       اي حرفه بهداشت كاردانهاي و  كارشناسان:  مخاطبين

  كاشان گالبگيري كارخانجات عرقيات و گالب در متانول گيري اندازه براي قرارداد عقد پيگيري •
  اسانس باريج  گياهي داروهاي توليد شركت طرحهاي پيگيري و صنعت با ارتباط شوراي جلسات ماهانه  تشكيل •
   1389آذر  پژوهش هفته نمايشگاه در فعال شركت •
 رشد درمركز  مستقر هاي ازشركت  محيط بهداشت آخر ترم دانشجويان و دانشگاه تحقيقاتي مراكز كاركنان و  علمي هيئت اعضاي بازديد •

   1389/  9/ 22درتاريخ ، كاشان دانشگاه
  بيدگل و آران صنعتي شهرك كاشان كوثر سليمان قالي شركت  كزاز واكسيناسيون براي قرارداد •
  جزايري رستوران  كزاز واكسيناسيون براي قرارداد عقد يگيريپ •
   اصفهان استان  معدن و صنعت خانه در صنعت با ارتباط دفتر سرپرست شركت •
  : زبان گروه هاي توانمندي ارسال •
   مختلف هاي زمينه در فارسي به انگليسي متون ترجمه فن آموزشي هاي كارگاه برگزاري •
  مختلف هاي زمينه در انگليسي زبان به نگاري نامه آموزشي هاي كارگاه برگزاري •
  انگليسي زبان به شنود و گفت كالسهاي برگزاري •
  اصفهان استانداري به) پيراپزشكي و بهداشت( ها دانشكده و) فيزيولوژي و تشريح علوم(تحقيقاتي مراكز توانمنديهاي ارسال •
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   طب ايمن شركت با قرارداد عقد  پيگيري •
  بنيان دانش هاي تعاوني مشخصات و ها ويژگي كارگاه برگزاري جهت پيگيري •
  كاشان وادارات  سازمانهاي و دانشگاه در بهداشت و ايمني هاي كارگاه برگزاري نحوه و  بررسي براي نماينده با ارتباط و معرفي جهت پيگيري •
   بيدگل و آران هالل نگين فرش شركت در واكسيناسيون پيكيري •
   قمصر طبيعي هاي اسانس پزوهشكده از بازديد هماهنگي جهت پيگيري •

  1389 مستانز

  15/10/1389 مورخه چهارشنبه روز,قمصر در واقع كاشان دانشگاه طبيعي  اسانس پژوهشكده از  دانشگاه علمي هيئت اعضا بازديد •
  1390 سال پيشنهادي هاي برنامه عالما •
 وصنعتي فني مراكز از ودانشجويان كارشناسان ، علمي هيئت اعضاي اي دوره وتحقيقاتي علمي بازديدهاي انجام جهت وهماهنگي ريزي برنامه •

  كشور
 بيشتر تعميق و توسعه راستاي در تخصصي هاي گروه در وشركت دانشگاه با وآشنايي بازديد جهت صنايع ومتخصصين مسئولين از دعوت •

  صنعتي هاي وپروژه تحقيقات جهت ودانشگاه صنايع در موجود امكانات وبررسي روابط
  دانشگاهي واحدهاي و صنايع همكاري با وفني علمي نمايشگاههاي و مجامع سمينار، برگزاري جهت ريزي برنامه •
  وغيره نشريه ، كتاب از اعم صنعتي واحدهاي و دانشگاه بين وفني علمي اطالعات تبادل زمينه ايجاد •
  پژوهشي معاونت حوزه به گزارش وارسال آن رفع جهت كاربردي هاي وپروژه ها طرح وارائه صنعت بخش ومشكالت مسائل بررسي •
  گالبچي درمانگاه در جزايري  رستوران  كاركنان واكسيناسيون  براي هماهنگي •
  )   كاشان شهرداري(كاشان  همكار ياوران شركت كاركنان واكسيناسيون  براي پيگيري •


