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 هقذهِ

داًـگبُ ػلن ٍ كٌؼت ایشاى دس ػاب    CAPEآصهبیـگبُ تحقیقبتی  

ثب ّذف اسائِ خذهبت تخللی هشثَطِ ثاِ كاٌبیغ ً،اتا  ابص ٍ      74

پتشٍؿیوی تبػیغ  شدیذُ اػت. ایي آصهبیـگبُ دس طی ثایؾ اص دٍ  

ّابی   ّب ٍ ؿاشتت  ّبی خَد ثب ثخؾ دِّ  زؿتِ ٍ ّوضهبى ثب فؼبلیت

قبثل تَخْی یبفتِا هدَصّبی هختلف تَػؼِ  اهختل،ی دس ایي كٌبیغ

فؼبلیت اص هشاخغ هختلف دسیبفت ًوَدُا ّوکبساى تبسی هتؼذدی ًیض 

دس داخل ٍ خبسج اص تـَس تٌبس خَد قشاس دادُ ٍ اهشٍص ثؼیبس فشاتاش اص  

   ِ دس خاَد  سا  HSE  ای دس فاَصُ  دیشٍص ظشفیت اسائاِ خاذهبت فشفا

َد ثِ كاٌبیغ  ایٌک ثِ هٌظَس  ؼتشؽ خذهبت خ ثَخَد آٍسدُ اػت.

فَصُ كاٌؼت فاَالد ػابصهبى دّای      دس ّبی هشثَطِ سا فَالد ظشفیت

  .دُ ٍ ػشضِ هی ًوبیذًَو

 ّوکاراى ٍ ضزکای کاری

طِ هطبلؼبت فشاتش سفتِ تاب ثتاَاى ظشفیات ثیـاتشی اص     یص هب سا ثش آى داؿت تب اص فّبی هختلف ثِ كٌبیغ ً،ت ٍ  ب تدبسة اسائِ ػشٍیغ

ِ  ثشداسی اص ایي خذهبت ثْشُ ّابی هختلاف داسای    ّاب ؿاشتت   تخللی سا ثشای هتقبضیبى فشاّن آٍسد. ثِ ّویي هٌظَس دس ثشخی اص صهیٌا

 ؿَد. ي ّوکبساى ٍ ؿشتبی تبسی اؿبسُ هیتٌبس خَد قشاس دادُ اػت. دس صیش ثِ لیؼتی اص ایدسّبی هٌْذػی هـبٍسُ ٍ اخشا سا ًیض  ظشفیت

  شٍُ هـبٍساى CAPE 

ِ  دس یک پبیِ ستجِػب  ػبثقِ اسائِ خذهبت هٌْذػیا داسای  55بص ٍ پتشٍؿیویا ثب ًبهی آؿٌب دس كٌبیغ ً،تا    هطبلؼابتا  ؿابخ

ٍ  ٍ  ابص  ً،اتا  پبالیـاگبّی  ٍافاذّبی  ّبی ؿبخِ دس ػِ پبیِ  بصا ستجِ ٍ ً،ت اػتخشاج ٍ اتتـبف ِ  پتشٍؿایوی   ٍ ایوٌای  ؿابخ

 غیشػبهل پذافٌذ ٍ خطشات تبّؾ

   www.capegroup.ir ادسع ػبیت:

 ؿشتت هبؿیي فَالدخٌَة 

طشافیا ػبخت ٍ ًلات ػیؼاتن   ایي ؿشتت دس صهیٌِ 

ًوبیاذ   فؼبلیات های   ؿؼلِ ٍس ٍ پبًل ّبی تٌتش  افتشاق

تِ دس صهیٌاِ هشثاَب ثاِ تابهیي تدْیاضات هاشتج  ثاب        

ایاي  ا  بص ٍ پتشٍؿیوی ثاب  ً،تهذیشیت فلشّب دس كٌبیغ 

 ًوبیذ. هشتض ّوکبسی هی

 www.mfj-co.irادسع ػبیت: 

 ؿشتت آسیي في آصهب 

شتت تِ خضٍ آصهبیـگبُ ّبی هؼتوذ ػبصهبى ف،بظت ؿایي 

قبثلیت اًدبم تلیِ خذهبت هؼوَ  آصهبیـگبّی دس فَصُ آةا فبضالةا خبکا  ثبؿذ  هحی  صیؼت ٍ ّوکبس ػبصهبى اػتبًذاسد ًیض هی

 ثبؿذ تِ دس صهیٌِ اًدبم آصهبیـبت صیؼت هحیطی ثب ایي هشتض ّوکبسی هیٌوبیذ. سا داسا هیٍ كَت پؼوبًذا هَاد غزاییا َّا 

 www.afa-co.ir ادسع ػبیت:
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 ؿشتت تلشآة 

 ٍصاست اص فبضاالة  ٍ آة تبػیؼابتی  تدْیاضات  ٍ اػتبًذاسد  َاّیٌبهِ ّبی هختلف اص خولِ ثب داسا ثَدى  َاّیٌبهِ تلشآة ؿشتت

ِ  دس پیوبًکابسی  فبضالةا كاالفیت  ٍ آة تل،یِ ّبی ؿشتت ػٌذیکبی  َاّیٌبهِ كٌبیغا ٍ  تبػیؼابت  ٍ تدْیاضات  ٍ آة سؿات

 تٌذ. دس فَصُ ػبخت تدْیضات تل،یِ آة ٍ فبضالة فؼبلیت هی سیضی ٍثشًبهِ هذیشیت ػبصهبى اص تدْیضات ػبخت كالفیت

 www.colorab.comادسع ػبیت: 

 :ؿشتت پکلب 

 كاٌبیغ  دس هـتشیبى اص ای  ؼتشدُ طیف ثِ سا خَد خذهبت پکلب .اػت كٌؼتی آالت هبؿیي تٌٌذُ تبهیي ٍ ػبصًذُ طشاحا پکلب

 دّذ. اسایِ هی یکپبسچِ ٍ تبهل كٌؼتی ّبی فل ساُ اسائِ ٍ فشد ثِ هٌحلش آالت هبؿیي تَلیذ اكلی ؿکل دٍ ثِ هختلف

 www.paxaa.com  ادسع ػبیت:

 ّوکاراى ٍ ضزکای کاریتَسط هزکش ٍ  ّای ػزضِ ضذُ سزٍیسفؼالیتی ّای هختلف  حَسُػٌاٍیي 

 ّبی تخللی ػشضِ ؿذُ خْت هؼشفی ثِ كٌبیغ فَالد ثِ چْبس فَصُ صیش هشتج  هی  شدًذ. ػشٍیغ

 ّبی فَصُ ایوٌی فشایٌذ ػشٍیغ  

 ّبی فَصُ هحی  صیؼت ػشٍیغ 

 ای ّبی فَصُ ثْذاؿت فشفِ ػشٍیغ 

 ػبصی ّبی فَصُ ؿجیِ ػشٍیغ 

 ّبی فَصُ اًشطی ػشٍیغ 

 

 

 ّوکاراى ٍ ضزکای کاریّای هزکش ٍ  هجَسّا ٍ گَاّیٌاهِ

ٍ ًْبدّبی هختلف هتاَلی   ّب ّب ٍ هدَصّبی فؼبلیتی اص ػبصهبى ای اص  َاّیٌبهِ ّبی تخللی ؿبیؼتِ هدوَػِ ثِ هٌظَس اسائِ ػشٍیغ

  شدد. اؿبسُ هیّب  دس صیش ثِ ثشخی اص آىتْیِ ؿذُ تِ 

 ااشٍُ ثااب تحقیقاابتی ّوکاابسی كااالفیت هدااَص تبییااذ  

ِ ) HSE ٍ هاذیشیت  تبسثشدی ّبی پظٍّؾ  ٍ ػابصی  ؿاجی

 ٍ خبک آةا ّبی هحی  دس ّب آالیٌذُ پشاتٌؾ ػبصی هذ 

 ً،ت ٍصاست (َّا

 ااشٍُ ثااب تحقیقاابتی ّوکاابسی كااالفیت هدااَص تبییااذ  

 اثاشات   اسصیابثی  ٍ HSE هاذیشیت  تابسثشدی  ّبی پظٍّؾ

 ً،ت ٍصاست  EIA هحیطی صیؼت

 ااشٍُ تحقیقاابتی ّوکاابسی كااالفیت تبییااذ هدااَص  

 ػاابصی  ثْیٌااِ) دػاات پاابییي تاابسثشدی ّاابی پااظٍّؾ

 ً،ت ٍصاست( طجیؼی  بص ٍ ً،ت پبالیؾ فشآیٌذّبی
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 ِبص ٍ ً،ت اػتخشاج ٍ اتتـبف هطبلؼبتا ؿبخِ دس یک پبیِ ستجِ  َاّیٌبه  

 ِپتشٍؿیوی ٍ  بص ً،تا پبالیـگبّی ٍافذّبی ؿبخِ دس ػِ پبیِ  َاّیٌبهِ ستج  

  ِغیشػبهل پذافٌذ ٍ خطشات تبّؾ ٍ ایوٌی ؿبخِ دس ػِ پبیِ ستجِ َاّیٌبه 

  َاّیٌبهِ اػتبًذاسد ػیؼتن هذیشیت ایوٌیا ثْذاؿت ٍ هحی  صیؼت  

 ّای رضایت هٌذی ٍ حسي اًجام تؼْذات اس کارفزهایاى پیطیي گَاّیٌاهِ

ؿاذُ تاِ    دسیبفتٍ ًْبدّبی هختلف  ّب اص ػبصهبى ّب سضبیتٌبهِ ٍ تقذیشًبهِای اص  ّبی تخللی ؿبیؼتِ هدوَػِ اسائِ ػشٍیغ پبعثِ 

  شدد. ّب اؿبسُ هی دس صیش ثِ ثشخی اص آى

     ُ ( تبػیؼابت  PSSRاًاذاصی )  سضبیتٌبهِ پشٍطُ تذٍیي ٍ اػتقشاس دػتَسالؼول هطبلؼبت ٍ ػولیابت اسصیابثی ایوٌای پایؾ اص سا

 ِ ػولیبتی خبسگفشآیٌذی هٌطق

 ّبی اػالم ٍ اط،بء فشیق اتَهبتیک دس ًقبب ثب سیؼک ثبال سضبیتٌبهِ اسایِ خذهبت طشافی ػیؼتن 

 ِصیؼت هحی  هذیشیت ثشًبهِ سضبیتٌبهِ هطبلؼبت تْی (EMP )هشثَب  ِ  ثای  ثای  ا3 ٍ 2  چؼابساى  ًوکضدایای  ٍافاذّبی  ثا

 تَلیذی چبُ فلقِ 5 تؼذاد ٍ ًش ؼی  بص تضسیق ٍ فـبس تقَیت ایؼتگبُ ٍ ثیٌک ا5 فکیویِ

  هطبلؼبتسضبیتٌبهِ اسایِ خذهبت هٌْذػیHAZOP  پشٍطُ طشح تَػؼِ ٍ تثجیت ظشفیت پبالیـگبُ آثبداى 

 سضبیتٌبهِ اسایِ خذهبت هـبٍسُا ثبصًگشی هطبلؼبتHAZOP   ٍSIL ٍافذّبی پبالیـگبُ  بص پبسػیبى 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 یٌذآّای حَسُ ایوٌی فز هؼزفی سزٍیس

ِ  ثکابس  هختلاف  كٌبیغ دس آى تبسی ؿشتبی ٍ هشتض تَػ پشٍطُ ّبی هتؼذدی دس فَصُ ایوٌی  اخیش ّبی ػب  طی دس  . اًاذ  ؿاذُ   شفتا

  شدًذ. هی هؼشفی صیش دس خذهبت قبثل اسایِ ایي فَصُ اص ثشخی

  ضٌاسایی هخاطزات فزآیٌذی بِ رٍشHAZOP 

خْت ؿٌبػبیی اًحشافبت ایدابد ؿاذُ اص فبلات    5974دس ػب  ًخؼتیي ثبس تَػ  اًدوي كٌبیغ ؿیویبیی آهشیکب  HAZOP سٍؽ

خؼاتدَی ػیؼاتوبتیک   »ػجابست اػات اص    HAZOP طشافی ٍافذّبی خذیذ یب دس فب  تبسا اثذاع  شدیذ. یک تؼشیف هتذاٍ  اص
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ِ   فشایٌذا اّذاف طشافی ٍ دػتگبُ ِ   «.ّب ثشای تـف اهکبى خطب ٍ یب ػولکشد ًبهطلَة ٍ ًیض پیبهذّبی آى ثش تال هدوَػا طاَس   ثا

 ؿَدا ثِ ؿشح صیش اػت: دًجب  هی  HAZOPخالكِ اّذافی تِ دس سٍؽ

 تَاًذ ثبػث ػولیبت ًبهطلَة یب ایدبد هخبطشُ  شدد. تـخیق اًحشافبت هحتول دس ٍافذ فشایٌذی تِ هی .5

 اسصیبثی ػَاقت ایي اًحشافبت .2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ضٌاسایی هخاطزات ٍاحذّای صٌؼتی بِ رٍشHAZID 

ّب دس هشافل هختلف ثِ ٍیظُ هشافال اٍلیاِ    سٍؿی اػت ػیؼتوبتیک خْت ؿٌبػبیی خطشات ٍ اسصیبثی سیؼک آى  HAZIDسٍؽ

 یشی هحلَ ا خذهت ٍ ػقذ قشاسداد ثِ هٌظَس اسائِ اقذاهبت تٌتشلی هٌبػت هی ثبؿاذ. دس ایاي سٍؽ خطاشات ٍ تْذیاذات      ؿکل

  یشد.هَخَد ٍ ثبلقَُ ثِ دٍ سٍؽ تلی ٍ خضئی هَسد ثشسػی قشاس هی 

ثشای ؿٌبػبیی خطشات ؿبهل تدضیِ ٍ تحلیل فشآیٌذا خَاف هَاد فشآیٌاذیا ؿاشای  فشآیٌاذیا ثابصًگشی تدابسة       ّبی سایح سٍؽ

ّبی اسصیبثی خطش هبًٌذ دسخات خطاب یاب تحلیال تلای فابالت        ّبی هتؼبهل ٍ اػت،بدُ اص سٍؽ كٌؼتی ٍ ػبصهبًیا تَػؼِ هبتشیغ

ثیٌی اص قلن ًی،تابدُ ثبؿاذ.    هشفلِ ثبیذ اطویٌبى فبكل ًوَد تِ ّیچ یک اص خطشات قبثل پیؾثبؿذ. دس ایي  خشاثی ٍ اثشات آى هی

 ؿَد. ؿَد ٍ اّویت سیؼک آى تؼییي هی ٌّگبهی تِ فْشػت اٍلیِ خطشات تْیِ ؿذا ّش خطش خذا بًِ اسصیبثی هی

ًوَدى آًْبػتا ثِ ّوایي خْات ّضیاذ ثاب      ّبا قبثلیت دس ًظش  شفتي هخبطشات ٍ ػَاهل ثبل،ؼل ٍخِ توبیض ایي سٍؽ ثب ػبیش سٍؽ

ّابیی   ّبی اًؼبًی ٍ ػَاهل خبسخی دس ػابصهبى  توشتض ثش سٍی توبهی اخضای ثخؾ هَسد هطبلؼِ هبًٌذ تبػیؼبتا تدْیضاتا فؼبلیت

 .ّبی هتٌَػی ثشخَسداسًذا ثؼیبس تبسثشدی اػت تِ اص فؼبلیت

 ( اًجام هطالؼات تحلیل ضکافGap Analysis  ) 

تحلیل ؿکبف اص خولِ هطبلؼبت ضشٍسی ٍ هْن دس فَصُ ایوٌی اػت تِ ثِ ػٌَاى ػٌگ ثٌبیی ثاشای پیـاشفت دس    اًدبم هطبلؼبت

 تٌذ.سیضی هی ؿَد. ایي هطبلؼبت تلیِ اقذاهبت الصم ثشای استقبء ٍضؼیت ایوٌی سا تؼییي ٍ ثشًبهِفَصُ ایوٌی ًگشیؼتِ هی

 ( هطالؼِ ٍ اجزای سیستن هذیزیت ایوٌی فزایٌذPSM) 

ثبؿاذ. ایاي ػیؼاتن ثاِ دلیال      هذیشیت ایوٌی فشایٌذ تشتیجی اص دیذ بُ هٌْذػیا ػیؼتن هذیشیتی ٍ ًگبُ فشٌّگی ثِ ایوٌی های 

ثبؿاذ   ّبی ثؼیبسی داؿتِ ٍ اػتقشاس آى هؼتلضم كشف صهبى ٍ ّضیٌِ های ّبی هختلف ػبصهبى پیچیذ یتؼبهالت ٍ سٍاث  ثب ثخؾ

بصهبًی هَخت افضایؾ چـوگیش ػطح ایوٌیا تابّؾ ًاشح فاَاد  ٍ دس ًتیداِ تابّؾ      ثب ایي فب  اػتقشاس ایي ػیؼتن دس ّش ػ

 ؿَد.ّبی هؼتقین ٍ غیش هؼتقین ًبؿی اص فَاد  هیّضیٌِ

 

 

4



 آًالیش اػتوادپذیزی در صٌایغ ّیذرٍکزبٌی 

تدْیاض ٍ هیاضاى    دس ایي هطبلؼبت ثب تکیِ ثش اطالػبت هشثَب ثِ ًشح خشاثی تدْیاضات ٍ سٍاثا  آهابس ٍ افتواب ا افتواب  خشاثای      

تاش اص ػاطح اًتظابس ثبؿاذ     ؿَد ٍ دس كَستیکِ هیضاى اػتوبدپزیشی ٍافذ پابییي اػتوبدپزیشی ٍ قبثلیت اطویٌبى ٍافذ هحبػجِ هی

  شدد.پیـٌْبداتی خْت افضایؾ ػطح اػتوبدپزیشی اسائِ هی

 

 

 

 

 

 

 

 ( هطالؼات سطَح یکپارچِ ایوٌیSILبِ هٌظَر کاّص ریسک ) 

ّابی تَقاف ثاِ طاَس     تٌتشلی ٍ اثضاس دقیق ًقؾ قبثل تَخْی دس هذیشیت خطش تبػیؼبت ً،ت ٍ  بص داسًاذ. ػیؼاتن  ّبی ػیؼتن

هشػَم ثِ ػٌَاى ػیؼتن ّبی ایوٌی تِ دس تبّؾ افتوب  ٍ ؿذت خطشات هتَخِ پشػاٌلا هحای  صیؼاتا تدْیاضات ٍ تَلیاذ      

ٍ    پبیذاس ػْین ّؼتٌذ ؿاٌبختِ های   ایوٌای اثاضاس دقیاق ثبیؼاتی اص طشیاق فشایٌاذ اسصیابثی         ؿاًَذ. ثٌابثشایي تابستشد هحابفظتی 

ػیؼتوبتیک هَسد ثشسػی قشاس ثگیشد تب ّش ًَِ الضاهابت خْات افاضایؾ اػتوبدپازیشی ػیؼاتن ٍ یاب ػاطح خذؿاِ ًبپازیشی ٍ          

 IEC 61511یکپبسچگی ثبالتش ٍ دس ًتیدِ تبّؾ سیؼک تؼییي  شدد. ّذف ایي هطبلؼِ اسصیبثی ػطح خذؿِ ًبپازیشی هطابثق ثاب    

ّابی فشایٌاذی دس ًظاش    تشتیت ؿذُ( ثشای توبم تبستشدّبی هحبفظتی اثضاس دقیق تاِ ثاشای ػیؼاتن    ISA S84.01)تِ ثب الضاهبت 

 .ثبؿذ شفتِ ؿذُ اػت هی

تبستشد ایوٌای ػیؼاتن اثاضاس دقیاق ثاش هجٌابی اسصیابثی         SILّذف اص هطبلؼبت دػتِ ثٌذی ػطح خذؿِ ًبپزیشی ایوٌی اسصیبثی 

 .ثبؿذًؼجت ثِ افشاد ٍ هحی  صیؼت هی سیؼک خؼبسات
 

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

دس فشآیٌذ هذیشیت سیؼک ٍافذّبی فشآیٌذیا پاغ اص ؿٌبػابیی ٍ اسصیابثی هخابطشاتا ًیابص ثاِ اسصیابثی ؿاذت تابثیش ٍ ػَاقات           

سیؼک هَسد اػت،بدُ قشاس  یاشد. اسصیابثی ایاي اثاشات ٍ ػَاقات آى اص طشیاق سٍؽ        ثبؿذ تب دس هشفلِ اسصیبثی هخبطشات هَخَد هی

ػابصی  ثبؿاذ. پاغ اص هاذ    ی هیضاى سیؼک فاَاد  های   یشد. اسصیبثی توی سیؼک سٍؿی ثشای هحبػجِ اسصیبثی پیبهذ كَست هی
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ًَثت ثِ هحبػاجِ سیؼاک فاَاد     پیبهذ فَاد  فشایٌذیا  تؼییي ؿذت فَاد  دس ٍافذ فشایٌذی ٍ تؼییي افتوب  ٍقَع فَاد  

سػذ. ثب تشتیت دٍ پبساهتش ؿذت ٍ افتوب  ٍقَع فبدثِ هیاضاى سیؼاک قبثال هحبػاجِ خَاّاذ ثاَد. اتثاش هخابطشات         فشایٌذی هی

 ؿًَذ.ّبی تی،ی ؿٌبػبیی هخبطشات ؿٌبػبیی ٍ اثضاسّبی تبّؾ سیؼک هٌبػت اسائِ هیفشایٌذی ثب اػت،بدُ اص سٍؽ

ی،ی ؿٌبػبیی هخبطشات ًتَاًٌذ تلَیش سٍؿٌی اص هخبطشُ ٍ ػطح سیؼک هشثَطِ اسائِ دٌّاذ ثبیؼاتی   ّبی تدس كَستی تِ سٍؽ 

دادُ ّبی تکشاسپازیشی فاَاد  سح  ّب ٍ سٍاث  افتوب  ٍ دادُّبی توی ثشاػبع هذ ّبی توی سیؼک اػت،بدُ ؿَد. سٍؽاص سٍؽ

هشػَم اص خولِ سٍؽ دسخت سٍیذاد هؼیابس توای اص سیؼاک     ّبیدس ٍافذّبی هـبثِ ٍ یب تخویي تکشاسپزیشی ٍ افتوب  ثب تکٌیک

 ّب تؼْیل ؿَد.دٌّذ تب تلوین  یشی ٍ هذیشیت ایي دػتِ اص سیؼکاسائِ هی

 ّای اػالم ٍ اطفاء حزیق اتَهاتیک   خذهات طزاحی سیستن 

ّبی اػالم ٍ اط،بء فشیق اص خولِ تدْیضاتی ّؼتٌذ تاِ دس خْات   ػیؼتن

 یشًاذ. طشافای ایاي     فَاد  هَسد اػت،بدُ قشاس هیتبّؾ پیبهذ ًبؿی اص 

ّب اص فؼبػیت ثبالیی ثشخَسداسًذ چشا تِ دس كَست ػذم ػولکاشد  ػیؼتن

ّب  هیضاى خؼابسات افاضایؾ خَاّاذ یبفات. ایاي       ٍ یب ػولکشد ًبهٌبػت آى

ّب ؿبهل تدْیضات تـخیق ًـت  بص ٍ اػاالى فشیاقا تدْیاضات    ػیؼتن

     APIا NFPAتِ ثشاػابع اػاتبًذاسدّبی    ؿَداط،بء آثیا  بصی ٍ فَم هی

 ؿًَذ.ٍ ... طشافی هی

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

ٍ اػتقشاس آى یک اص هْوتشیي ثشًبهِ ّبی ایوٌی ّش ػبصهبى هی ثبؿاذ. ثاذٍى اطویٌابى اص ثْجاَد ایوٌایا       HSEػیؼتن هذیشیتی 

ػبصهبى دچبس خؼبسات هابلی ثؼایبسی خَاّاذ ؿاذ.      ،HSE Planػالهت ٍ هحی  صیؼت ٍ ّوچٌیي ػذم تَخِ ثِ سػبیت الضاهبت 

دیگش هت،بٍت ثبؿاذ چاشا تاِ ٍیظ ای ّابا فشكات ّاب ٍ        الصم ثشای ّش ػبصهبى هوکي اػت ثب ػبصهبى  HSEًَع ػیؼتن هذیشیت 

ایدبد ًظن ٍ تضویي ثْجَد ػیؼتن طای صهابى    HSEتْذیذات ػبصهبى ّب اغلت هت،بٍت اػت. ثْتشیي دػتبٍسد ػیؼتن هذیشیتی 

یاِ   هطوئي هی تٌذ. ایاي هشتاض دس ایاي ساػاتب اقاذام ٍ تَػاؼِ ٍ اسا       HSEاػت تِ هذیشیت سا اص ثبثت پیـشفت ػبصهبى دس فَصُ 

ػبصهبى ًوَدُ اػت تِ داسای  IMSّبی هذیشیتی هبًٌذ  ٍ ػیؼتنHSE ّبی فَصُ  تشدى فؼبلیت ثشای هکبًیضُ HSE-IMSافضاس  ًشم

   ثبؿذ. ّب ٍ ًیض تدضیِ ٍ تحلیل ٍ اسائِ  ضاسؿبت هتٌَع هی آٍسی ٍ هؼتٌذػبصی دادُ قبثلیت هتؼذدی ًظیش خوغ

 

 

 

 

 

 ُایوٌیّای تخصصی در سهیٌِ  بزگشاری دٍر 

 یاشی  هشتض تحقیقبت هٌْذػی فشایٌذ ثِ توک تبهپیَتش دس داًـگبُ ػلن ٍ كٌؼت ثب تکیِ ثش ثیؾ اص دٍ دِّ تدشثِ خَد ٍ ثب ثْشُ

 ّبی آهَصؿی تخللی دس صهیٌِ ایوٌی سا داسد.اصتبسؿٌبػبى هدشة داخلی ٍ خبسخی تَاًبیی ثش ضاسی دٍسُ
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  ایوٌی فزایٌذ سَابق کاری هزکش ٍ ضزکای کاری حَسُاس بزخی 

 
 ًام  کارفزها خاتوِ ضزٍع هَضَع قزارداد

ٍ هذلؼبصی پیبهذ دس ٍافذ افیب ؿشتت  ERPا HAZOP SILا HAZIDاًدبم هطبلؼبت 

 فَالد ّشهض بى
 ّشهض بى فَالد ؿشتت 99 99

ُ  ERPا HAZOP SILا HAZIDاًدابم هطبلؼاابت   ّاابی  ٍ هذلؼاابصی پیبهاذ دس ایؼااتگب

 ّشهض بىتقلیل فـبس ؿشتت فَالد 
 ّشهض بى فَالد ؿشتت 99 98

دس پبالیـگبُ  بص  HAZIDاًدبم هطبلؼبت ایوٌی فشآیٌذ ٍ ؿٌبػبیی هخبطشات ثِ سٍؽ 

 پبسػیبى
 پبالیـگبُ  بص پبسػیبىؿشتت  99 98

ثشای ٍافذّبی یَتیلیتی ٍ آفؼبیت دس طاشح تَػاؼِ ٍ    HAZOP   ٍSILاًدبم هطبلؼبت

 ظشفیت پبالیـگبُ آثبداى
98 98 

طشافی ٍ ػبختوبى  ؿشتت

 (ODCCً،ت )

 ؿشتت ً،ت فالت قبسُ ایشاى F18 97 98( ػشؿِ ػکَی PSSRاًذاصی ) ساُ هطبلؼبت ٍ ػولیبت ایوٌی پیؾ

 ؿشتت  بص اػتبى ّشهض بى 98 97 ؿشتت  بص اػتبى ّشهض بى HSEخذهبت هـبٍسُ ساّجشیا تٌتش  ٍ ًظبست ثش ػولکشد 

 پبالیـگبُ  بص پبسػیبىؿشتت  98 97 ٍافذّبی پبالیـگبُ  بص پبسػیبى HAZOP   ٍSILخذهبت هـبٍسُا ثبصًگشی هطبلؼبت 

 ؿشتت تذثیشٍفي آػیب 97 97 ّبی ثٌذس ؿْیذ سخبیی پشٍطُ طشافی ٍ افذا  اػکلِ HAZOPاًدبم هطبلؼبت 

 آلَهیٌبی ایشاىؿشتت  97 97 ّبی اػالم ٍ اط،بء فشیق اتَهبتیک دس ًقبب ثب سیؼک ثبال   خذهبت طشافی ػیؼتن

طجقذُ ٍ  CGS  ّبی تقلیل فـبس ّبی فشآیٌذی ایؼتگبُ اًدبم هطبلؼبت خطشات ٍ سیؼک

 ثْوي ؿشتت  بص هبصًذساى )ػبسی( TBS 22ایؼتگبُ 
 ؿشتت  بص اػتبى هبصًذساى 97 97

ثٌذی هٌبطق خطش ّوشاُ ثب الضاهبت ػیؼتن تَْیِ دس پشٍطُ دتشاػایَى   هطبلؼبت ًبفیِ

 ّبی آثی  فال 
 ؿشتت هلجبح اًشطی 97 97

هخبصى تَػؼِ اًجبسؽ تبسخبًِ ثٌذسػجبع ؿشتت   HAZOP  ٍHAZIDاًدبم هطبلؼبت 

 ً،ت پبػبس بد
 ؿشتت هٌْذػی ایذُ 97 97

ّبی آهیيا تَسُ ٍ توپشػَسّبی پاشٍطُ  اَ شدصدایی    پکیح  HAZOPاًدبم هطبلؼبت  

 پتشٍؿیوی ایالم
96 96 

ؿشتت طشافی ٍ هٌْذػی 

 (EIED) كٌبیغ اًشطی

   ُ اًاذاصی   تذٍیي ٍ اػتقشاس دػتَسالؼول هطبلؼبت ٍ ػولیبت اسصیابثی ایوٌای پایؾ اص سا

(PSSR تبػیؼبت فشآیٌذی هٌطقِ ػولیبتی خبسگ ) 
 ّبی ً،تی ایشاى ؿشتت پبیبًِ 96 96

  HAZID  ٍConsequence Analysisا  HAZOPاًداابم هطبلؼاابت هٌْذػاای پبیااِا 

 ؿشتت ً،ت ٍ  بص پبسع 59 شم خٌت فبص  LPGػبصی ٍ ثبس یشی  تبػیؼبت رخیشُ 
 ؿشتت پبسػب فیذاس پبیذاس 96 95

ػبصی خَساک ٍ  پشٍطُ طشافی ٍ خذهبت خشیذ ٍافذ ؿیشیي  HAZOPاًدبم هطبلؼبت  

 ثبصیبفت اتبى هدتوغ پتشٍؿیوی ثَؿْش
93 93 

ؿشتت طشافی ٍ هٌْذػی 

 (EIEDكٌبیغ اًشطی )

ِ   دس طاشح  HSEهذیشیتا ًظبست ٍ اػواب  الضاهابت فٌای ٍ هٌْذػای      ایا  ّابی تَػاؼ

ثشداسی ثؼٌَاى ّویبس فٌی ؿشتت ً،ت فالت  ثبصػبصی ٍ ًَػبصی ٍ ػولیبت تَلیذ ٍ ثْشُ

 قبسُ ایشاى

92 95 
 ؿشتت ً،ت

 فالت قبسُ ایشاى

ٍ اًدابم هطبلؼابت     HAZID  ٍHAZOPاًدبم هطبلؼبت ؿٌبػبیی هخابطشات ثاِ سٍؽ   

ایؼاتگبُ   68ّبی تقَیات فـابس  ابص تـاَس ؿابهل       تؼییي فشین خطش دس تل ایؼتگبُ

   هٌطقِ ػولیبتی 51تقَیت فـبس هؼتقش دس 

 ؿشتت اًتقب   بص ایشاى 94 92
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 ّای حَسُ هحیط سیست هؼزفی سزٍیس

آثبس هخشثی ثاش هحای  صیؼات    هختلف ّبی هشتج  ثب كٌبیغ  فؼبلیت

یی . اص آًداب ػابصًذ هحی  صیؼت سا آلَدُ هیّش یک ثِ ًَػی ٍ  سًذدا

ا ّؼاتٌذ  ایي آثابس هخاشة ثاب توْیاذاتی قبثال تٌتاش  ٍتابّؾ        تِ

ِ   هشتضایي  سٍیکشد اسایاِ خاذهبت   اص طشیاق   ّوَاسُ ثش ایي ثاَدُ تا

ثاش هحای     كٌبیغ ساایي تجؼبت هٌ،ی ػولیبت ای  هٌْذػی ٍ هـبٍسُ

 هحی  فَصُ دس اسائِ قبثل تخللی خذهبت اّن. ذصیؼت تبّؾ دّ

   شدد: ثِ كَست صیش اسایِ هی صیؼت

  اثزات سیست ارسیابیاًجام هطالؼات ( هحیطیEIA  ) 

ّبی یک پاشٍطُ ثاش فبتتَسّابی صیؼات هحیطای دس طای        ثیٌی اثشات هثجت ٍ هٌ،ی ًبؿی اص فؼبلیتفشایٌذ پیؾدس ایي هطبلؼبت 

هَسد ثشسػی ٍ تدضیِ ٍ تحلیل قشاس هیگیشد ٍ دسًْبیت ثشًبهاِ ّابی هاذیشیت ٍ پابیؾ آالیٌاذُ       فبصّبی ػبختوبًی ٍ ثْشُ ثشداسی

 ّبی ًبؿی اص كٌبیغ دس ساػتبی تبّؾ ؿذت اثشات صیؼت هحیطی آًْب اسایِ هیگشدد.  

 ّا ٍ پاکساسی هٌابغ آب ٍ خاک اس آلَدگی  ارائِ راّکارّای جلَگیزی اس افشایص آلَدگی 

ّب ثِ ایي هٌبثغ ٍ ّوچٌیي هَضَع آلَدُ ؿذى خابک ثاش   ّبی ػطحی ٍ صیشصهیٌی ٍ ٍسٍد آالیٌذُ ص هٌبثغ آةاػت،بدُ ثیؾ اص فذ ا

ّبی تَلیذیا یکی اص هـکالتی اػت تِ خلَ یشی ٍ اًدبم اقذاهبت اكالفی هشثَب ثِ آى ثش فؼات هاَسدا ثاِ ػَاهال      اثش فؼبلیت

 تٌذ.      هتؼذدی ثؼتگی پیذا هی

 تتْیِ بزًاهِ هذیزیت سیس ( هحیطیEMP ) 

صیؼتی یک طاشح یاب پاشٍطُ سا    ثٌذی اقذاهبت هحی  هحیطیا ساّکبسّبی اكالفی ػبصهبى تـکیالتی ٍ صهبى ثشًبهِ هذیشیت صیؼت

 ًوبیذ. ّبی هَسد ًیبص سا هـخق هی  یشی تٌذ. ّوچٌیي ایي ثشًبهِا ػولیبت پبیؾا ًظبست ٍ  ضاسؽ تؼییي هی

  سیستاًجام هطالؼات ارسیابی ریسک (هحیطیERA  ) 

ّابی هاشتج  ثاب هحای       هحیطی یک سٍؽ ػبصهبى یبفتِ ٍ ػیؼتوبتیک ثشای ؿٌبػبیی خطاشات ٍ سیؼاک   اسصیبثی سیؼک صیؼت

اص ایي طشیق هی تَاى هخبطشات صیؼت هحیطی هشتج  ثب ّش پشٍطُ سا  .صیؼتا ثِ هٌظَس تبّؾ آى ثِ یک ػطح قبثل قجَ  اػت

 ّبی هٌبػت آًْب سا هذیشیت تشد. ٌبػبیی تشدُ ٍ ثب اػت،بدُ اص سٍؽقجل اص ایٌکِ ثِ ٍقَع ثپیًَذًذ ؿ
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 ٌِّای  ساسی هصزف اًزصی ٍ طزاحی پزٍصُ بْیCDM 

ّبی تدذیذپزیش ٍ ًیض  ػبصی هلشف ػَختا اػت،بدُ اص اًشطی ای ثْیٌِ تشیي اقذاهبت خْت تبّؾ  بصّبی  لخبًِیکی اص اثشثخؾ

تـَسّبی تَػؼِ یبفتِ خْات تحقاق تؼْاذات خاَدا ثاِ اصای      ثبؿذ. دس ایي هکبًیؼن هی CDMاػت،بدُ اص هکبًیؼن تَػؼِ پبک 

 پشداصًذ. ا هجبلغی هیهقبدیش هـخق تبّؾ اًتـبس تشثي دس تـَسّبی دس فب  تَػؼِ

 هحیطی پیواًکاراى هحیطی، اًجام هویشی ٍ ًظارت بز اهَر سیست پایص سیست 

تش ثاش ػولکاشد    صیؼتا اػوب  هذیشیت خذی ّبی اًدبم ؿذُ دس فَصُ هحی  ػبصی فؼبلیتایي اقذاهبت ثب تَخِ ثِ ضشٍست یکپبسچِ

هحیطی ثِ اًدبم   یشی ػیؼتن هذیشیت صیؼت ًتبیح قبثل اًذاصُهحیطی ٍ ّوچٌیي ؿٌبػبیی  ّبی صیؼت پیوبًکبساىا تٌتش  خٌجِ

 سػٌذ.هی

 تْیِ بزًاهِ جاهغ هذیزیت پسواًذ ٍ پساب 

ایي ثشًبهِ فشایٌذی اػت تِ دس طی آى خوغ آٍسیا فول ٍ ًقلا پشداصؽا ثبصیبفت یب دفغ ٍ اًْاذام پؼاوبًذّب ثاش اػابع قابًَى      

 یبثذ.ا تحقق هی ّبی تَلیذی دس ساػتبی هقشسات هشثَطِ سٍی پؼبةهذیشیت پؼوبًذ ٍ ّوچٌیي اقذاهبت هـبثِ ثش 

 ّا بز هبٌای استاًذارد  هحیطی ساسهاى ارسیابی ػولکزد سیستISO 14001:1999 

ّب ثش اػبع یک ًظبم هذیشیت هحی  صیؼاتی هٌؼادن ٍ اػاتبًذاسد هجتٌای ثاش هؼیبسّابی        ثْجَد ػولکشد هحی  صیؼتی ػبصهبى

 یبثذ.تحقق هی ISO 14001:1999اخشایی ػیؼتن هذیشیت ّبی  هتؼذد اص طشیق سٍؽ

 هذیزیت غبار ٍ هذاساسی اًتطار آالیٌذُ ّای َّا 

  ؿٌبػبیی ٍ اخشای هٌبػجتشیي سٍؽ تٌتش  غجبس ثش اػبع ٍضؼیت هَخَد كٌؼتا  اهکبًبت فٌی ٍ ؿشای  آة ٍ َّایی 

 ّبی هختلف ٍ سفغ هـکل غجبس ّش ثخؾ  ثشسػی دقیق فشآیٌذ تَلیذ غجبس دس كٌؼتا ت،کیک فشآیٌذ ثِ ثخؾ 

 تذٍیي دػتَسالؼول اخشایی تؼویش ٍ ًگْذاسی تدْیضات تٌتش  غجبس ثش اػبع اهکبًبت هَخَد كٌؼت 

 س كٌؼتّبی تل،یقی تٌتش  غجبس هجتٌی ثش اػت،بدُ اص تدْیضات هَخَد تٌتش  غجبس د اسایِ سٍؽ 

  طشح سیضی ٍ اخشای ثشًبهِ خبهغ هذیشیت غجبس اص هٌظش اقذاهبت ٍافذHSE كٌؼت 

  تذٍیي دػتَسالؼول اخشایی ًظبست ثش ػولکشد پیوبًکبساى دس ساثطِ ثب اقذاهبت تٌتش  غجبس 

 اػت،بدُ تبهل اص تَاى تَلیذ تٌٌذ بى داخلی تدیْضات تٌتش  غجبس 

  افضاسّبی تخللی ّبی هؼذًی ثب اػت،بدُ اص ًشم اًتـبس غجبس ًبؿی اص فؼبلیتهذلؼبصی آالیٌذُ ّبی َّا ٍ هیضاى 
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 هذیزیت هٌابغ آب 

  شدد: دس خلَف هذیشیت هٌبثغ آة خذهبت صیش اسایِ هی

  ِّبی فشایٌذی هلشف آةا  تْیِ ٍ تَلیذ هکبًیضُ ًقـWFD 

  تَلیذ خذاٍ  ثیالى آة دس كٌبیغاW.M.Bal. 

  ػیبِّ تَلیذ پؼبةتَلیذ  ضاسؿبت 

 ًِّبی خْبًی ّبی هلشف ثب ًشم تذٍیي  ضاسؿبت هقبیؼِ ػشا 

 :تذٍیي پیـٌْبدات فٌی دس خلَف 

o ثْجَد فشایٌذّب ثب ّذف تبّؾ هلشف آة فشایٌذی 

o تل،یِ پؼبةا تَلیذ آة فشایٌذی ٍ ثبصچشخبًی آى 

o جض تل،یِ پؼبة ٍ تَلیذ آة ثشای هلبسف هختلف اص خولِ تـبٍسصی ٍ آثیبسی فضبی ػ 

 اًدبم هطبلؼبت اهکبى ػٌدی فٌی ٍ هبلی پیـٌْبدات فَق 

 ّبی تَلیذی دس كٌبیغ تؼییي خلَكیبت توی ٍ تی،ی پؼبة 

 ؿجیِ ػبصی ٍ طشافی ػیؼتن تل،یِ پؼبة 

 ّبی هختلف تل،یِ پؼبة طشافی ٍ اخشای ػیؼتن 

 هـبٍسُ ٍ ساُ اًذاصی ػیؼتن پبیؾ آًالیي 

  هشثَب ثِ پؼبةپبیؾا اًدبم هویضی ٍ ًظبست ثش اهَس 

 تْیِ ثشًبهِ خبهغ هذیشیت اة ٍ پؼبة 
 

  سَابق کاری هزکش ٍ ضزکای کاری حَسُ هحیط سیستاس بزخی 

 ًام  کارفزها خاتوِ ضزٍع هَضَع قزارداد

 ؿشتت فَالد ػجضٍاس AERMOD 99 5411افضاس ًشم اص اػت،بدُ ثب   دٍدتؾ خشٍخی َّای ّبی آالیٌذُ اًتـبس هذلؼبصی

 ؿشتت فَالد ػجضٍاس 5411 99 ّب  دٍدتؾ خشٍخی آًالیي پبیؾ ػیؼتن اًذاصی ساُ ػٌدی ى  اهکب

 ّشهض بى اػتبى  بص ؿشتت 98 97 ؿشتت  بص اػتبى ّشهض بى  HSEخذهبت هـبٍسُ  ساّجشیا تٌتش  ٍ ًظبست ثش ػولکشد 

 PHASTافضاس  هٌتخت ثب اػت،بدُ اص ًشم  ایؼتگبُ 56هحیطی  تؼییي اسصیبثی فشین ایوٌی ٍ صیؼت

 ٍ تذٍیي دػتَسالؼول فشین
 ّشهض بى اػتبى  بص ؿشتت 97 96

ا ثای  3ٍ  2( هشثَب ثِ ٍافذّبی ًوکضدایی  چؼبساى EMPتْیِ ثشًبهِ هذیشیت هحی  صیؼت )

 فلقِ چبُ  5ا ثیٌک ٍ ایؼتگبُ تقَیت فـبس ٍ تضسیق  بص ًش ؼی ٍ تؼذاد 5ثی فکیویِ 
  چؼبساى  بص ٍ ً،ت ؿشتت 95 94

ِ   دس طاشح  HSEهذیشیتا ًظبست ٍ اػوب  الضاهبت فٌای ٍ هٌْذػای    ایا ثبصػابصی ٍ   ّابی تَػاؼ

 ثشداسی ثؼٌَاى ّویبس فٌی ؿشتت ً،ت فالت قبسُ ایشاى ًَػبصی ٍ ػولیبت تَلیذ ٍ ثْشُ
 ایشاى قبسُ فالت ً،ت ؿشتت 95 92

 خیضخٌَة ً،ت هٌبطق ؿشتت 96 95 تبّؾ آلَد ی ثشداسی ً،ت ٍ  بص تبسٍى ثب ّذف ّبی ؿشتت ثْشُ هطبلؼِ ثْؼبصی ػیؼتن هـؼل

 95 95 ّبی تبّؾ آلَد ی ػیؼتن فلش ثٌذسپتشٍؿیوی پبسع هطبلؼِا اسصیبثی ٍ سٍؽ
ّب ٍ هخبصى  ؿشتت پبیبًِ

 پتشٍؿیوی

 89 89 ( طشح اًتقب  ً،ت دصفَ  ؿوبلیEIAاسصیبثی اثشات صیؼت هحیطی )
 ؿشتت ً،ت

 هٌبطق هشتضی ایشاى

 88 88 طشح تَػؼِ هیبدیي ً،تی چـوِ خَؽ EIAاسصیبثی اثشات صیؼت هحیطی 
 ؿشتت ً،ت

 هٌبطق هشتضی ایشاى

 بصّاب دس ٍافاذّبی    (Flaring)ّبی هختلف ثشای تبّؾ ٍ یب فازف ػاَصاًذى    ثشسػی في آٍسی

 5صدایی اَّاص  ٍ ٍافذ ًوک 5ا ایؼتگبُ تقَیت فـبس اَّاص 5ثْشُ ثشداسی اَّاص 
هٌبطق ً،تخیض خٌَةؿشتت  86 85  
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 ای ّای حَسُ بْذاضت حزفِ هؼزفی سزٍیس

تَػؼِ پبیذاس ثؼٌَاى یک اػتشاتظی ثشای تبهیي ًیبصّبی خبهؼِا ثاذٍى   

ٍ  ایدبد اثش ػَء ثش ثْذاؿت ٍ ثاذٍى ثاِ خطاش     ػالهت ٍهحی  صیؼات 

ّابی   ثبالخشُ ثذٍى ثِ خطشاًذاختي قبثلیت اًذاختي هٌبثغ پبیِ خْبًی ٍ

ثٌابثشایي اًؼابى ًقاؾ هحاَسی دس     . دس آیٌذُ ثِ ؿوبس های آیاذ   تَلیذ

تَػؼِ پبیذاس سا داؿتِ ٍهؼاتحق ثشخاَسداسی اص یاک صًاذ ی ثابسٍس ٍ      

ثْذاؿت فشفِ ای ثِ ػٌَاى ػٌلشی  ػبلن ٍّوبٌّگ ثب طجیؼت اػت ٍ

ِ   پبیِ ا اص اكَ  تَػؼِ پبیذاس هی  ٍافاذّبی  دس ؿابغل  افاشد   ثبؿاذ تا

س تْذیاذ تٌٌاذُ   آٍ صیبى ػَاهل ثب هَاخِْ دس اػت هوکي  تِ سا ؿغلی

ػالهتی قشاس  یشًذا تحت پَؿؾ قشاس دادُ تب اص آػیت دیذى ػاالهتی  

. دس ایي هشتض دس فَصُ ثْذاؿت فشفِ ای خاذهبت  آًْب پیـگیشی ًوبیذ

 .   شدد صیش اسایِ هی

 تذٍیي ضٌاسٌاهِ بْذاضت هطاغل 

ذاؿتی ثشای ّش ؿغلا اسائِ ساّکبسّبی تٌتشلی هٌبػت ٍ ثاِ ػٌاَاى   ّبی ثْ ّبی ثْذاؿت ؿغلی ثب ّذف تؼییي سیؼک ؿٌبػٌبهِ

ِ    ؿَد. ّوچٌیي سٍیکشد ًشم ػٌذی هْن دس اًدبم هؼبیٌبت ؿغلی اػت،بدُ هی ّابی هـابغل هاذیشیت     افاضاسی دس تْیاِ ؿٌبػاٌبه

تَاًاذ   ٍ ضاؼف های  ّبی ثْذاؿتی ٍ تؼییي ًقبب قَت  ّبی ثْذاؿتیا تؼذاد افشاد دس هؼشم سیؼک ثْذاؿت سا دس تؼییي ؿبخق

 یبسی ًوبیذ.

 ِدر صٌایغ ای ٍ صٌؼتی اًجام هطالؼات ضکاف در حَسُ بْذاضت حزف 

هطبلؼبت ؿکبف ثب ّذف تؼییي ٍضؼیت هَخَد دس ػیؼتن هذیشیت ثْذاؿت ٍ اسصیبثی آى دس هقبیؼِ ثب ًقطِ هطلَة تِ ّوابى  

هٌبػت ثشای تؼییي ًقبب ضؼف ػیؼتن هذیشیت ثْذاؿات   یشد. ایي هطبلؼبت اثضاسی  ثبؿذ اًدبم هی اػتبًذاسدّبی ثْذاؿتی هی

 ثبؿذ. دس اختیبس هذیشاى هی

 افشارّای تخصصی در حَسُ بْذاضت ٍ ارگًََهی تَسؼِ ًزم 

دّاذ   تَػؼِ ًشم افضاسّبی تخللی دس فَصُ ثْذاؿت ثِ تبفشهبیبى ایي تَاًبیی سا هی اثب تَخِ ثِ فدن ثبالی اطالػبت دس كٌبیغ

افضاسّاب قبثلیات    ی ثش ایي اطالػبت داؿتِ ٍ ثتَاًٌذ تلَیشی خبهغ ثشای هذیشاى ػابصهبى اسائاِ دٌّاذ. ایاي ًاشم     تب هذیشیت ثْتش

 ػبصًذ. ّبی ثْذاؿتی ٍ دػتشػی دس هٌبطق هختلف خغشافیبیی سا ثشای اخضا تبسفشهب هیؼش هی اػتخشاج ؿبخق

 

 

 

 

 ُّای ارگًََهی هطارکتی در ساسهاى ساسی بزًاهِ اجزا ٍ پیاد 

ِ . داسد تبتیاذ  تبس هحی  دس اس ًََهیکی ثْجَدّبی اخشای ثشای تبس شاى ّبی پتبًؼیل اص  یشی ثْشُ ثش هـبستتی اس ًََهی  ًقطا

 ّابی  فؼبلیت ثِ ثیـتش اػتجبسثخـی ٍ تبستٌبى ٍ هذیشاى اس ًََهی داًؾ ثْجَد تبستٌبىا فٌی داًؾ اص اػت،بدُ سٍیکشد ایي قَت

  .ثبؿذ هی اس ًََهی صهیٌِ دس ای هذاخلِ
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 آٍر هحیط کار ّای کٌتزلی کاّص اثزات ػَاهل سیاى ریشی ٍ هطاٍرُ در استقزار بزًاهِ طزح 

ّابی   ّبی تٌتشلی ثب سٍیکشد هٌْذػی ٍ هذیشیتی اقذام هْن دس ػیؼتن هذیشیت ثْذاؿت ثشای فزف یاب تابّؾ سیؼاک    ثشًبهِ

 اػت.آٍس فیضیکیا ؿیویبیی ٍ اس ًََهیکی  ثْذاؿتی هبًٌذ ػَاهل صیبى

 الوللی هاًٌذ  ّای بْذاضتی بز اساس الگَّای بیي اًجام هطالؼات هزبَط بِ ضاخصOGP 

.  اشدد  های  اػاتبًذاسد  طاَس  ثِ ثْذاؿت هذیشیت صهیٌِ دس ّبیی صیشػبخت ایدبد ثبػث ثْذاؿتی ػولکشد ّبی ؿبخق اص اػت،بدُ

  زاؿتي اؿتشاک ثِ ٍ ّب فؼبلیت ثْتشیي تـخیقّذف  ثب سا ّب ؿشتت ػولکشد هقبیؼِ ثْذاؿتیا ػولکشد ّبی ؿبخق ّوچٌیي

 .تٌذ هی تؼْیل تدشثیبت

 بْذاضت سهیٌِ در تخصصی ّای دٍرُ بزگشاری 

ّابی اسصیابثی    ّبی تٌتشلایا سٍؽ  ّبی تخللی دس فَصُ ثْذاؿت ٍ اس ًََهی هبًٌذ اػتقشاس ػیؼتن تَاًبیی اسائِ دٍسُ ایي هشتض

 ّبی هختلف ؿغلی سا داسد. اًدبم كحیح تبس ثشای  شٍُّبی  ّبی ثْذاؿتی ٍ اس ًََهیا سٍؽ سیؼک

 ای سَابق کاری هزکش ٍ ضزکای کاری حَسُ بْذاضت حزفِ اس بزخی 

 ًام  کارفزها خاتوِ ضزٍع هَضَع قزارداد

 ؿشتت فَالد ػجضٍاس 5411 99 تبستٌبى ایوٌی ؿٌبػی سفتبس ٍ تبس هحی  اس ًََهی خذهبت

 ّشهض بى اػتبى  بص ؿشتت 98 97 ّشهض بى اػتبى  بص ؿشتت HSE ػولکشد ثش ًظبست ٍ تٌتش  ساّجشیا هـبٍسُ خذهبت

 ایاشاى  آلَهیٌابی  ؿاشتت  تبستٌبى ایوٌی سفتبسؿٌبػی ٍ تبس هحی  اس ًََهی ػبصی ثْیٌِ

 (ایشاى آلَهیٌبی ؿشتت ؿبغل پشػٌل توبهی ثشای ایوٌی ٍ اس ًََهی ّبی سیؼک اسصیبثی)
 ؿشتت آلَهیٌبی ایشاى 97 97

 ثبصػابصی  ایا تَػؼِ ّبی طشح دس HSE هٌْذػی ٍ فٌی الضاهبت اػوب  ٍ ًظبست هذیشیتا

 ثشداسی ؿشتت ً،ت فالت قبسُ ایشاى ثْشُ ٍ تَلیذ ػولیبت ٍ ًَػبصی ٍ
92 95 

 ؿشتت ً،ت

 فالت قبسُ ایشاى

 ُ ّابا فاَاد  ٍ    تذٍیيا طشافیا ایدبد ًشم افضاس ٍ ثبًک اطالػبتی ؿٌبػٌبهِ هـبغلا تبس اب

 ػٌدی اسصیبثی سیؼک فبتتَسّبی اس ًََهیک سخذاد ؿغلی ٍ اهکبى
89 91 

 ؿشتت ً،ت

 فالت قبسُ ایشاى

 HSE 88 89 ػولکشد اسصیبثی ًظبم ٍ ّب ؿبخق تذٍیي ٍ تْیِ
 ؿشتت ً،ت

 فالت قبسُ ایشاى

 ّای حَسُ ضبیِ ساسی هؼزفی سزٍیس

اًذ. اًدابم هطبلؼابت هختلاف     ثشدُ  ػبصی ثْشُ ػبصی ٍ ؿجیِ فَصُ هذ ّبی  ّبی هتوبدی كٌبیغ هختلف اص هضایب ٍ هَّجبت ػشٍیغ ػب 

ّبی تخللی هختلف هْیب ًوَدُ اػت. دس صیش ثاِ ثشخای اص    ّب صهیٌِ سا ثشای اسائِ ػشٍیغ ّبی قبثل تلَس اص آى ثشداسی ایي فَصُ ٍ ثْشُ

 ّبی قبثل اسائِ تَػ  هشتض ٍ ؿشتبی تبسی دس ایي فَصُ اؿبسُ ؿذُ اػت. ػشٍیغ
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 ِساس با ّذف آهَسش اپزاتَر تَسؼِ ضبی 

ِ  ّؼت ٍ ثَدُ كٌؼتگشاى  شیجبًگیش ّوَاسُ تِ هؼبیلی تشیي ثضسگ اص یکی ِ  توتاشیي  ثاب  طشافای  هؼابل . اػات  سیؼاک  ٍ ّضیٌا

 دًیابی  دس سا كٌؼتی ٍافذ یک پیـبپیؾ ثتَاى ا ش. اػت پشٍطُ یک ثش ّضیٌِ ثش ٍ صهبى ثؼیبس هشافل اص یکی طشافیا ٍ تحقیقبت

 سٍصافاضٍى  پیـاشفت  ثاب . داؿات  خَاّاذ  ٍخَد افتوبلی ًَاقق سفغ ٍ تبسی هختلف ّبی فبلت تؼت اهکبى تشدا طشافی هدبصی

 خذیاذا  دػاتبٍسد  ایاي  اص  یاشی  ثْاشُ  ثاب  تاب  آهاذُ  فاشاّن  اهکابى  ایي ّب سایبًِ پزیشی اطویٌبى ٍ تبسایی افضایؾ ٍ تبهپیَتش ػلَم

 . یشد اًدبم توتش ّضیٌِ ثب ٍ تش ػشیغ ثؼیبس كٌؼتی ّبی طشافی پیچیذُ ٍ ػٌگیي هحبػجبت

 ػبص:  هضایبی ػوَهی تَػؼِ ؿجیِ -

 ِّضیٌِ ٍ صهبى دس خَیی كشف 

 هت،بٍت ؿشای  دس سفتبس ثیٌی پیؾ 

 ؿشای  ثحشاًی ثذٍى سیؼک  دس سفتبس ثیٌی پیؾ 

 تدْیضات ػبصی ثْیٌِ ٍ ؿٌبػبیی تٌگٌبّب ٍ هـکالت ٍ دسًتیدِ ثْجَد 

 هطبلؼِ فَصُ دس داًـی خَدت،بیی 

 فشایٌذ خلَف دس فٌی داًؾ تؼویق 

 داخلی فٌبٍساًِ هَثش پـتیجبًی  

 باضذ: بِ طَر هثال تَسؼِ ضبیِ ساس ٍاحذ احیا در صٌایغ فَالد دارای هشایای سیز هی 

 ٌِاثضاس قذستوٌذ ثشای تؼشیف ؿشای  ػولیبتی ثْی 

  تویٌِ تشدى هلشف اًشطیّب ثِ هٌظَس ثیـیٌِ تشدى دسكذ تجذیل ٍ  اػت،بدُ اص هذ 

 تبّؾ اًتـبس تشثي دی اتؼیذ 

 

 

 

 

 

 

 

 ِآهَسش الکتزًٍیکی  ساهاًِ تَسؼ 

 ف،ظ ٍ استقبی داًؾ ػبصهبًی 

 تبّؾ چـوگیش ّضیٌِ آهَصؽ دس ػبصهبى 

 داسای اثضاسّبی الصم ثشای ثِ سٍص سػبًی هحتَای آهَصؿی 

  ایدبد ؿٌبػٌبهِ هْبست ثشای افشاد هـوَ  دس طشح آهَصؿی 

 اثضاس ػٌدؾ هْبست داٍطلجبى ٍسٍد ثِ ػبصهبى ٍ ًیشٍّبی داخلی 

 پزیشی ػشٍیغ آهَصؿی هطبثق ثب ًیبصهٌذی ػبصهبى اًؼطبف 

 دسیبفت ٍ تثجیت داًؾ ػبصهبًی اص طشیق تَلیذ هحتَای آهَصؿی تَػ  افشاد تلیذی دس ػبصهبى 

  ٍ یب ثبصًـؼتگی ًیشٍّبی ثب ػبثقِخلَ یشی اص خشٍج داًؾ اتتؼبثی ػبصهبى ثِ ٍاػطِ خبثدب ؿذى ًیشٍّب 

 ایدبد اًگیضُ دس ًیشٍّب ثشای فشا یشی داًؾ ثیـتش ثِ ٍاػطِ دسیبفت ثبصخَسّبی هٌبػت 

 ٌِّبی پشػٌلی اهکبى آهَصؽ ٍ ػٌدؾ ًیشٍّب دس صهبى فشاغت ٍ خبسج اص ٍقت اداسی ثِ هٌظَس تبّؾ ّضی 
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 ِای تَسؼِ ّای ٍصُپز ّای ّشیٌِ بزآٍرد ٍ اقتصادی ارسیابی افشارّای ًزم تَسؼ 

 ّابی  پاشٍطُ  ّوچٌایي  ٍ خذیذ فشایٌذی ٍافذ یک ایدبد ثشای ػٌدی اهکبى ای پشٍطُ ّش دس ؿذُ هطشح ػَاالت تشیي هْن اص یکی

ِ . اػات  خذیاذ  فشایٌاذ  خبسی ٍ ثبثت ّبی ّضیٌِ هَخَدا ٍافذ یک ثشای ای تَػؼِ ِ  ؿابهل  ثبثات  ّابی  ّضیٌا  خشیاذ  ّابی  ّضیٌا

 هخبثشاتا  بصا ثشقا آةا خبًجی ّبی ػیؼتن ّبا ػبختوبى ػبیتا ػبصی آهبدُ ثِ هشثَب ّبی ّضیٌِ ٍ اًذاصی ساُ ٍ ًلت تدْیضاتا

ِ  ؿابهل  خبسی ّبی ّضیٌِ هقبثل دس ٍ اػت دػت ایي اص هَاسدی ٍ ایوٌی ِ  دػاتوضدّبا  فشایٌاذا  خاَساک  ّابی  ّضیٌا  ّابی  ّضیٌا

 ّابی  ّضیٌِ اػبع ثش ٍ تخللی كَست ثِ اقتلبدی اسصیبثی افضاسّبی ًشم .اػت هلشفی ػَخت ثشقا آةا ّبی ّضیٌِ ٍ ًگْذاسی

ِ  هشثَب خبسی ٍ ثبثت ّبی ّضیٌِ تخویي ٍ هحبػجِ ثِ قبدس ٍاقؼیا فشایٌذی ٍافذّبی دس ؿذُ اًدبم  تدْیاض  ّاش  ٍ ٍافاذ  ّاش  ثا

 ّؼتٌذ هدضا كَست ثِ فشایٌذی

 ِفزایٌذی تجْیشات ػولکزد ارسیابی ٍ طزاحی افشارّای ًزم اًَاع تَسؼ 

 یاک  دس ؿاذُ  اًدبم ػولیبت داسًذا اختلبف آى ػولکشد ٍ تدْیض یک ثِ تٌْب تخللی كَست ثِ تِ افضاسّب ًشم اص دػتِ ایي دس

 هَخاَد  تدْیاضات  طشافای  دس ثبصًگشی ٍ طشافی اهکبى افضاسّب ًشم ایي اص اػت،بدُ ثب ٍ ؿَد هی هذلؼبصی دقیق كَست ثِ تدْیض

 طشافای  ثاشای  تخللی افضاسّبی ًشم ثِ تَاى هی تدْیضات هذلؼبصی ثشای تخللی افضاسّبی ًشم خولِ اص. ثَد خَاّذ پزیش اهکبى

 ٍ فشایٌاذ  ّبی تَسُ طشافی افضاس ًشم َّاییا تَلشّبی فشاستیا ّبی هجذ  طشافی ثشای تخللی افضاسّبی ًشم فـبسا تحت هخبصى

 ًوَد. اؿبسُ پوپ طشافی تخللی افضاسّبی ًشم

  هزکش ٍ ضزکای کاری حَسُ ضبیِ ساسیسَابق کاری اس بزخی 

 ًام  کارفزها خاتوِ ضزٍع هَضَع قزارداد

 ؿشتت فَالد ػجضٍاس 5411 99 ػجضٍاس فَالد ٍافذ هدبصی ػیوَالتَس تَػؼِ

 96 95 ثب اػت،بدُ اص دیٌبهیک ػیبالت هحبػجبتی ٍ َّؽ هلٌَػی  Cold Boxصیؿجیِ ػب
  بص پبالیؾ ؿشتت

 ایالم

 Flare Reporter 95 92 ثَهی افضاس ًشمتَػؼِ 
 پبسع  بص هدتوغ

 خٌَثی

اًذاصیا هبًیتَسیٌگا آهَصؽا  ًگْذاسیا پـتیجبًی ٍ سفغ  اسائِ خذهبت تخللی ثِ هٌظَس ساُ

هٌلَة دس هٌطقِ ثْش بى ٍ ػکَّبی ثْش بًؼشا   SCADAٍ ػیؼتن   PDMSافضاس ػیت ًشم

 ػشٍؽ ٍ ًَسٍص 

89 91 
 قبسُ فالت ً،ت ؿشتت

 ایشاى

 88 87 ّبی دٍ فبصی ٍ ػِ فبصی  افضاس طشافی خذاتٌٌذُ تَػؼة فبص دٍم ًشم
 ٍ هٌْذػی ؿشتت

 ً،ت تَػؼِ

 87 86 ػبصی فشایٌذ تَلیذ )ثبصیبفت اٍلیِ ٍ ثبًَیِ( ً،ت دس هخبصى هـتشک آصاد بى ٍ یبدآٍساى ؿجیِ
 ٍ هٌْذػی ؿشتت

 ً،ت تَػؼِ

 84 83 َّایی ّبی فشاستی افضاس هٌبػت خْت طشافی هجذ  تْیِ ًشم
 ً،ت هٌبطق ؿشتت

 خٌَة خیض

 87 86 افضاسّبی تخللی هٌْذػی ؿیوی اسائِ خذهبت ػلوی هشتج  ثب ًشم
 هٌبطق ً،ت ؿشتت

 ایشاى هشتضی

 87 86 صدایی  بص طجیؼی افضاس طشافی ت،لیلی فشایٌذی تدْیضات ٍافذ ًن تْیِ ًشم
 ٍ هٌْذػی ؿشتت

 ً،ت تَػؼِ

 هؼبدى ٍ كٌبیغ ٍصاست 87 85 كٌؼتیّبی  تي افضاس خـک تْیِ ًشم

 ؿشتت هلی  بص ایشاى 86 85  بص كٌبیغ دس هَاد هحبػجبتی ٍ پبیِ  تشهَفیضیکی خَاف خبهغ افضاس ًشم تْیِ
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 ّای حَسُ اًزصی هؼزفی سزٍیس

 ثبیاذ  تِ اػت تـَس فَالد كٌؼت دس خذی ّبی ثحشاى اص یکی اًشطی هَضَع اهشٍصُ

 ٍ فؼایلی  ّابی  ػاَخت  ٍ  ابص  هلاشف  صهیٌِ دس.  یشد كَست خبكی تَخِ آى ثِ

 ثتَاًٌاذ  فاَالدی  ّبی ؿشتت تب ؿَد اػوب  هلشف ثْیٌِ ّبی سٍؽ ثبیذ ثشق هلشف

 فاب   ػایي  دس. دٌّاذ  تابّؾ  سا آى هیاضاى  ٍ تاشدُ  خاَیی  كشفِ اًشطی هلشف دس

 ًیض تَلیذ ٍسی ثْشُ افضایؾ ثب تِ چشا  شدد ثشسػی هَاصات ثِ ثبیذ ًیض تَلیذ ٍضؼیت

ِ  صیاش  دس. داد ثْجاَد  كاٌؼت  ایي دس سا اًشطی هلشف ؿبخق تَاى هی  اص ثشخای  ثا

 .اػت ؿذُ اؿبسُ فَصُ ایي دس تبسی ؿشتبی ٍ هشتض تَػ  اسائِ قبثل ّبی ػشٍیغ

 اًزصی هذیزیت ٍاحذ ٍاستقزار ّا رٍیِ تذٍیي 

ِ  ٍ تَلیاذ  ٍضاؼیت  خلاَف  دس كحیح دادُ پبیگبُ ایدبد اًشطی هلشف ٍضؼیت ثْجَد دس ػبهل هْوتشیي  ٍضاؼیت  آى هاَاصات  ثا

 كاٌبیغ  توابهی  دس اًاشطی  هاذیشیت  ٍافاذ  ٍخَد لزا. ثبؿذ هی اًشطی ّبی فبهل تٌٌذُ هلشف اقتلبدی ثٌگبُ ّش دس اًشطی هلشف

 ٍافاذ  داسای ثاشا  اًشطی ٍ ثضسگ كٌبیغ اغلت فبضش فب  دس. ثبؿذ  هی اًشطی هلشف ػبصی ثْیٌِ ساػتبی دس اٍلیِ الضاهبت اص ثش اًشطی

 .  تٌٌذ هی دًجب  سا اًشطی هلبسف ػبصی ثْیٌِ اّذاف تِ ثبؿٌذ هی هؼتقل اًشطی هذیشیت

 اًزصی باسرسی ٍ هویشی 

 استقابء  ٍ ثْجَد ّبی تکٌَلَطی ؿٌبػبیی اًشطیا سفت ّذس ًقبب ؿٌبخت ثشا اًشطی فشآیٌذّبی دقیق ثشسػی هٌظَس ثِ اًشطی هویضی

ِ  یاک  اسائِ ًْبیت دس ٍ هطبلؼِ هَسد كٌؼت دس تَلیذ ّوچٌیي ٍ اًشطی هلشف  تابّؾ  ثاشای  هـاخق  اّاذاف  ثاب  اخشایای  ثشًبها

 ٍ هؼیبسّابی  ثاب  اًشطی هلشف ّبی ؿبخق تطبثق ثشسػی هٌظَس ثِ ًیض اًشطی ثبصسػی.  یشد هی كَست اًشطیا هلشف ّبی ؿبخق

 . یشد هی كَت فَصُ ایي دس ؿذُ تذٍیي اػتبًذاسدّبی

 ِراُ ی ًقطِتْیِ  ٍ هزبَطِ اقتصادی هطالؼات ّوزاُ بِ اًزصی هصزف ٍضؼیت بْبَد راّکارّای ارائ 

ِ  ٍ فاَالد  ٍ آّاي  تَلیاذ  فشآیٌاذّبی  دس هـاخق  ٍافاذ  یک ثشسػی یب ٍ اًشطی هویضی هطبلؼبت دًجب  ثِ  ثشسػای  آى هاَاصات  ثا

 اًاشطی  هلاشف  ٍضؼیت ثْجَد ساّکبسّبی ثِ هیتَاى هطبلؼِا هَسد ّبی تبسخبًِ فؼلی ؿشای  ثب آى تطبثق ٍ دًیب سٍص ّبی تکٌَلَطی

ُ  ّابی  ثابصُ  دس اًاشطی  هلشف ّبی ؿبخق تبّؾ ثشای ساّی ًقـِ آًْبا اقتلبدی ٍ فٌی ثشسػی ثب ٍ یبفتِ دػت  هاذتاهیبى  تَتاب

 . ًوَد تذٍیي هذت ثلٌذ ٍ هذت

  سَابق کاری هزکش ٍ ضزکای کاری حَسُ اًزصیاس بزخی 

 خاتوِ ضزٍع هَضَع قزارداد

 92 95 خٌَثی پبسع  بص پبالیـگبُ پٌح دس star up ٍ shut down ٌّگبم دس فلش  بصّبی ثبصیبثی

 خْت خٌَة خیض ً،ت هٌبطق هلی ؿشتت فؼب  ّبی هـؼل دس ّب ؿوؼک خبیگضیٌی اقتلبدی ٍ فٌی ثشسػی

 تبسٍى پبالیـگبُ فـبسا تقَیت ّبی ایؼتگبُ ا2 اَّاص ٍ 5 اَّاص ثشداسی ثْشُ ٍافذّبی دس ػَخت  بص هلشف تبّؾ
91 95 

 91 82 تذٍیي اػتبًذاسد ٍ هؼیبس هلشف اًشطی دس فَصُ ّبی هختلف كٌؼتی

 91 82 هویضی اًشطی ٍ اػتقشاس ٍافذ هذیشیت اًشطی دس كٌبیغ هختلف

ّبی هبلی دس قبلت توک ثالػَم  تؼشیف پشٍطُ ّبی ثْیٌِ ػبصی هلشف اًشطی دس كٌبیغ هختلف ٍ اخز فوبیت

 ٍ یبساًِ ػَد تؼْیالت
82 91 
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