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گاه شبکه ا(شاع) ناریا علمی  اهی آزمایش  

 
  برنامه زمان بندی

 "در آزمایشگاه ها و کارگاه ها (HSE) سلامت، ایمنی، محیط زیست دومین سمینار تخصصی استقرار"

 ایمنی، محیط زیست سلامت،دومین سمینار تخصصی استقرار  مفتخر است شبکه آزمایشگاه های علمی ایران )شاعا(

 برگزار نماید.را  آزمایشگاه ها و کارگاه ها در

تجهیزات و  ،همزمان با افتتاح پنجمین نمایشگاه بین المللی مواد و صنایع شیمیایی 8048سال  آبان ماه 81 چهارشنبه زمان

 خدمات آزمایشگاهی 

  ، سالن همایش آفتابنمایشگاه بین المللی شهر  مکان:

 
 

 

 زمان ارایه دهنده عنوان برنامه  ردیف

 0388-03:8  پذیرایی صبحانه –پذیرش  

 
 تلاوت آیاتی از قرآن مجید

 پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران 

 کلیپ  

 

0348-03:8 

 خنرانی ئه ساار 
، معاون محترم جناب آقای دکتر صالحی

 پژوهشی 
03:8-80348 

 
تبیین برنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه استقرار سلامت، 

 ایمنی، محیط زیست  

 محترم فتح الهی، مدیر کل دکترجناب آقای 

 دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی
0388-803:8 

 های ایرانو ساختار آن در دانشگاه HSE اهمیت 

 جناب آقای دکتر موسوی 

و فناوری دانشکده علوم  معاون محترم پژوهش

 پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

80308-80388 

 پسماند های آزمایشگاهی و کارگاهیمدیریت  
 عضو محترم هیات  سرکار خانم دکتر محمدی

  و توسعه پایدار علمی پژوهشکده محیط زیست
803:8-80308 

 در حوزه آزمایشگاهی و کارگاهی HSEالزمات  
سرکار خانم دکتر نوربخش، مدیر محترم ارزیابی 

 پژوهشگاه استانداردریسک 
08308-803:8 

 HSEتجربیات دانشگاهی در حوزه  

محترم جناب آقای دکتر میرزائی مدیر  -0

آزمایشگاه مرکزی پژوهشگاه شیمی و مهندسی 

 شیمی 

ت سرکار خانم دکتر امینی، عضو هیأ -0

 خوارزمیعلمی دانشکده علوم زیستی دانشگاه 

رئیس  جناب آقای دکتر سیفتی،  -:

 HSE آزمایشگاه مرکزی و دبیر شورایمحترم 

عضو هیات علمی بیوتکنولوژی ، دانشگاه یزد

 ای دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزدهسته

جناب آقای مهندس مقدمی،   -4

کارشناس مسئول امور آزمایشگاه ها و کارگاه 

 های دانشگاه گیلان 

00388-308308 
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  شرکت کنندگان محترم به مدت  برایمی رساند  سلامت، ایمنی، محیط زیست سمیناربه اطلاع مخاطبین محترم

  خواهد شد.ساعت گواهی آموزشی صادر  0

 

 
و نمایشگاه بین المللی  HSEافتتاح نمایشگاه و بازدید از نمایشگاه جانبی 

مواد و صنایع شیمیایی تجهیزات و خدمات ازمایشگاهی، ناهار و نماز، 

 استراحت  

 

04388-00388 

 
بررسی ساختار ایمنی در برخی دانشگاه های بزرگ دنیا3 پیشنهاد برای  

 کشور های بومی سازی در دانشگاه

 مدیر محترم  ، آقای دکتر بهروز بهنام جناب 

 دانشکده علمی تهیأ تحصیلات تکمیلی و عضو

 امیر صنعتی دانشگاه زیست محیط و عمران

 کبیر

04308-04388 

 استاندارد های لرزه ایی در فضای آزمایشگاهی و کارگاهی  

 محمدی جناب آقای دکتر

المللی پژوهشگاه بین هیات علمی محترم 

 شناسی و مهندسی زلزلهزلزله

 

04348-04308 

 الزمات اورژانس در حوزه آزمایشگاهی و کارگاهی  

 لعل حسن زاده مهندس جناب اقای

اداره آموزش های همگانی سازمان  محترم  رئیس

 اورژانس کشور

 

0:388-04348 

 کارگاهیجایگاه آتش نشانی در بخش ایمنی آزمایشگاهی و  
 HSEجناب آقای مهندس احسانی مدیر محترم 

 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران
0:308-0:388 

 0:308-0:348  مانور )اطفاء حریق در حوزه آزمایشگاهی و کارگاهی( 

 در آزمایشگاه ها و کارگاه ها HSEپنل اختصاصی بیان مشکلات  

جناب آقای دکتر فتح الهی، جناب آقای دکتر 

، سرکار سولی فرد، جناب آقای دکتر موسویر

 خانم مهندس مقدم

01348-0:348 

 قرائت بیانیه پایانی اختتامیه  

دبیر محترم  ،جناب آقای دکتر رسولی فرد

علمی دومین سمنیار تخصصی استقرار 

سلامت، ایمنی و محیط زیست در آزمایشگاه 

امور آزمایشگاه ها و  ها و کارگاه ها، مدیر

کارگاه های دانشگاه زنجان و رییس کارگروه 

HSE شاعا 

 

 

   پذیرایی 


