
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ایمنیخدمات قابل ارائه در حوزه 

 

 CAPE یقاتیتحق شگاهیآزما

 دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

 نوراله کثیریدکتر با سرپرستی: 

Process Safety Services 

kasiri@iust.ac.ir 

 021-73021652: دٍرًگار 021-77490416: تلفي

http://caperl.iust.ac.ir 



 هقذهِ

ثنب   74دانـگبه ػلم و كنعؼ  اینشاد دس ػنب      CAPEآصمبیـگبه تحقیقبتی  

هذف اسائه خذمبت تخللی مشثوعنه ثنه كنعبیغ ن ن ز ونبص و یمشوؿنی ی       

دس عنی ثنیؾ اص دو دهنه وزؿنمه و     تبػیغ وشدیذه اػ . این آصمبیـنگبه  

هنبی مخمل نی دس اینن     هنب و ؿنش     هبی خود ثنب ثخنؾ   ه ضمبد ثب فؼبلی 

توػؼه قبثل تنوهیی یبفمنهز مزوصهنبی مخملنا فؼبلین  اص مشاهنغ        زكعبیغ

مخملا دسیبف  ن ودهز ه کبساد  بسی ممؼنذدی نینض دس داخنل و خنبس  اص     

ی  اسائه خذمبت ص دیشوص ظشف ـوس  عبس خود قشاس داده و امشوص ثؼیبس فشاتش ا

 دس خود ثوهود آوسده اػ .سا  ای عی  ای دس حوصه حشفه

 هشایای ایي سزٍیس در حل هطکالت صٌؼت:  

 ععذ. اینن   هب دس كعبیغ مخملا هی   بهؾ تؼذاد حوادث نبمغلوةز ه واسه وقبیغ صیبدی هوامغ كعؼمی سا تیذیذ می سغم  لیه تالؽ ػلی

صیبدی ثه محیظ صیؼ ز تزییضات و حمی دس ثشخی مواسدز مشگ و میش و اص  بسافمبدوی نیشوی انؼنبنی و منشد    وقبیغ اغلت مؼجت خؼبسات 

هؼمعذ. لزا ثشای هلوویشی اص وقوع چعین حوادثیز اػم بده اص یک سوؽ ػیؼم بتیک ثشای ؿعبػبیی مخبعشات یعیبد موهود دس واحذهبی 

هبی مؼمقیم و غیش مؼمقیم نبؿی اص حوادث هش ػبله كنذمبت منبلی    وی دیگش هضیعهاص ػ كعؼمی و اهشای اكالحبت مشثوعه ضشوسی اػ .

هبی موهود دس آد ثه ػعنواد   الخلوف كعؼ  ن   و وبص ثه دلیل مبهی  فؼبلی   عذ و ػلی و هبنی قبثل توهیی سا مموهه كعبیغ  ـوس می

  عذ. حوادث مضش ثؼیبس یش اه ی  هلوه می اص شیثیعی و ییـگی ثعبثشاین ییؾ ؿود. یکی اص كعبیغ یشمخبعشه  ـوس محؼوة می

 بزدار بالقَُ اس سزٍیس پیطٌْادی:  ّای بْزُ صٌایغ ٍ ساسهاى

 ت بمی كعبیغ فشآیعذی اػم اص ن  ز وبص و یمشوؿی ی 

 هبی آة و فبضالة تل یه خبنه 

 كعبیغ نیشووبهی 

 كعبیغ مؼذنی 

 كعبیغ غزایی 

 خذهات قابل ارائِ در حَسُ ایوٌی

  ضٌاسایی هخاطزات فزآیٌذی بِ رٍشHAZOP 

هی  ؿعبػبیی انحشافبت ایزنبد ؿنذه اص حبلن     4974نخؼمین ثبس توػظ انز ن كعبیغ ؿی یبیی آمشیکب دس ػب   HAZOP سوؽ

هؼنمزوی ػیؼنم بتیک   »ػجنبست اػن  اص    HAZOP عشاحی واحذهبی هذیذ یب دس حب   بسز اثذاع وشدیذ. یک تؼشیا ممذاو  اص

عنوس   ثنه «.  هب ثشای  ـا امکبد خغب و یب ػ لکشد نبمغلوة و نیض ییبمذهبی آد ثش  نل مز وػنه   عشاحی و دػمگبه فشایعذز اهذاف

 ؿودز ثه ؿشح صیش اػ : دنجب  می  HAZOPخالكه اهذافی  ه دس سوؽ

 توانذ ثبػث ػ لیبت نبمغلوة یب ایزبد مخبعشه وشدد. تـخیق انحشافبت محم ل دس واحذ فشایعذی  ه می .4

 ػواقت این انحشافبت اسصیبثی .2
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  ضٌاسایی هخاطزات ٍاحذّای صٌؼتی بِ رٍشHAZID 

هب دس مشاحل مخملا ثه ویظه مشاحنل اولینه    سوؿی اػ  ػیؼم بتیک هی  ؿعبػبیی خغشات و اسصیبثی سیؼک آد  HAZIDسوؽ

ویشی محلو ز خذم  و ػقذ قشاسداد ثه معظوس اسائه اقذامبت  عمشلی معبػت می ثبؿنذ. دس اینن سوؽ خغنشات و تیذینذات      ؿکل

 ویشد.موهود و ثبلقوه ثه دو سوؽ  لی و هضئی موسد ثشسػی قشاس می 

ثشای ؿعبػبیی خغشات ؿبمل تزضیه و تحلیل فشآیعذز خواف مواد فشآیعنذیز ؿنشایظ فشآیعنذیز ثنبصنگشی تزنبسة       هبی سایج سوؽ

هبی اسصیبثی خغش مبنعذ دسخن  خغنب ینب تحلینل  لنی حنب ت        هبی ممؼبمل و اػم بده اص سوؽ كعؼمی و ػبصمبنیز توػؼه مبتشیغ

ثیعی اص قلم نی منبده ثبؿنذ.    حله ثبیذ اع یعبد حبكل ن ود  ه هیچ یک اص خغشات قبثل ییؾثبؿذ. دس این مش خشاثی و اثشات آد می

 ؿود. ؿود و اه ی  سیؼک آد تؼیین می هعگبمی  ه فیشػ  اولیه خغشات تییه ؿذز هش خغش هذاوبنه اسصیبثی می

 ودد آنیبػ ز ثه ه نین هین  هضینذ ثنب     هبز قبثلی  دس نظش وشفمن مخبعشات و ػوامل ثبل ؼل ن ثب ػبیش سوؽ این سوؽوهه ت بیض 

هنبیی   هبی انؼبنی و ػوامل خبسهی دس ػنبصمبد  ت ش ض ثش سوی ت بمی اهضای ثخؾ موسد مغبلؼه مبنعذ تبػیؼبتز تزییضاتز فؼبلی 

 .هبی ممعوػی ثشخوسداسنذز ثؼیبس  بسثشدی اػ   ه اص فؼبلی 

 ( اًجام هطالؼات تحلیل ضکافGap Analysis  ) 

تحلیل ؿکبف اص ه له مغبلؼبت ضشوسی و میم دس حوصه ای عی اػ   ه ثه ػعواد ػعگ ثعبیی ثنشای ییـنشف  دس   انزب  مغبلؼبت 

  عذ.سیضی می ؿود. این مغبلؼبت  لیه اقذامبت  ص  ثشای استقبء وضؼی  ای عی سا تؼیین و ثشنبمهحوصه ای عی نگشیؼمه می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ّیذرٍکزبٌیآًالیش اػتوادپذیزی در صٌایغ 

دس این مغبلؼبت ثب تکیه ثش اعالػبت مشثوط ثه نشخ خشاثی تزیینضات و سواثنظ آمنبس و احم نب ز احم نب  خشاثنی تزیینض و مینضاد         

تنش اص ػنغا انمظنبس ثبؿنذ     ؿود و دس كوستیکه میضاد اػم بدیزیشی واحذ ینبیین اػم بدیزیشی و قبثلی  اع یعبد واحذ محبػجه می

 وشدد.ػغا اػم بدیزیشی اسائه میییـعیبداتی هی  افضایؾ 
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 ُاًذاسی بِ رٍش  باسًگزی ایوٌی پیص اس راPSSR 

 و ثودد ػیؼممز تزییضات آمبده و تبػیؼبت  لیه ای ن ثشداسی ثیشه و انذاصی ساه اص اع یعبد حلو  PSSR یک انذاصی ساه اص هذف

 ثبؿذ: می ریل مواسد عشیق اص انذاصی ساه مشحله اص قجل انؼبنی نیشوی

 حبدثه   مشین ثب تبػیؼبت انذاصی ساه معظوس ثه احم بلی خغشات ثیعی ییؾ و ؿعبػبیی .4

 ؿذه تؼشیا هبی مـخله ثب مغبثق تؼ یشات و تزییضات نلت ػبخ ز مشاحل  لیه دس نیبص موسد اقذامبت انزب  اص اع یعبد .2

 وا عؾ دس و تؼ یشات ثشداسیز ثیشه ای عیز هبی دػموسالؼ ل ت بمی ن ودد اهشایی و ثودد دػمشع آمبده و دس اص اع یعبد .3

 اضغشاسی ؿشایظ

 دس مشاحل ؿذه انزب  سیؼک مغبلؼبت اص حبكل تغییشات و ییـعیبدهبی اكالحی و هب توكیه ت بمی اهشای اص اع یعبد .4

 (HAZIDو  HAZOPه بنعذ ) یشوطه مخملا

 ای عی مؼمعذات و اعالػبت سوصآوسی ثه .5

 ای ن ثشداسی ثیشه هی  انؼبنی نیشوی  بمل ػعزؾ آمبدوی .6

 

 ( هطالؼات سطَح یکپارچِ ایوٌیSILبِ هٌظَر کاّص ریسک ) 

هنبی توقنا ثنه عنوس     هبی  عمشلی و اثضاس دقیق نقؾ قبثل توهیی دس مذیشی  خغش تبػیؼبت ن   و وبص داسننذ. ػیؼنمم  ػیؼمم

محنیظ صیؼن ز تزیینضات و تولینذ     مشػو  ثه ػعواد ػیؼمم هبی ای عی  ه دس  بهؾ احم ب  و ؿذت خغشات مموهه یشػنعلز  

ؿنونذ. ثعنبثشاین  نبس شد محنبفظمی و ای عنی اثنضاس دقینق ثبیؼنمی اص عشینق فشایعنذ اسصینبثی            یبیذاس ػییم هؼمعذ ؿنعبخمه منی  

ػیؼم بتیک موسد ثشسػی قشاس ثگیشد تب هشوونه الضامنبت هین  افنضایؾ اػم بدینزیشی ػیؼنمم و ینب ػنغا خذؿنه نبینزیشی و          

 IEC 61511س نمیزه  بهؾ سیؼک تؼیین وشدد. هذف این مغبلؼه اسصیبثی ػغا خذؿه نبینزیشی مغنبثق ثنب    یکپبسچگی ثب تش و د

هنبی فشایعنذی دس نظنش    تش یت ؿذه( ثشای ت ب   بس شدهبی محبفظمی اثضاس دقیق  نه ثنشای ػیؼنمم    ISA S84.01) ه ثب الضامبت 

 .ثبؿذوشفمه ؿذه اػ  می

 بس شد ای عنی ػیؼنمم اثنضاس دقینق ثنش مجعنبی اسصینبثی         SILهذف اص مغبلؼبت دػمه ثعذی ػغا خذؿه نبیزیشی ای عی اسصیبثی 

 .ثبؿذسیؼک خؼبسات نؼج  ثه افشاد و محیظ صیؼ  می
 

 
 ( هطالؼات ارسیابی پیاهذConsequence Modeling( ارسیابی ریسک کوی ٍ )QRA) 

فشآیعذیز ینغ اص ؿعبػنبیی و اسصینبثی مخنبعشاتز نینبص ثنه اسصینبثی ؿنذت تنبثیش و ػواقنت            دس فشآیعذ مذیشی  سیؼک واحذهبی

ثبؿذ تب دس مشحله اسصیبثی سیؼک موسد اػم بده قشاس وینشد. اسصینبثی اینن اثنشات و ػواقنت آد اص عشینق سوؽ        مخبعشات موهود می

ػنبصی  ثبؿنذ. ینغ اص منذ    اد سیؼک حنوادث منی  ی میضویشد. اسصیبثی   ی سیؼک سوؿی ثشای محبػجه اسصیبثی ییبمذ كوست می

ییبمذ حوادث فشایعذیز  تؼیین ؿذت حوادث دس واحذ فشایعذی و تؼیین احم ب  وقوع حوادث نوث  ثه محبػنجه سیؼنک حنوادث    
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سػذ. ثب تش یت دو یبساممش ؿذت و احم ب  وقوع حبدثه مینضاد سیؼنک قبثنل محبػنجه خواهنذ ثنود. ا طنش مخنبعشات         فشایعذی می

 ؿونذ.هبی  ی ی ؿعبػبیی مخبعشات ؿعبػبیی و اثضاسهبی  بهؾ سیؼک معبػت اسائه میذی ثب اػم بده اص سوؽفشایع

هبی  ی ی ؿعبػبیی مخبعشات نموانعذ تلویش سوؿعی اص مخبعشه و ػغا سیؼک مشثوعه اسائه دهعنذ ثبیؼنمی   دس كوستی  ه سوؽ 

داده هبی تکشاسینزیشی حنوادث سخ  هب و سواثظ احم ب  و دادهمذ هبی   ی ثشاػبع هبی   ی سیؼک اػم بده ؿود. سوؽاص سوؽ

هبی مشػو  اص ه له سوؽ دسخ  سویذاد مؼینبس   نی اص سیؼنک    دس واحذهبی مـبثه و یب تخ ین تکشاسیزیشی و احم ب  ثب تکعیک

 هب تؼییل ؿود.دهعذ تب تل یم ویشی و مذیشی  این دػمه اص سیؼکاسائه می

  هطالؼِ ٍ اجزای سیستن( هذیزیت ایوٌی فزایٌذPSM) 

ثبؿنذ. اینن ػیؼنمم ثنه دلینل      مذیشی  ای عی فشایعذ تش یجی اص دیذوبه میعذػیز ػیؼمم مذیشیمی و نگبه فشهعگی ثه ای عی منی 

ثبؿنذ   هبی ثؼیبسی داؿمه و اػمقشاس آد مؼملض  كشف صمبد و هضیعه منی هبی مخملا ػبصمبد ییچیذویتؼبمالت و سواثظ ثب ثخؾ

اػمقشاس این ػیؼمم دس هش ػبصمبنی موهت افضایؾ چـ گیش ػغا ای عیز  نبهؾ ننشخ حنوادث و دس نمیزنه  نبهؾ       ثب این حب 

 .ؿودهبی مؼمقیم و غیش مؼمقیم نبؿی اص حوادث میهضیعه

 ّای اػالم ٍ اطفاء حزیق اتَهاتیک   خذهات طزاحی سیستن 

دس هین    هبی اػال  و اع بء حشیق اص ه له تزییضاتی هؼمعذ  نه ػیؼمم

ویشننذ. عشاحنی اینن      بهؾ ییبمذ نبؿی اص حوادث موسد اػم بده قشاس می

هب اص حؼبػی  ثب یی ثشخوسداسنذ چشا  ه دس كوست ػذ  ػ لکنشد  ػیؼمم

هب  میضاد خؼنبسات افنضایؾ خواهنذ یبفن . اینن       و یب ػ لکشد نبمعبػت آد

هب ؿبمل تزییضات تـخیق نـ  وبص و اػنالد حشینقز تزیینضات    ػیؼمم

     APIز NFPAؿود  ه ثشاػنبع اػنمبنذاسدهبی   ع بء آثیز وبصی و فو  میا

 ؿونذ.و ... عشاحی می

  ارایِ خذهات در سهیٌِ هذیزیت سیستنHSE   اس طزیق ًزم افشار HSE-IMS 

و اػمقشاس آد یک اص می مشین ثشنبمه هبی ای عی هش ػبصمبد می ثبؿنذ. ثنذود اع یعنبد اص ثیجنود ای عنیز       HSEػیؼمم مذیشیمی 

ػبصمبد دچبس خؼبسات منبلی ثؼنیبسی خواهنذ ؿنذ.      ،HSE Planػالم  و محیظ صیؼ  و ه چعین ػذ  توهه ثه سػبی  الضامبت 

 ص  ثشای هش ػبصمبد م کن اػ  ثب ػبصمبد دیگش مم بوت ثبؿنذ چنشا  نه ویظونی هنبز فشكن  هنب و         HSEنوع ػیؼمم مذیشی  

ایزبد نظم و تض ین ثیجود ػیؼمم عنی صمنبد    HSEتیذیذات ػبصمبد هب اغلت مم بوت اػ . ثیمشین دػمبوسد ػیؼمم مذیشیمی 

دس اینن ساػنمب اقنذا  و توػنؼه و اساینه        ینن مش نض  امغ ئن می  عذ.  HSEاػ   ه مذیشی  سا اص ثبث  ییـشف  ػبصمبد دس حوصه 

ػبصمبد ن وده اػ   ه داسای  IMSهبی مذیشیمی مبنعذ  و ػیؼممHSE هبی حوصه   شدد فؼبلی  ثشای مکبنیضه HSE-IMSافضاس  نش 

   ثبؿذ. هب و نیض تزضیه و تحلیل و اسائه وضاسؿبت ممعوع می آوسی و مؼمعذػبصی داده قبثلی  ممؼذدی نظیش ه غ
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 ُّای تخصصی در سهیٌِ ایوٌی بزگشاری دٍر 

وینشی  مش ض تحقیقبت میعذػی فشایعذ ثه   ک  بمپیوتش دس دانـگبه ػلم و كعؼ  ثب تکیه ثش ثیؾ اص دو دهه تزشثه خود و ثب ثیشه

 هبی آموصؿی تخللی دس صمیعه ای عی سا داسداص بسؿعبػبد مزشة داخلی و خبسهی توانبیی ثشوضاسی دوسه

 ّا در یک ًگاُ: آهار فؼالیت

   نبمه تحلیالت تک یلی یبیبد 425هذای 

  افضاس تخللی ػذد نش  22توػؼه و ػشضه 

 88  بسفشمبی مخملا 42قشاسداد ثه ػشانزب  سػیذه ثب  

 ال للی ثین و ملی ػل ی محبفل و مزالت دس مقبله 295 اسائه و انمـبس 

 ٍ ضزکای کاری اهکاًات هَجَد

 وبص و ن   اػمخشا  و ا مـبف مغبلؼبتز ؿبخه دس یک یبیه ستجه 

 یمشوؿی ی و وبص ن  ز یب یـگبهی واحذهبی ؿبخه دس ػه یبیه ستجه   

 غیشػبمل یذافعذ و خغشات  بهؾ و ای عی ؿبخه دس ػه یبیه ستجه 

 ن   وصاست ثب تحقیقبتی ه کبسی كالحی  تبییذ داسای: 

 مذیشی   بسثشدی هبی یظوهؾ وشوه HSE (هوا و خبک آةز هبی محیظ دس هب آ یعذه یشا عؾ ػبصی مذ  و ػبصی ؿجیه) 

  مذیشی   بسثشدی هبی یظوهؾ وشوه HSE محیغی صیؼ  اثشات  اسصیبثی و EIA   

  (عجیؼی وبص و ن   یب یؾ فشآیعذهبی ػبصی  ثییعه) ن   كعؼ  دػ  یبیین  بسثشدی هبی یظوهؾ وشوه 

 یمشوؿی ی و وبص ن  ز كعبیغ تخللی افضاسهبی نش  توػؼه و عشاحی نظبستز مـبوسهز صمیعه دس آوسانه فن توان عذی تبییذیه 

 هبی فشایعذز ای عیز محیظ صیؼ ز مکبنیکز لوله  ـیز ثشق و اثضاس دقیقی دیؼیپلینهب عهیصم دساص افشاد ممخلق  یمعذ ثیشه 

  افضاسهبی میعذػی موسد نیبص  مبثخبنه هبمغ نش 

  ؿجکه ه کبساد ؿبمل: 

   اسویبیی هبی ؿش Risktecز ARCز FSEL و IM&M مخملا خذمبت دهعذه اسائه HSE 

  میعذػی خذمبت ػشضه دس 4 ستجه داسایؿش   میعذػی فشآیعذ ثه   ک سایبنه ایشانیبد   
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 ّای رضایت هٌذی ٍ حسي اًجام تؼْذات اس کارفزهایاى پیطیي گَاّیٌاهِ

هب و نیبدهبی مخملا دسیبف  ؿنذه  نه    هب اص ػبصمبد ای اص سضبیمعبمه و تقذیشنبمه مز وػه هبی تخللی ؿبیؼمه ثه یبع اسائه ػشویغ

 .وشدد دس صیش ثه ثشخی اص آنیب اؿبسه می

        سضبیمعبمه یشوطه تذوین و اػنمقشاس دػنموسالؼ ل مغبلؼنبت و ػ لینبت اسصینبثی ای عنی ینیؾ اص ساه  ( اننذاصیPSSR  تبػیؼنبت )

 فشآیعذی معغقه ػ لیبتی خبسگ

 هبی اػال  و اع بء حشیق اتومبتیک دس نقبط ثب سیؼک ثب  سضبیمعبمه اسایه خذمبت عشاحی ػیؼمم 

  سضبیمعبمه اسایه خذمبت میعذػی مغبلؼبتHAZOP یشوطه عشح توػؼه و تطجی  ظشفی  یب یـگبه آثبداد 

  مغبلؼبتسضبیمعبمه اسایه خذمبت مـبوسهز ثبصنگشیHAZOP   وSIL یبسػیبد واحذهبی یب یـگبه وبص 

 

  :ارائِ خذهت َابقس

 ًام  کارفزها خاتوِ ضزٍع هَضَع قزارداد

و مذلؼنبصی ییبمنذ دس واحنذ احینب ؿنش         ERPز HAZOP SILز HAZIDانزب  مغبلؼبت 

 فو د هشمضوبد
 هشمضوبد فو د ؿش   99 99

هنبی تقلینل    و مذلؼبصی ییبمنذ دس ایؼنمگبه   ERPز HAZOP SILز HAZIDانزب  مغبلؼبت 

 ؿش   فو د هشمضوبد فـبس
 هشمضوبد فو د ؿش   99 98

دس یب یـنگبه ونبص    HAZIDانزب  مغبلؼبت ای عی فشآیعذ و ؿعبػنبیی مخنبعشات ثنه سوؽ    

 یبسػیبد
 یب یـگبه وبص یبسػیبدؿش    99 98

ینوتیلیمی و آفؼنبی  دس عنشح توػنؼه و      واحنذهبی ثنشای   SILو   HAZOPمغبلؼبت انزب 

 ظشفی  یب یـگبه آثبداد
98 98 

ؿش   عشاحی و ػبخم بد 

 (ODCCن   )

 ؿش   ن   فالت قبسه ایشاد F18 97 98( ػشؿه ػکوی PSSRانذاصی ) ساه مغبلؼبت و ػ لیبت ای عی ییؾ

 ؿش   وبص اػمبد هشمضوبد 98 97 ؿش   وبص اػمبد هشمضوبد HSEساهجشیز  عمش  و نظبست ثش ػ لکشد  خذمبت مـبوسه

 یب یـگبه وبص یبسػیبدؿش    98 97 واحذهبی یب یـگبه وبص یبسػیبد SILو   HAZOPخذمبت مـبوسهز ثبصنگشی مغبلؼبت 

 ؿش   تذثیشوفن آػیب 97 97 هبی ثعذس ؿییذ سهبیی یشوطه عشاحی و احذاث اػکله HAZOPانزب  مغبلؼبت 

 ؿش   آلومیعبی ایشاد 97 97 هبی اػال  و اع بء حشیق اتومبتیک دس نقبط ثب سیؼک ثب    خذمبت عشاحی ػیؼمم

عجقنذه و   CGS  هنبی تقلینل فـنبس    هبی فشآیعذی ایؼنمگبه  انزب  مغبلؼبت خغشات و سیؼک

 ثی ن ؿش   وبص مبصنذساد )ػبسی( TBS 22ایؼمگبه 
 ؿش   وبص اػمبد مبصنذساد 97 97
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 ًام  کارفزها خاتوِ ضزٍع هَضَع قزارداد

ثعذی معبعق خغش ه شاه ثنب الضامنبت ػیؼنمم تیوینه دس ینشوطه دتشاػنیود        مغبلؼبت نبحیه

 هبی آثی  حال 
 ؿش   ملجبح انشطی 97 97

مخبصد توػؼه انجبسؽ  بسخبنه ثعذسػجبع ؿش   ن     HAZIDو  HAZOPانزب  مغبلؼبت 

 یبػبسوبد
 ؿش   میعذػی ایذه 97 97

هنبی آمنینز  نوسه و   پشػنوسهبی ینشوطه ونووشدصدایی        یکنیج   HAZOPانزب  مغبلؼبت  

 یمشوؿی ی ایال 
96 96 

ؿش   عشاحی و میعذػی 

 (EIEDكعبیغ انشطی )

افنضاس   معمخنت ثنب اػنم بده اص ننش       ایؼمگبه 46محیغی  تؼیین اسصیبثی حشیم ای عی و صیؼ 

PHAST و تذوین دػموسالؼ ل حشیم 
 ؿش   وبص اػمبد هشمضوبد 97 96

( PSSRانذاصی ) تذوین و اػمقشاس دػموسالؼ ل مغبلؼبت و ػ لیبت اسصیبثی ای عی ییؾ اص ساه

 تبػیؼبت فشآیعذی معغقه ػ لیبتی خبسگ 
 هبی ن می ایشاد ؿش   یبیبنه 96 96

تبػیؼنبت    Consequence Analysisو  HAZIDز  HAZOPانزب  مغبلؼبت میعذػی یبیهز 

 ؿش   ن   و وبص یبسع 49وش  هعت فبص  LPGػبصی و ثبسویشی  رخیشه 
 ؿش   یبسػب فیذاس یبیذاس 96 95

 95 94 یمشوؿی ی ایال  SRUواحذ  HAZOPانزب  مغبلؼبت 
ؿش   عشاحی و میعذػی 

 (EIEDكعبیغ انشطی )

ػنبصی خنوساک و    یشوطه عشاحی و خذمبت خشینذ واحنذ ؿنیشین     HAZOPانزب  مغبلؼبت  

 ثبصیبف  اتبد مزم غ یمشوؿی ی ثوؿیش
93 93 

ؿش   عشاحی و میعذػی 

 (EIEDكعبیغ انشطی )

ایز ثبصػنبصی و   هبی توػؼه دس عشح HSEمذیشی ز نظبست و اػ ب  الضامبت فعی و میعذػی 

 ثشداسی ثؼعواد ه یبس فعی ؿش   ن   فالت قبسه ایشاد نوػبصی و ػ لیبت تولیذ و ثیشه
92 95 

 ؿش   ن  

 فالت قبسه ایشاد

و انزب  مغبلؼنبت تؼینین     HAZOPو  HAZIDانزب  مغبلؼبت ؿعبػبیی مخبعشات ثه سوؽ 

ایؼنمگبه تقوین  فـنبس     68هبی تقوی  فـبس وبص  ـنوس ؿنبمل    حشیم خغش دس  ل ایؼمگبه

   معغقه ػ لیبتی 48مؼمقش دس 

 ؿش   انمقب  وبص ایشاد 94 92

دس  لیه معبعق ػ لیبتی ؿش   ن   فالت قنبسه اینشاد ؿنبمل     HAZIDثکبسویشی مغبلؼبت 

 22ػکوی ػ لیبتی و  22خبسگز  وادز ثیشوبدز ػیشیز  یؾز قـم و ػکوهبی تبثؼه ؿبمل 

 ػذد ػبیش تبػیؼبت ػ لیبتی 22ػذد تبػیؼبت ػ لیبتی فشایعذی مؼمقش دس خـکی و 

92 94 
 ؿش   ن  

 فالت قبسه ایشاد

 ؿش   تذثیشوفن آػیب 92 92 یشوطه مخبصد توػؼه انجبسؽ  بسخبنه آثبداد  HAZID &HAZOPانزب  مغبلؼبت  

 HAZID, Fire & Explosionانزب  مغبلؼبت ؿعبػبیی مخبعشات و اسصیبثی   ی سیؼنک ) 

Protection Study, QRA Study ثشای تبػیؼبت فشاوسؽ هعگب ) 
 ؿبیوس هعذی 98 98

 ؿش   میعذػی و توػؼه ن   98 98 ا سضی میذاد ن می داسخوین فبص ػه تبػیؼبت ػغا HAZOPانزب  مغبلؼبت 

افنضاس   و آنبلیض ییبمذ ثه   نک ننش    HAZOPانزب  مغبلؼبت آنبلیض سیؼک فشآیعذی ثه سوؽ 

PHAST    ػکوی ن می ػل بد 
88 89 

 ؿش   ن  

 فالت قبسه ایشاد

 HSE   88 89هب و نظب  اسصیبثی ػ لکشد  تییه و تذوین ؿبخق
 ؿش   ن  

 فالت قبسه ایشاد

 86 86  معغقه هـ  ػ لیبتی وبص  ـوس HAZOPانزب  مغبلؼبت 
 ؿش  

 ملی وبص ایشاد
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