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برخی پروژه های انجام شده


بررسی وضعیت ایمنی و حفاظت کار در شرکت آب و فاضالب شهری آذربایجان غربی

 شرح اهم فعالیت:
 بررسی مستندات ،الزامات و اقدامات انجام شده در شرکت در راستای پیاده سازی نظام HSE عارضه یابی وضع موجود بر اساس مستندات موجود و بازدیدهای میدانی آموزش رابطان  HSEبا مفاهیم  HSEو ارائه نقشه راه برای همکاری آن ها در پروژه شناسایی ریسک های شغلی و ریسک های تجهیزات و ریسک های محیطی و تهیه فرم های FMEA تهیه چک لیست ها و ویرایش اولیه فرم های  FMEAو شناسایی عالئم ایمنی موردنیاز تجزیه وتحلیل داده های حاصل از ارزیابی ریسک واحدها ارائه راهکارهای بهبود در زمینه HSE طراحی و پیاده سازی نرم افزار  HSEمطابق با الزامات و فرایندهای اختصاصی شرکت آب و فاضالب کا رفرما :شرکت آب و فاضالب شهری
 بهبود فرایندهای شرکت گوشتیران به روش شش سیگما
 شرح اهم فعالیت:
 آموزش نیروی انسانی شرکت جهت تشکیل تیم های شش سیگما عارضه یابی سیستم موجود تعریف سه پروژه بهبود :کاهش توقف های خط تولید ،کاهش برگشتی محصول و کاهش ضایعات تعریف تیم های شش سیگما برای هر پروژه بهبود تعیین داده های موردنیاز هر پروژه و جمع آوری دادها تجزیه وتحلیل داده ها مبتنی بر رویکرد شش سیگما ارائه راهکارهایی جهت بهبود پیاده سازی راهکارهای انتخاب شده کارفرما :شرکت گوشتیران
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 عارضه یابی و اجرای پروژه های بهبود واحد بسته بندی عسل سینوهه
 شرح فعالیت:
 تشکیل تیم عارضه یابی بازدیدهای میدانی بررسی مستندات مقایسه و الگوبرداری از واحدهای پیشرو در این زمینه در داخل و خارج از کشور تعیین نقاط قوت و ضعف ،فرصت ها و تهدیدها ارائه راهکارهای بهبود کارفرما :شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان غربی همراه با شرکت عسل سینوهه
 عارضه یابی و اجرای پروژه های بهبود واحد بسته بندی عسل کوهستان سردشت
 شرح فعالیت:
-

تشکیل تیم عارضه یابی

-

بازدیدهای میدانی

-

بررسی مستندات

-

مقایسه و الگوبرداری از واحدهای پیشرو در این زمینه در داخل و خارج از کشور

-

تعیین نقاط قوت و ضعف ،فرصت ها و تهدیدها

-

ارائه راهکارهای بهبود

 کارفرما :شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان غربی همراه با شرکت عسل کوهستان

 مطالعات تهیه شناسنامه  HSEEواحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی فازهای  1و  2ارومیه
 شرح فعالیت:
 جمعآوری اطالعات از پایینترین سطوح واحدهای صنعتی-معدنی و تبدیل به شاخصهای HSEE شناسایی و ارزیابی کانونهای خطر در سطوح مختلف سازمانها و شرکتهای تابعه شناسایی ،آنالیز و مدیریت ریسکهای بالفعل و بالقوه با رویکرد حفاظت از سالمت نیروی انسانی ،اموال و محیطزیست -حفاظت از محیطزیست ،کاهش پیامدهای نامطلوب زیستمحیطی و حرکت به سمت پیشگیری از آلودگی و کاهش ضایعات
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 توسعه ،بهبود و ارتقاء سطح آگاهی و نگرش جدید نسبت به  HSEEو مدیریت انرژی در سطح کلیه سازمانها و شرکتهایتابعه
 کارفرما :شرکت شهرک های صنعتی استان آذربایجان غربی
 کاهش کنسلی های اتاق عمل در اعمال جراحی الکتیو به روش شش سیگما
 شرح اهم فعالیت:
 بررسی پرونده های پزشکی و تعیین عوامل مؤثر بر کنسلی اعمال جراحی تشکیل تیم های حل مسئله بر اساس رویکرد شش سیگما بررسی راهکارهای برطرف کردن عوامل مؤثر ارزیابی و اولویت بندی ریسک های ناشی از هر یک از عوامل بررسی راهکارهای برطرف کردن عوامل اولویت دار -پیشنهاد فرایندهای جایگزین فرایندهای موجود در بیمارستان

 کارفرما :دانشگاه صنعتی ارومیه با همکاری بیمارستان عارفیان ارومیه

 طراحی و به کارگیری نرم افزار ارزیابی عملکرد واحدهای خودروسازی
 شرح اهم فعالیت:
 تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد صنایع خودروسازی جمع آوری داده های مربوط به صنایع خودروسازهای داخلی و خارجی ارائه ساختار جدیدی جهت ارزیابی عملکرد واحدهای خودروسازی طراحی نرم افزار ارزیابی عملکرد بر اساس رویکردهای ارائه شده تعیین نقاط قوت و ضعف هر یک از واحدهای خودروسازی -ارائه پیشنهاد ها و راهکارهای بهبود عملکرد

 کارفرما :دانشگاه تهران با همکاری سازمان توسعه و نوسازی صنایع ایران
 طراحی سیستم پشتیبان تصمیم به منظور ارزیابی عملکرد نیروگاه های حرارتی
 شرح اهم فعالیت:
 تعیین و تعریف شاخص های ترکیبی ارزیابی عملکرد نیروگاه های حرارتی -تهیه پایگاه داده های نیروگاه های حرارتی در کشور
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 طراحی نرم افزار ارزیابی عملکرد نیروگاهی تعیین کارایی و بهره وری نیروگاهی در طول سال های مختلف -ارائه و پیشنهاد راهکارهای مختلف جهت بهبود عملکرد و ارتقا بهره وری

 کارفرما :موسسه پژوهش و مدیریت در برنامهریزی انرژی با همکاری برق منطقهای استان تهران

کتابهای چاپ شده:
الگوبرداری جامع عملکرد ،سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی ،سال 1391
آموزش کاربردی نرم افزارهای مهندسی صنایع و مدیریت ،انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ،چاپ
دوم سال 1390
شش سیگما (اصول ،روشها و کاربردها) ،انتشارات دانشگاه صنعتی ارومیه1396 ،

مقاالت چاپ شده ژورنالی:
 شکری ،جهانگشای رضائی ،ایزدبخش .ارائه مدل جامع ارزیابی عملکرد در محیط رقابتی با رویکرد ترکیبی تحلیل
پوششی داده ها ،کارت امتیازی متوازن و تئوری بازی ها -مطالعه موردی :شرکتهای سیمان .نشریه مهندسی
صنایع دانشگاه تهران
 محمودزاده،جهانگشای رضائی ،یوسفی .ارائه یک م دل تصمیم گیری برای طراحی شبکه خدمات بهداشتی استان
تهران در شرایط انحصاری .نشریه مهندسی صنایع دانشگاه تهران.
 جهانگشای رضائی ،یوسفی ،باقری .ارائه رویکردی ترکیبی برای اولویت بندی ریسک بر اساس تحلیل خطا و
نقشه شناختی فازی :مطالعه موردی صنعت قطعات خودرویی .نشریه مهندسی صنایع دانشگاه تهران.
 یوسفی ،باقری ،جهانگشای رضائی .مدل ترکیبی تحلیل پوششی دادهها و مکانیابی-موجودی برای تعیین مراکز
توزیع در زنجیره تأمین .نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید .دانشگاه علم و صنعت ایران.
 یوسفی ،جهانگشای رضائی .ارائه مدل ترکیبی برای انتخاب تأمینکنندگان کارا در محیط رقابتی و تحت عدم
قطعیت تقاضا .نشریه مدلسازی در مهندسی .دانشگاه سمنان.
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