
 

  

 
 

 

 ًام خداِ ب

 
 در  ل عرضِ باّای ق برخی از سرٍیسلیست عٌاٍیي 

 هرکس تحقیقاتی هٌْدسی فرآیٌد  بِ کوک کاهپیَتر

 داًشگاُ علن ٍ صٌعت ایراى

 

 بْداشتحَزُ 

 ؿغلی ایوٌی ٍ تْذاؿت هؼایل تا هشتثظ تحمیماتی ّایعشح اجشای دس صٌایغ ٍ ّاػاصهاى تا ّوىاسی .1

 آى واّؾ ساػتای دس فٌی ّایتَصیِ اسائِ ٍ اسگًََهی ٍ هىاًیىی ؿیویایی، فیضیىی، آٍسصیاى ػَاهل ًظش اص واس ّایتْذاؿتی، ایوٌی ٍ اسگًََهی هحیظ اسصیاتی .2

 واسوٌاى ؿغلی ػالهت ٍ ای حشفِ تْذاؿت ّای ؿاخص تشسػی .3

 دس ؿغلی ٍاحذّای هذیشاى ٍ ػشپشػتاى ؿاغلیي، تشای واس هحیظ دس ایوٌی ٍ اسگًََهی ای، حشفِ تْذاؿت آهَصؿی ّای تشًاهِ اجشای ٍ سیضی تشًاهِ ًیاصػٌجی، .4

 آًْا ػولىشد ٍ ًگشؽ آگاّی، ػغح استماء ساػتای

 پشػٌل اسگًََهیىی هـخصات تا واسی ّای ایؼتگاُ اًغثاق هیضاى تشسػی ٍ آًالیض .5

 اصالحی ساّىاسّای اسائِ ّذف تا ػولیاتی ٍ اداسی واس ّای ایؼتگاُ دس پَػچش اسصیاتی .6

 ّا دػتگاُ چیذهاى ًحَُ ٍ دػتشػی حذٍد ایشاًی، جوؼیت آًتشٍپَهتشیه تش هثتٌی( ػولیاتی -اداسی) واسی ّای ایؼتگاُ اسگًََهیىی عشاحی ٍ پیـٌْاد .7

 حَادث ؿذت ٍ تؼذاد دس آى اثشات ٍ واسوٌاى ؿغلی سضایت هیضاى تشسػی .8

 JSA آًالیض ؿغلی سٍؽ اص اػتفادُ تا ػاصهاى دس اسگًََهیىی /تْذاؿتی /ایوٌی سٍیىشد تا ؿغلی هخاعشات تشسػی .9

 خَى ٍ ػشٍلی -للثی  تیَهاسوشّای تا ؿٌَایی ٍ( سیِ تؼت) اػپیشٍهتشی ّایؿاخص ػٌجی استثاط ٍ تحلیل .10

 ػاصهاى ػولیاتی ٍ ػتادی واسوٌاى دس صًذگی ویفیت تش آى تاثیش ٍ واس اص ًاؿی ػضالًی-اػىلتی اختالالت تشسػی .11

 HSE صیؼت هحیظ ٍ ایوٌی تْذاؿت، هذیشیت جاهغ ػیؼتن ػولىشد ولیذی ّایؿاخص اسصیاتی ٍ تٌذی ستثِ .12

 واسوٌاى EMF الىتشٍهاًیتیه ّای هیذاى تا هَاجِْ تْذاؿتی هخاعشات سیؼه اسصیاتی .13

 واسوٌاى ػاصهاى تیي دس ػضالًی -اػىلتی اختالالت ٍ واسی صًذگی ویفیت تا آى استثاط ٍ ؿغلی فشػَدگی هیضاى تشسػی .14

 هختلف صٌایغ دس هیاى واسوٌاى حشاستی ّای اػتشع تا هَاجِْ سیؼه تؼییي .15

  ّای آوَػتیىی ّذف عشاحی جارب تا هَسدًظش صٌؼت ّایواسگاُ( ایضٍػًَیه ًمـِ)  صَتی ًمـِ تْیِ پشٍطُ .16

 خغش ًماط اصالح یا سفغ ساػتای دس سیاضی ّایهذل اص اػتفادُ تا حادثِ تشٍص دس هَثش اًؼاًی خغاّای اسصیاتی ٍ ؿٌاػایی .17

 ایوٌی ػولىشد ٍ ایوٌی جَ تش هثتٌی ػاختواًی/فٌی پیواًىاساى ایوٌی ػولىشد اسصیاتی الگَی اسائِ .18

 واس هحیظ دس واسوٌاى اسگًََهیىی سفتاسّای ٍ ایوٌی جَ استثاط تشسػی .19

 دس ػتاد اداسی َتشیواستشاى واهپ اىیچـن دس ه یخـىتیواسی  َعیؿ ضاىیه یتشسػ .20

 آى استماء تشای ػولی ساّىاسّای اسائِ ٍ ػاصهاى ایوٌی جَ ٍ فشٌّگ تش تاثیشگزاس فاوتَسّای ؿٌاػایی .21

 واسی ؿیفت دس رٌّی واسی تاس تاثیش تش تاویذ تا وٌتشل اتاق واسوٌاى هیاى دس واس اًجام تَاًایی ؿاخص تؼییي .22

 صٌایغ ٍ ّاػاصهاى هَسدًیاص اػالیذ فیلن، همالِ، پوفلت، پَػتش، اص اػن آهَصؿی ووه ٍػایل ٍ هَاد تذٍیي ٍ تْیِ .23

 ّاػاصهاى ٍ صٌایغ دس( HSE) هذیشیت ػیؼتن ػولىشدی ؿاخص ػٌَاى تِ ایوٌی جَ تشسػی .24

 آى تا واسوٌاى هَاجِْ هیضاى واّؾ ساّىاسّای اسائِ ٍ الىتشیىی لَع ّای وَسُ دس حشاستی اػتشع حذٍد تؼییي .25

 تْثَد ّایاػتشاتظی اسائِ هٌظَس تِ وشًٍا ؿیَع اص تؼذ ٍ لثل صهاًی تاصُ دس( HSE) ػولىشد ولیذی ّایؿاخص همایؼِ ٍ تؼییي تاصًگشی، .26
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 حَزُ ایوٌی

 HAZID سٍؽ تِ هخاعشات ؿٌاػایی هغالؼات اًجام .1

 HAZOp سٍؽ تِ هخاعشات ؿٌاػایی هغالؼات اًجام .2

 SIL ٍ (SIL verification) سٍؽ تِ هخاعشات ؿٌاػایی هغالؼات اًجام .3

 (Consequence Modeling)فشآیٌذی حَادث سیؼه ووی اسصیاتی ٍ پیاهذ هذلؼاصی اص اػتفادُ تا ػولیاتی ٍاحذّای پشسیؼه ًَاحی ػاصی ایوي .4

 (PSM) فشآیٌذ ایوٌی هذیشیت ّای الواى اص اًحشافات آًالیض جْت (GAP Assessment) ؿىاف هغالؼات اًجام .5

 QRA سیؼه ووی اسصیاتی .6

 ERP اضغشاسی ؿشایظ دس ٍاوٌؾ عشح تذٍیي ٍ تْیِ .7

 (F&G)حشیك اعفای ٍ اػالى ػیؼتن اػتاًذاسدػاصی ٍ هؼایة سفغ تاصعشاحی، .8

 (PSSR) اجشای هغالؼات ایوٌی پیؾ ساُ اًذاصی .9

 (MOC) تْیِ دػتَسالؼول هذیشیت تغییش .10

 Hazardous Area Classification هذاسن  تْیِ .11

 FMEA اًجام هغالؼات ؿٌاػایی هخاعشات تِ سٍؽ .12

13. Cost- benefit analysis  تاثیش الذاهات وٌتشلی ٍ 

 هحیط زیستحَزُ 

  تَلیذی پؼاب ٍ آب هذیشیت جاهغ عشح اسایِ .1

 EMP هحیغی،  صیؼت هذیشیت تشًاهِ تذٍیي .2

 ٍیظُ ٍ صٌؼتی ّای پؼواًذ هذیشیت جاهغ عشح اسایِ .3

 /فلشّا  دٍدوؾ خشٍجی آًالیي پایؾ ػیؼتن اًذاصی ساُ ػٌجی ى  اهىا .4

 AERMODافضاس ًشم اص اػتفادُ تا   دٍدوؾ خشٍجی َّای ّای آالیٌذُ اًتـاس ػاصی هذل .5

  ػثض صٌؼت تا هشتثظ الضاهات ػاصی پیادُ ٍ هـاٍسُ .6

  تَػؼِ ّای عشح تشای EIA هغالؼات اًجام .7

 پؼاب تصفیِ ٍاحذ ػولىشد استماء ٍ عشاحی .8

  صیؼت هحیظ ػولىشدی ٍ پایذاسی ّای ؿاخص اسصیاتی ٍ تؼییي .9

  تَلیذی اص غثاس اػتفادُ هَاسد ٍ التصادی اسصؿگزاسی .10

 صٌؼتی گیش غثاس ّای  ػیؼتن ػاصی تْیٌِ ٍ سیضی عشح .11

 خان آلَدگی سفغ جاهغ تشًاهِ تْیِ .12

 هماٍم ٍ تَهی ّای  گًَِ اػاع تش پاالیـگاُ ػثض فضای ػاصی تْیٌِ ٍ عشاحی .13

 هختلف هٌظَسّای تشای آب غـایی تصفیِ ٍاحذّای تاػیغ اهىاًؼٌجی هغالؼات اًجام ٍ اسصیاتی .14

  استؼاؽ ٍ صَتی آلَدگی ٍضؼیت تشسػی .15

 آتی پیٌچ آًالیض سٍؽ تِ آب هصشف ػاصی تْیٌِ .16

 WFDّای تْیِ ًمـِ .17

ٍ  TANKSتا اػتفادُ اص ًشم افضاسّای  ای رخیشُ هخاصى اص ػغحی تثخیش اص فشاس ًاؿی آلی تشویثات ّای آالیٌذُ پشاوٌؾ ًحَٓ ػاصی هذل ٍ اًتـاس هیضاى تؼییي .18
AERMOD 

 ARC GIS10ٍاحذّای هختلف صٌؼتی تا اػتفادُ اص ًشم افضاس   Noise Mappingتْیِ  .19

 (Life Cycle Assessment) حیات چشخِ تا سٍیىشد اسصیاتی تالمَُ ّوشاُ تا هحصَل، فشآیٌذ یا خذهاتاسصیاتی جٌثِ ّای صیؼت هحیغی ٍ اثشات  .20

   Environmental Hazard Identification( ENVID) اًَِیذ سٍؽ تِ هیحغی صیؼت هخاعشات ؿٌاػایی .21



 

  

 
 

 سایر هَارد

 (Detailed Energy Audit) تفصیلی اًشطی هویضی .1

 (Walk Through Energy Audit) ػثَسی اًشطی هویضی اًجام ٍ اًشطی هذیشیت ٍاحذ ّای سٍیِ ٍ ٍظایف ؿشح ػاختاس، ایجاد .2

 HSEواسوٌاى دس حَصُ  تشای آهَصؿی ّای دٍسُ تشگضاسی .3

  هجاصی ػیوَالتَس تَػؼِ .4


