
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 تحقیقات مهندسی فرآیند هب کمک کاویپمرت آزمااگشیه 

 دااگشنه علم و صنعت اریان

Computer Aided Process Engineering, CAPE, Lab., School of Chemical Eng., Iran University of Sci. & Tech., 

http://caperl.iust.ac.ir, labadmin@cape.iust.ac.ir77490416, 88554733,Whats app:09351506949 Email: -, Iran, 16844, Telefax:009821Narmak ,Tehan 

 

 

 

 

 

 خاتمه یافته های جاری و پروژه لیست

 و شرکای کاری یتحقیقات آزمایشگاه

 

  

mailto:labadmin@cape.iust.ac.ir


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 تحقیقات مهندسی فرآیند هب کمک کاویپمرت آزمااگشیه 

 دااگشنه علم و صنعت اریان

Computer Aided Process Engineering, CAPE, Lab., School of Chemical Eng., Iran University of Sci. & Tech., 

http://caperl.iust.ac.ir, labadmin@cape.iust.ac.ir77490416, 88554733,Whats app:09351506949 Email: -, Iran, 16844, Telefax:009821Narmak ,Tehan 

 

 نام  كارفرما  سال اجرا قرارداد عنوان ردیف

1.  
ترساازی   ٍاحدّای تْرسُ االزضی ٍ  غغح غاشی تاغیػات غاشی ٍ تْیٌِ اًدام هغالعات غغح االزضی، ؾثیِ

 هیداى ًفتی پازغی  ًیاش هَزا ٍ هَخَا
1401 

ؾسکت هلی هٌاعق ًفتخیص 

 خٌَب

2.  

ِ   اًدام هغالعات غغح ِ   االزضری، ؾرثی ٍ ٍاحردّای   االزضری  غرغح  غراشی کلیرِ تاغیػرات    غراشی ٍ تْیٌر

 ترساازی  تْرسُ  ٍاحرد  تسای FEED هٌْدغی تػتِ ى )تْیِهیداى ًفتی هازٍ  هَزاًیاش ٍ هَخَا تساازی تْسُ

 هازٍى( ًفتی هیداى

1401 
ؾسکت هلی هٌاعق ًفتخیص 

 خٌَب

3.  

 )هغالعرات  تساازی ًفت ٍ گاش گچػازاى شاا از ؾسکت تْسُ ّای تْثَا ؾسایظ ٍاحدّای ًن هغالعِ خاهع زاُ

 ٍ 3 ،2 ،1 ٍاحدّای عولیاتی گچػازاى پیؿسٍ هٌْدغی تػتِ تْیِ ٍ پایِ هٌْدغی هدازک تْیِ -هفَْهی

 (2 غفید زگ ٍ 4

1401 
هٌاعق ًفتخیص ًفت ؾسکت 

 خٌَب

4.  
 اخرتالالت  ؾریَ   کراّؽ  ترس  تاکیرد  تا هؿازکتی ازگًََهی ی هداخلِ تسًاهِ زاغتای از پطٍّؽ ٍ هغالعِ

 یعضالً -اغکلتی
1401 

ؾسکت فَالا خٌَب 

 )ّسهصگاى(

 ؾسکت پازظ فَالا غثصٍاز 1401 تسزغی غٌازیَّای هختلف از زاغتای زاُ اًداشی غیػتن تكفیِ پػاب تْداؾتی هَخَا  .5

 ؾسکت پازظ فَالا غثصٍاز AERMOD 1401تا اغتفااُ اش ًسم افصاز   هدلػاشی اًتؿاز آالیٌدُ ّای َّای خسٍخی اٍاکؽ  .6

7.  
ِ  از ازٍا  هیرداى  قرٌعتی  پػرأب  تكفیِ غیػتن تٌگٌاّای زفع هفَْهی ٍ غٌدیاهکاى هغالعات  هٌغقر

 خازگ
 قازُ فالت ًفت ؾسکت 1400

8.  
 هدتوع پسٍضُ فلس ٍ غایت آف خاًثی، تاغیػات ٍاحدّای هدازک هٌْدغی تفكیلی ٍ هٌْدغی خسیدتْیِ 

 کیویا تَلیدی
 ؾسکت پاا کیویا ًَیي 1400

9.  
ٍ ٍاحردّای   االزضری  غرغح  اًدام هغالعات غغح االزضی، ؾثیِ غاشی ٍ تْیٌرِ غراشی کلیرِ تاغیػرات    

 فسٍشاىهیداى ًفتی   ًیاش هَزا ٍ هَخَا تساازی تْسُ
  قازُ فالت ًفت ؾسکت 1400

10.  
 هردیسیت  غیػترررن  اغتقساز ٍ یفٌ اغٌاا هسکص از هَخَا یفٌ اغٌاا کلیِ تٌدی عثقِ ٍ ؾٌاغایی ،یتسزغ

 (EDMS) فٌرری اغٌاا الکتسًٍیکی
 اىیپازغ گاش ؽیپاالؾسکت  1400

11.  
 ترساازی  ٍاحدّای تْرسُ االزضی ٍ  غغح غاشی تاغیػات غاشی ٍ تْیٌِ اًدام هغالعات غغح االزضی، ؾثیِ

 هیداى گاشی کٌگاى  ًیاش هَزا ٍ هَخَا
1400 

ؾسکت ًفت هٌاعق هسکصی 

 ایساى

 1400 پتسٍؾیوی تثسیص( HDPE) يیغٌگ ليیات یپل پسٍضُ HAZID، HAZOP ٍSILهغالعات  اًدام  .12
ؾسکت عساحی ٍ هٌْدغی 

 (EIEDقٌایع اًسضی )

13.  
ُ یپاال تراال  اهالح تا یّا آب یاتیتاش ٍ ِیتكف پسٍضُ HAZOP هغالعات اًدام ( زُ) یٌر یخو اهرام  ًفرت  ؿرگا

 ؾاشًد
 ؾسکت آتػاى شالل 1400

 1400 ساشیؾ ؿگاُیپاال DHT پسٍضُ HAZID، HAZOP، ٍ SIL هغالعات اًدام  .14
 غاختواى ٍ یعساح ؾسکت

 (ODCC) ًفت

 1400 ؾیساش پاالیؿگاُ از SOLZER تسًد اش هگاٍاتی 10 گاشی ًیسٍگاُ HAZOP ٍ SIL هغالعات اًدام  .15
 ًیسٍگاّی خدهات ؾسکت

 آّاز

16.  
تساغراظ   HAZOPآیٌدی تِ زٍؼ هغالعِ ّای کٌتسل خغسات فس تاشًگسی، ؾٌاغایی، ازشیاتی ٍ ازائِ زٍؼ

 از هدتوع پتسٍؾیوی تَعلی غیٌا IEC61882اغتاًدازا 
1400 

پتسٍؾیوی تَعلی ؾسکت 

 غیٌا

 ؾسکت پازظ فَالا غثصٍاز 1400 ّا خسٍخی اٍاکؽ اًداشی غیػتن پایؽ آًالیي غٌدی زاُ اهکاى  .17

 ؾسکت پازظ فَالا غثصٍاز 1400 اًدام ازگًََهی هحیظ کاز ٍ زفتاز ؾٌاغی ایوٌی کازکٌاى  .18

19.  
 فسآیٌدی حَااث پیاهد هدلػاشی ٍ HAZID زٍؼ تِ زیػک ازشیاتی ٍ هخاعسات ؾٌاغایی هغالعات اًدام

  ازًٍد پتسٍؾیوی PHAST افصاز ًسم اش اغتفااُ تا
 ازًٍد پتسٍؾیویؾسکت  1400

mailto:labadmin@cape.iust.ac.ir


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 تحقیقات مهندسی فرآیند هب کمک کاویپمرت آزمااگشیه 

 دااگشنه علم و صنعت اریان

Computer Aided Process Engineering, CAPE, Lab., School of Chemical Eng., Iran University of Sci. & Tech., 

http://caperl.iust.ac.ir, labadmin@cape.iust.ac.ir77490416, 88554733,Whats app:09351506949 Email: -, Iran, 16844, Telefax:009821Narmak ,Tehan 

 

20.  

ِ  هخراعسات  ؾٌاغرایی  ٍ( SIL Study) زٍؼ تِ احیا ٍاحد فسآیٌدی هخاعسات هغالعات اًدام ٍ تسزغی  تر

 اخسایری،  کازّرای  زاُ تعیریي  ٍ( Consequence) هحتور   پیاهردّای  هخراعسات  ازشیاتی HAZOP زٍؼ

 اضغسازی ؾسایظ از ٍاکٌؽ عسح ٍ اخسایی زٍؼ تدٍیي

1400 
 ّسهصگاى فَالا ؾسکت

 خٌَب

 NGL3100 1400 پسٍضُ HAZOP، SIL ٍ QRA هغالعات اًدام  .21
 ٍ یهٌْدغ ؾسکت

  ًفت عیقٌا غاختواى

22.  
ِ  DMC2,3  ٍاحرد  اٍززیص کاغتیک غاش خٌثی پکیح زیػک ازشیاتی هٌْدغی، خدهات اًدام  ّرای  زٍؼ تر

HAZOP، HAZID ٍ پیاهد آًالیص Consequences Modelling  عػلَیِ اٍم پاالیؿگاُ از ٍاقع 
 هَغػِ پتسٍ قٌعت 1400

23.  
 اش گرَهس یال یخداغراش  ٍ هؿرع   گاش اش ّگصاى یاتیتاش حیپک یعساحپسٍضُ  HAZOP ٍ SIL هغالعات اًدام

 )پتسٍؾیوی هْس(ّگصاى
 ؾسکت تازا فسآیٌد تْساى 1400

 ؾسکت پاا کیویا ًَیي 1399 خالء از تقغیس ٍاحد (تفكیلی ٍ پایِ) عساحی خدهات  .24

  قازُ فالت ًفت ؾسکت F18 1399( عسؾِ غکَی PSSRاًداشی ) هغالعات ٍ عولیات ایوٌی پیؽ اش زاُ  .25

26.  
 عٌرَاى  تA11-06ِ چاُ اش اغتفااُ هٌظَز تِ تستس غٌازیَی الصاهات کلیِ عساحی ٍ هفَْهی هغالعات اًدام

 اتَذز ازیای هدتوع ّای تَزتیي غَخت گاش
  قازُ فالت ًفت ؾسکت 1399

 ؾسکت آتػاى شالل 1399 تیدتلٌد گاشی پاالیؿگاُ آب خاًِ تكفیِ پسٍضُ HAZOP هغالعات اًدام  .27

 پاالیؽ ًفت خی 1399 تٌدزعثاظ از قیس تَلید پلٌت از غایت HAZOPو  HAZID اًدام هغالعات  .28

29.  
 1 اىیپازغ گاش ؿگاُیپاال خاًثی ٍ فسایٌدی ٍاحدّای HAZOP   ٍSILخدهات هؿاٍزُ، تاشًگسی هغالعات 

 ٍاحد عولیاتی( 33 ؾاه )  2 ٍ
1399 

 گاش ؿگاُیپاالؾسکت 

 اىیپازغ

 1399 اىیپازغ گاش ؿگاُیپاال از  HAZIDفسآیٌد ٍ ؾٌاغایی هخاعسات تِ زٍؼ -اًدام هغالعات ایوٌی  .30
 گاش ؿگاُیپاالؾسکت 

 اىیپازغ

31.  
خسیاى گاش تَغیلِ االخسا تسای تؿخیف ٍ حكَل اعویٌاى اش قغعی کاه   ازائِ زٍؼ عولیاتی اقیق ٍ غْ 

  اتیلي( ّای گاش )فَالای ٍ پلی ؾیسّای هَخَا تس زٍی ؾثکِ
 ؾسکت گاش آذزتایداى غستی 1398

32.  
ّای الشم تسای تعَیض ٍ یا ازتقا غیػتن کٌتسل ٍاحدّای گراشی   تْیِ اغتاًدازاّا، هلصٍهات ٍ اغتَزالعو 

 تساغاظ هدل هٌْدغی هٌاغة
 پطٍّؿگاُ ًیسٍ 1398

 ؾسکت پتسٍؾیوی هسٍازید 1398 اغتقساز هدیسیت خَزاگی از هدتوع پتسٍؾیوی هسٍازیدایداا اعلع ٍ   .33

 1398 اىیپازغ گاشتغییسات ااخ  پاالیؿگاُ  HAZID  ٍHAZOPاًدام هغالعات   .34
 اىیپازغ ؽیپاالؾسکت 

 غپْس

 1398 پتسٍؾیوی اهیسکثیس  هدتوعایػتگاُ تقلی  فؿاز  HAZOP  ٍHAZID ّای هغالعات زیػک تِ زٍؼ اًدام  .35
 صیتدْ ٍ تَغعِؾسکت 

 اىیساًیپتسٍا

36.  
ُ  از پیاهد غاشی هدل ٍ HAZID ٍ HAZOP هغالعات اًدام ِ  فؿراز  تقلیر   ّرای  ایػرتگا  فرَالا  کازخاًر

 ّسهصگاى
1398 

ؾسکت فَالا خٌَب 

 )ّسهصگاى(

37.  
ٍ    HAZOP ٍ SIL هغالعات اًدام تثثیرت رسفیرت    تسای ٍاحدّای یَتیلیتی ٍ آفػرایت از عرسح تَغرعِ 

 پاالیؿگاُ آتاااى
1398 

 غاختواى ٍ یعساح ؾسکت

 (ODCC) ًفت

 ؾسکت گاش اغتاى ّسهصگاى 1398 ّسهصگاى اغتاى گاش ؾسکت HSE عولکسا تس ًظازت ٍ کٌتسل زاّثسی، هؿاٍزُ خدهات  .38

 اغتاى ّسهصگاى ؾسکت گاش 1398 ّسهصگاى اغتاى گاش ؾسکت HSE عولکسا تس ًظازت ٍ کٌتسل زاّثسی، هؿاٍزُ خدهات  .39

 في آغیا ٍ ؾسکت تدتیس 1397 ّصازتٌی از تٌدز ؾْید زخایی 100ّای  پسٍضُ عساحی ٍ احداث اغکلِ HAZOP هغالعات اًدام  .40

 ؾسکت آلَهیٌای ایساى 1397 ّای اعالم ٍ اعفاء حسیق اتَهاتیک از ًقاط تا زیػک تاال  خدهات عساحی غیػتن  .41

 ؾسکت گاش اغتاى هاشًدزاى TBS 22 1397عثقدُ ٍ ایػرتگاُ   CGS  ّای تقلی  فؿاز ػتگاُیفسآیٌدی اّای  خغسات ٍ زیػک هغالعات اًدام  .42
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 تْوي ؾسکت گاش هاشًدزاى )غازی(

43.  
غراشی ازگًَرَهی هحریظ کراز ٍ زفتازؾٌاغری ایوٌری کازکٌراى ؾرسکت آلَهیٌرای ایرساى )ازشیراتی             تْیٌِ

 ؾسکت آلَهیٌای ایساى(ّای ازگًََهی ٍ ایوٌی تسای تواهی پسغٌ  ؾاغ   زیػک
 ؾسکت آلَهیٌای ایساى 1397

 ؾسکت هٌْدغی ایدُ 1397 پاغازگاا ًفت ؾسکت تٌدزعثاظ کازخاًِ اًثازؼ تَغعِ هخاشى  HAZOP ٍ HAZID هغالعات اًدام  .44

45.  
 تردٍیي  ٍ PHAST افصاز ًسم اش اغتفااُ تا هٌتخة  ایػتگاُ 16 هحیغی شیػت ٍ ایوٌی حسین ازشیاتی تعییي

 حسین اغتَزالعو 
 ؾسکت گاش اغتاى ّسهصگاى 1397

 ؾسکت هكثاح اًسضی 1397 ّای آتی  حالل اتساغیَى تٌدی هٌاعق خغس ّوساُ تا الصاهات غیػتن تَْیِ از پسٍضُ هغالعات ًاحیِ  .46

47.  
)ٍاحردّای هرَزا هغالعرِ ؾراه :      هغالعِ ٍ تاشًگسی عساحی پایِ غیػتن فلسیٌگ ؾسکت پتسٍؾیوی خرن 

 تَتي(  ٍ تَتاایي غٌگیي، اتیلي پلی پیلي، پسٍ پلی غثک، اتیلي پلی گالیکَل، اتیلي ، الفیي
 ؾسکت پتسٍؾیوی خن 1396

48.  

ِ  ّفرت  از ّرای  هؿع  غیػتن تْػاشی پایِ ٍ هفَْهی هٌْدغی هغالعات اًدام  ؾرسکت  عولیراتی  هٌغقر

  فلس 58 ؾاه  آلَاگی کاّؽ ّدف تا کازٍى گاش ٍ ًفت تساازی تْسُ

 (هٌاقكِ اغٌاا تْیِ ٍ پایِ هٌْدغی هغالعات اًدام هفَْهی، عساحی)

1396 
هٌاعق ًفتخیص ًفت  ؾسکت

 خٌَب

49.  
)تسزغی، تاشًگسی ٍ تایید کلیِ هردازک هٌْدغری،    18 اکػیطى تَلید ٍاحد غاشی هدل ٍ پایِ عساحی هسٍز

 غاشی( غاشی ٍ ؾثیِ تْیٌِ
 ؾسکت هكثاح اًسضی 1396

50.  
االزضی ٍ ٍاحدّای تْرسُ ترساازی    غاشی کلیِ تاغیػات غاشی ٍ تْیٌِ ؾثیِاًدام هغالعات غغح االزضی، 

 هیداى ًفتی غیسی الًَد ٍ اغفٌد  ًیاش هَزا ٍ هَخَا
  قازُ فالت ًفت ؾسکت 1396

 (EIEDؾسکت ) 1396 پتسٍؾیوی ایالم ّای آهیي، کَزُ ٍ کوپسغَزّای پسٍضُ گَگساشاایی پکیح  HAZOP  اًدام هغالعات  .51

52.  
 غراشی   ذخیسُ تاغیػات  HAZOP ، HAZID ٍ Consequence Analysis هٌْدغی پایِ، هغالعات اًدام

 پازظ گاش ٍ ًفت ؾسکت 19 فاش خٌة گسم LPG تازگیسی ٍ
 پایداز فیداز پازغاؾسکت  1396

53.  
  ُ ( تاغیػرات  PSSRاًرداشی )  تدٍیي ٍ اغتقساز اغتَزالعو  هغالعات ٍ عولیات ازشیاتی ایوٌری پریؽ اش زا

 فسآیٌدی هٌغقِ عولیاتی خازگ 
1396 

ّای ًفتی  ؾسکت پایاًِ

 ایساى

54.  
تا اغتفااُ اش ایٌاهیک غیاالت هحاغثاتی ٍ َّؼ هكٌَعی از ؾسکت پاالیؽ گاش  Cold Boxؾثیِ غاشی 

 ایالم
 پاالیؿگاُ گاش ایالم 1395

55.  
 ٍ تراشًگسی  تسزغری، ) خٌَتی آشااگاى ًفتی هیداى TEGشاایی تا  اًدام خدهات هٌْدغی تفكیلی پکیح ًن

 (پکیح غاخت ٍ خسید تس ًظازت ٍ تفكیلی هٌْدغی هغالعات اًدام ،FEED هدازک تایید
1395 

ؾسکت آذزآب/ ؾسکت 

هٌْدغی ٍ تَغعِ ؾسکت 

 ًفت

 (EIEDؾسکت ) 1395 پتسٍؾیوی ایالم SRUٍاحد   HAZOP  اًدام هغالعات  .56

57.  
ِ  هسترَط ( EMP) شیػرت  هحیظ هدیسیت تسًاهِ تْیِ  تری  تری  ،3 ٍ 2 گچػرازاى  ًوکصاایری  ٍاحردّای  تر

 تَلیدی چاُ حلقِ 5 تعداا ٍ ًسگػی گاش تصزیق ٍ فؿاز تقَیت ایػتگاُ ٍ تیٌک ،1 حکیویِ
 ؾسکت ًفت ٍ گاش گچػازاى 1395

58.  
ِ  ّرای  عرسح  از HSE هٌْدغی ٍ فٌی الصاهات اعوال ٍ ًظازت هدیسیت،  ٍ ًَغراشی  ٍ تاشغراشی  ای، تَغرع

 (HSE )ّویازفٌی تساازی ؾسکت ًفت فالت قازُ ایساى تْسُ ٍ تَلید عولیات
  قازُ فالت ًفت ؾسکت 1395

59.  
ٍ اًدام هغالعات تعییي حسین خغس از   HAZID   ٍHAZOPاًدام هغالعات ؾٌاغایی هخاعسات تِ زٍؼ 

  هٌغقِ عولیاتی 10ایػتگاُ تقَیت فؿاز هػتقس از  68ّای تقَیت فؿاز گاش کؿَز ؾاه   ک  ایػتگاُ
 ؾسکت اًتقال گاش ایساى 1394

60.  

 الٍاى، خرازگ،  عولیاتی ؾسکت ًفت فالت قازُ ایرساى ؾراه    از کلیِ هٌاعق HAZID هغالعات تکازگیسی

عردا تاغیػرات عولیراتی     22غرکَی عولیراتی ٍ    22تاتعِ ؾاه   غکَّای ٍ قؿن کیؽ، غیسی، تْسگاى،

 عدا غایس تاغیػات عولیاتی 13فسایٌدی هػتقس از خؿکی ٍ 

  قازُ فالت ًفت ؾسکت 1394

ؾسکت عساحی ٍ هٌْدغی  1393غراشی خرَزاک ٍ تاشیافرت اتراى      پسٍضُ عساحی ٍ خدهات خسید ٍاحرد ؾریسیي    HAZOP  اًدام هغالعات  .61
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 (EIEDقٌایع اًسضی ) هدتوع پتسٍؾیوی تَؾْس

62.  

 ؾرًَد  هی تاش َّا تِ کِ اعویٌاى ؾیسّای اش خسٍخی گاشّای اًتقال عسح تٌیاای عساحی ٍ غٌدی اهکاى

 ٍ هتعلقرات  پاالیؿگاُ ّای هؿع  کلی غیػتن ٍ اعویٌاى، ؾثکِ ؾیسّای کلیِ عولکسا تسزغی هؿع ،  تِ

 )عساحی هفَْهی، اًدام هغالعات هٌْدغی پایِ ٍ تْیِ اغٌاا هٌاقكِ(1ٍ2 ؾوازُ پاالیؿگاُ تسای آًْا

1393 
ؾْید ) تْساى پاالیؿگاُ

 (تٌدگَیاى

 ؾسکت تدتیسٍفي آغیا 1392 آتاااى کازخاًِ اًثازؼ تَغعِ هخاشى پسٍضُ  HAZID &HAZOP  اًدام هغالعات  .63

 هدتوع گاش پازظ خٌَتی 1392 خٌَتی از پٌح پاالیؿگاُ پازظ star up  ٍshut downتاشیاتی گاشّای فلس از ٌّگام   .64

65.  

ترِ ّورساُ   اًدام هغالعات هٌْدغی، عساحی هفَْهی ٍ پایِ تعَیض کوپسغرَزّای ایٌگسغرَلسًد فسغرَاُ    

 هازٍى /شّای تقَیت فؿاز اَّا ّای تسقی ایػتگاُ گسااًٌدُ

 (EPCٍ تْیِ اغٌاا هٌاقكِ  FEED)اًدام هغالعات هٌْدغی پایِ، تْیِ تػتِ هٌْدغی 

1392 
هٌاعق ًفتخیص ًفت ؾسکت 

 خٌَب

 1391 پازظ تٌدزپتسٍؾیوی فلس غیػتن آلَاگی کاّؽ ّای زٍؼ ٍ ازشیاتی هغالعِ،  .66
ّا ٍ هخاشى  پایاًِؾسکت 

 پتسٍؾیوی

 ًطاا پاالیؿگاُ ّاؾوی 1391 خاًگیساىتسزغی عل  تغییس ؾک  خظ لَلِ فلس از پاالیؿگاُ   .67

 پتسٍؾیوی کاغپیي 1391 پایاًِ پتسٍؾیوی عػلَیِ 12هفَْهی تغییس کازتسی اغکلِ ؾوازُ  عساحی  .68

69.  
ّرا، حرَااث ٍ زخرداا ؾرغلی ٍ      هؿاغ ، کازگاُتدٍیي، عساحی، ایداا ًسم افصاز ٍ تاًک اعالعاتی ؾٌاغٌاهِ 

 غٌدی ازشیاتی زیػک فاکتَزّای ازگًََهیک اهکاى
  قازُ فالت ًفت ؾسکت 1391

70.  
 HAZID, Fire & Explosion Protectionاًدام هغالعات ؾٌاغایی هخاعسات ٍ ازشیراتی کوری زیػرک )   

Study, QRA Studyتسای تاغیػات فساٍزؼ ٌّگام ) 
 ؾاپَز خٌدی 1390

71.  

 غرَم  فراش  االزضی تحت ٍ االزضی غغح ّای فعالیت تِ هستَط LLI هدازک تْیِ ٍ هٌْدغی هغالعات اًدام

ِ  ٍ FEED هٌْدغری  تػتِ تْیِ پایِ،  هٌْدغی هغالعات اًدام)اازخَیي  ًفتی هیداى تَغعِ  اغرٌاا  تْیر

 (EPC هٌاقكِ

1390 
ؾسکت هٌْدغی ٍ تَغعِ 

 ًفت

72.  
آهرَشؼ،  ًگْردازی، پؿرتیثاًی ٍ زفرع عیرة       اًرداشی، هاًیتَزیٌرگ،  ازائِ خدهات تخككی تِ هٌظَز  زاُ 

 هٌكَب از هٌغقِ تْسگاى ٍ غکَّای تْسگاًػس، غسٍؼ ٍ ًَزٍش SCADAٍ غیػتن  PDMSافصاز  ًسم
  قازُ فالت ًفت ؾسکت 1390

 1390 االزضی هیداى ًفتی اازخَیي فاش غِ تاغیػات غغح HAZOPاًدام هغالعات   .73
ؾسکت هٌْدغی ٍ تَغعِ 

 ًفت

74.  
عساحی، غاخت ٍ اخسای ٍاحد ًیوِ قٌعتی تَلید الکر  اش هرَاا غرلَلصی ترِ رسفیرت      فٌی  ااًؽ تدٍیي

 لیتس از زٍش 1000
 هسکص تحقیقات خْاا فازظ 1390

  قازُ فالت ًفت ؾسکت HSE  1389ّا ٍ ًظام ازشیاتی عولکسا  تْیِ ٍ تدٍیي ؾاخف  .75

76.  
غکَی  PHASTافصاز  ٍ آًالیص پیاهد تِ کوک ًسم HAZOPاًدام هغالعات آًالیص زیػک فسآیٌدی تِ زٍؼ 

 ًفتی غلواى 
  قازُ فالت ًفت ؾسکت 1389

77.  
 ایوٌری  از غاشی ؾثیِ ٍ فسآیٌد غاش ؾثیِ: عساحی ٍ هٌْدغی حَشُ از فساا کازآفسیٌاى آهَشؼ خاهع عسح

 فسآیٌد
1388 

ؾسکت هلی پاالیؽ ٍ 

ّای ًفتی  پخؽ فساٍزاُ

 ایساى

 1388 ّای اٍ فاشی ٍ غِ فاشی افصاز عساحی خداکٌٌدُ اش اٍم ًسمتَغعة ف  .78
ؾسکت هٌْدغی ٍ تَغعِ 

 ًفت

 1388 ( عسح اًتقال ًفت اشفَل ؾوالیEIAازشیاتی اثسات شیػت هحیغی )  .79
 ؾسکت ًفت

 هٌاعق هسکصی ایساى

 ؾسکت ًفت 1388  عسح تَغعِ هیاایي ًفتی چؿوِ خَؼ EIAازشیاتی اثسات شیػت هحیغی   .80
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 ایساىهٌاعق هسکصی 

81.  
تْیِ ًسم افصاز هحاغثات تسهَایٌاهیکی خاـ هتٌاغرة ترا تسکیثرات هَخرَا از قرٌایع اًتقرال، تَشیرع ٍ        

 پاالیؽ گاش عثیعی
 ؾسکت هلی گاش ایساى 1387

82.  
ّای هٌاغة خْت خداغاشی ّیدزٍضى غَلفَزُ ّوساُ ًفت از ٍاحدّای تْسُ ترساازی   هغالعِ ٍ تسزغی زاُ

 1غفید ٍ زگ  3آب تیوَز، اَّاش 
1387 

ؾسکت هٌاعق ًفتخیص 

 خٌَب

83.  
ایرٌ    16اًدام هٌْدغی پایِ ٍ تفكیلی پسٍضُ احداث هسکص خوع آٍزی هیداى گاشی غرساخِ ٍ خرظ لَلرِ    

 تصزیق هاتیي چٌد زاِّ ٍ هسکص تْسُ تساازی
1387 

ؾسکت ًفت هٌاعق هسکصی 

 ایساى

 1387 ؾیوی افصازّای تخككی هٌْدغی ًفت ٍ ازائِ خدهات علوی هستثظ تا ًسم  .84
ؾسکت ًفت هٌاعق هسکصی 

 ایساى

 1387 شاایی گاش عثیعی تْیِ ًسم افصاز عساحی تفكیلی فسایٌدی تدْیصات ٍاحد ًن  .85
ؾسکت هٌْدغی ٍ تَغعِ 

 ًفت

 ٍشازت قٌایع ٍ هعااى 1387 ّای قٌعتی افصاز خؿک کي تْیِ ًسم  .86

87.  
هتٌاغة تا تسکیثات هَخَا از قٌایع اًتقال، افصاز هحاغثة تعااالت فاشی غیس ٍاکٌؿی ٍ ٍاکٌؿی   تْیِ ًسم

 تَشیع ٍ پاالیؽ گاش عثیعی
 هلی گاش ایساى ؾسکت 1386

 هلی گاش ایساى ؾسکت 1386  هٌغقِ ّؿت عولیاتی گاش کؿَز HAZOPاًدام هغالعات   .88

89.  
گاشّا از ٍاحردّای تْرسُ ترساازی     (Flaring)ّای هختلف تسای کاّؽ ٍ یا حرف غَشاًدى  تسزغی فٌأٍزی

 1شاایی اَّاش  ٍ ٍاحد ًوک 1ُ تقَیت فؿاز اَّاش ، ایػتگا1اَّاش 
1386 

هٌاعق ًفتخیص  ًفت ؾسکت

 خٌَب

 هلی گاش ایساى ؾسکت 1386 اشتْیِ ًسم افصاز خاهع خَاـ تسهَفیصیکی  پایِ ٍ هحاغثاتی هَاا از قٌایع گ  .90

 1385 افصاز هستَعِ هَزا ًیاش اغتخساج ٍ فسآٍزی اٍلیِ ًفت خام ٍ تْیِ ًسمگرازی  تسزغی ٍ تسآٍزا حدن غسهایِ  .91
ؾسکت هٌْدغی ٍ تَغعِ 

 ًفت

 1385 تیٌی عولکسا کازخاًدات گاش ٍ گاشهایع  زٍاتظ تسهَایٌاهیکی هختلف از پیؽتسزغی عولکسا   .92
هٌاعق ًفتخیص  ًفت ؾسکت

 خٌَب

93.  
  HYSYS ،PROIIغاشی  افصازّای ؾثیِ تسزغی هیصاى اقت ٍ اعوال اقالحات الشم خْت افصایؽ اقت ًسم

 از تعییي حاللیت گلیکَل
1384 

هٌاعق ًفتخیص ًفت ؾسکت 

 خٌَب

 1384 اهکاى غٌدی تْیِ ٍ تَغعِ ًسم افصاز ؾثیِ غاش فسایٌد ّای ؾیویایی تا تاکید تس اکػیداغیَى آزٍهاتیک  .94
ٍ فٌاٍزی ؾسکت پطٍّؽ 

 پتسٍؾیوی

 1384 ّای حسازتی تْیِ ًسم افصاز خاهع هثدل  .95
غاشهاى گػتسؼ ٍ قٌایع 

 ًَغاشی ایساى

 ٍشازت قٌایع ٍ هعااى 1384  ّای قٌعتی )هسحلِ اٍل( عسح خاهع اقالح ، تْثَا ٍ تَغعِ فٌاٍزی خؿک کي  .96

 1384 ّای حسازتی َّایی افصاز هٌاغة خْت عساحی هثدل تْیِ ًسم  .97
هٌاعق ًفتخیص ًفت ؾسکت 

 خٌَب

 1383 االزضی تسآٍزا قیوت تِ زٍش تدْیصات غغح افصاز تْیِ ًسم  .98
ؾسکت ًفت هٌاعق هسکصی 

 ایساى

 پتسٍؾیوی زاشی 1383 تسزغی فٌی ٍ اقتكاای اغتفااُ تْیٌِ اش هایعات گاشی چاُ ّای گاشی هػدد غلیواى  .99

100.  ِ  1382 قٌعتی ّای کي خؿک خاهع افصاز ًسم تْی
 ًَغاشی ٍ گػتسؼ غاشهاى

 ایساى قٌایع

 تَغعِ ٍ هٌْدغی ؾسکت 1382 حسازت اًتقال گسفتي ًظس از تدٍى ًاپریس اهتصاج هَاا تسای لَلِ خغَط از فؿاز افت تیٌی پیؽ افصاز ًسم  .101
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 ًفت

 1382 هایع گاش ٍ گاش کازخاًدات عولکسا تیٌی پیؽ از هختلف تسهَایٌاهیکی زٍاتظ عولکسا هقایػِ ٍ تسزغی  .102
 ًفت هٌاعق هلی ؾسکت

 خٌَب خیص

 1382 هستَعِ افصاز ًسم تْیِ ٍ فسایٌدی تدْیصات قیوت تسآٍزا هکاًیصم تدٍیي ٍ عساحی  .103
 هسکصی هٌاعق ًفت ؾسکت

 ایساى

 پتسٍؾیوی زاشی 1382 آهًَیَم تَلیدغَلفات اقتكاای ٍ فٌی ٍتَخیِ ازشیاتی  .104

105.  ِ  1381 قٌعتی ّای کي خؿک اًتخاب ٍ افصازعساحی ًسم تْی

 ٍ زیصی تسًاهِ هعاًٍت

 زئیع زاّثسای ًظازت

 ٍ قٌایع ٍشازت - خوَْز

 هعااى

106.  ِ  1381 عثیعی گاش غاشی ؾیسیي فسآیٌدّای غاش ؾثیِ تْی

 ٍ زیصی تسًاهِ هعاًٍت

 زئیع زاّثسای ًظازت

 هٌْدغی ؾسکت - خوَْز

 ًفت تَغعِ ٍ

107.  
 غِ ٍ فاشی اٍ ّای خداکٌٌدُ فسآیٌدی عساحی خْت هٌاغة ؾیَُ اًتخاب ٍ تسزغی خاهع افصاز ًسم تْیِ

 فاشی
1381 

 ٍ زیصی تسًاهِ هعاًٍت

 زئیع زاّثسای ًظازت

 هٌْدغی ؾسکت - خوَْز

 ًفت تَغعِ ٍ

108.  
 گراش  کازخاًدات عولکسا تیٌی پیؽ از هختلف تسهَایٌاهیکی زٍاتظ هقایػِ ٍ تسزغی خاهع افصاز ًسم تْیِ

 هایع گاش ٍ
1381 

 ٍ زیصی تسًاهِ هعاًٍت

 زئیع زاّثسای ًظازت

 هٌْدغی ؾسکت - خوَْز

 ًفت تَغعِ ٍ

109.  ٌِ  1381 ؾکس تَلید قٌعت از اًسضی هكسف غاشی تْی

 ٍ زیصی تسًاهِ هعاًٍت

 زئیع زاّثسای ًظازت

 خوَْز

110.  ِ  1381 فسآیٌدی تدْیصات عساحی ٍ اًتخاب خاهع افصاز ًسم تْی

 ٍ زیصی تسًاهِ هعاًٍت

 زئیع زاّثسای ًظازت

 خوَْز

 1381 پلیوسی ّای کاهپَشیت تَلید فسآیٌد خاهع غاشی هدل  .111

 ٍ زیصی تسًاهِ هعاًٍت

 زئیع زاّثسای ًظازت

 خوَْز

 هعااى ٍ قٌایع ٍشازت 1380 کاؾی قٌعت پاؾؿی ّای کي خؿک ای زایاًِ عساحی  .112

113.  ِ  1380 2 ای قفحِ ٍ لَلِ ، پَغتِ حسازتی هثدلْای عساحی افصاز ًسم تْی
 قٌایع هلی ؾسکت

 پتسٍؾیوی
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