Conference Programme

برنامه پنل ها

پنل تخصصی

مدیریت بحران (اهمیت و
کاربرد مهندسی قابلیت
اطمینان و ایمنی در نظام
مهندسی ساختمان)

اهمیت قابلیت اطمینان و
ایمنی در معادن و صنایع
معدنی

اعضای پنل
 دکتر مجید عبدالهی – مدیر کل دفتر
برنامه ریزی و مدیریت توسعه شهری
سازمان شهرداری ها و دهیاری های
وزارت کشور
 دکتر بهروز بهنام  -عضو هیئت علمی
دانشکده مهندسی عمران و محیط
زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دکتر مجید جدی  -عضو هیئت علمی
دانشگاه امام حسین
 مهندس محمود قدیری – معاون
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی
شهرداری تهران
 مهندس فیاض پور  -مدیرکل مدیریت
بحران استانداری فارس
 دکتر مریم کارگر راضی  -شرکت تهیه
و تولید مواد معدنی
 مهندس محمدرضا بهرامن  -رئیس
خانه معدن ایران
 مهندس عباسعلی ایروانی  -مدیر کل
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نظارت امور معدنی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت
 مهندس اسداهلل کشاورز  -مدیر کل امور
اکتشافات وزارت صنعت ،معدن و
تجارت
 مهندس نادعلی اسماعیلی -رئیس
سازمان نظام مهندسی معدن ایران
 مهندس محمد حسین شرافت  -رئیس
خانه معدن استان فارس و عضو هیئت
مدیره سازمان نظام مهندسی معدن
فارس
 دکتر عباس گرگی  -رئیس مرکز
تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و
بهداشت کار وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی
 مهندس فالح  -رئیس تدوین
استانداردهای معدن (نماینده استاندارد)

قابلیت اطمینان در صنعت
برق

 مهندس محمد ابراهیم سربندی فراهانی
– رئیس مرکز توسعه فناوری های بهره
برداری ،نگهداری و تعمیرات واحدهای
نیروگاهی
 مهندس شمیسا – معاون شرکت بهره
برداری و تعمیراتی مپنا (MAPNA
)O&M
 مهندس هیوا خالدی – مدیرعامل
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شرکت توربوتک
 دکتر کاوه کریمی – عضو هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمی تهران شرق
 دکتر علی اکبر صفوی – عضو هیات
علمی دانشگاه شیراز
 دکتر سیروس جوادپور  -عضو هیات
علمی دانشگاه شیراز
 دکتر فیروز بختیاری نژاد  -عضو هیئت
علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 دکتر یعقوبی  -عضو هیئت علمی
بررسی کیفیت مفاد آموزشی
دانشگاه شیراز
مهندسی قابلیت اطمینان و  دکتر جباری  -عضو هیئت علمی
ایمنی در آموزش های
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاهی و رعایت اصول آن  دکتر کشوری  -عضو هیئت علمی
ها در مراکز آموزش عالی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کشور
 دکتر مهدی حسین آبادی  -معاون
اجرائی مرکز تحقیقات و تعلمیات
حفاظت فنی و بهداشت کار
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برنامه کارگاه های آموزشی

عنوان کارگاه

نام مدرس

زمان برگزاری

کارگاه آموزشی "آزمونهای شتابدهنده عمر"

آقای دکتر کرباسیان

چهارشنبه
79/20/47
47-41

کارگاه آموزشی "کاربرد آیین نامه های حریق
و قابلیت اطمینان آنها در ساختمان های بلند
مرتبه"

دکتر بهروز بهنام

پنجشنبه
79/20/02
7-40

کارگاه آموزشی "روش آنالیز احتماالتی
"PSA

دکتر محمدرضا نعمت اللهی
مهندس شهاب الدین
کامیاب

پنجشنبه
79/20/02
41-49

کارگاه آموزشی "حفاظت و ایمنی در کار با
مواد شیمیایی"

خانم دکتر کارگر راضی

پنجشنبه
79/20/02
41-49

کارگاه آموزشی "رویکرد تلفیقی سیستم
مدیریت یکپارچه  HSEو پدافند غیرعامل
(")SFED-MS

مهندس حسن شهرامی راد

یکشنبه
79/20/02
1-44

کارگاه آموزشی "امنیت و ایمنی فضاهای
شهری مبتنی بر پدافند غیرعامل"

دکتر محمد علی آبادی

یکشنبه
79/20/02
41-49
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کارگاه آموزشی "مدیریت بحران در صنایع
نفت گاز و پتروشیمی"

مهندس شهرام غریب

شنبه
79/20/00
1-44

کارگاه آموزشی "مدیریت ایمنی فرایند
"PSM

مهندس شهرام غریب

شنبه
79/20/00
41-49
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