
    

پزوصه هختصز شزح  

 
 

 شزکت گاس استاى هزهشگاى HSEخذهات هشاوره راهبزی، کنتزل و نظارت بز عولکزد پزوصه: 

اعتت کتِ اهنتبى ٍ تَع      یثِ ًحَهلی گبس ایزاى در ؽزکت  یغبتتبع یبییجغزاف یگغتزدگٍ  ّب تیتٌَع فؼبل

 تزاردادى هَوتَػبت    یتثب اٍلَ ػولیبتّب ٍ  لیتحَادث در اثؼبد هختلف ٍجَد دارد. ّذایت ٍ راّجزی ایي فؼب

HSE حبوز ؽزایط در. اعت گزفتِ  زار تَجِ هَرد بیسهبى ثِ گًَْ سهَرد تَجِ ثَدُ ٍ در ّز ثزِّ ا یؾِّو 

گتبس اعتتبى   ٍ ثتِ تجتغ  ى در ؽتزکت     گبس ایزاى یؽزکت هل رد HSE هذیزیت ثِ هٌذ ًظبم ًگزػ تَعؼِ ًیش

ِ  اعتقزار ٍ پبرچِ ٍ یکعبختبر  یکثب ّذف ایجبد ّزهشگبى  ٍ ًْبدیٌتِ ًوتَدى    HSE هتذیزیت  ًظتبم  تَعتؼ

  تؾنیل گزدیذُ اعت. یؾگیزاًًِگزػ پ

اًجبم اهَر هحَلِ ثتب   گبس اعتبى ّزهشگبىؽزکت  HSEدر طَل عبلیبى گذؽتِ تالػ کلیِ کبرؽٌبعبى ثخؼ 

ثبالتزیي کیفیت ثز اعبط اهنبًبت ٍ ًفزات هَجَد ثَدُ اعت، ٍلی ثب تَجتِ ثتِ ایٌنتِ ّتذف کلیتِ کبرکٌتبى       

عتبل   یکثبؽذ، در طَل  در ّز عِ حَسُ هی HSEثْجَد هغتوز ٍ ارتقب ٍوؼیت  گبس اعتبى ّزهشگبىؽزکت 

اجزایی گزدیذ ٍ ّونبری کبرؽٌبعبى هتخقـ  ثِ ػٌَاى ثبسٍی هنول تؼزیف ٍ HSEپزٍصُ ّویبر فٌی اخیز، 

ائِ ؽذُ  جلی ٍ عپظ اًجبم حتذا ل   در ٍّلِ اٍل هٌجز ثِ ارتقب کیفیت خذهبت ارکبرفزهب در کٌبر کبرؽٌبعبى 

ّب ثِ دلیل ًجَد ًیزٍّتبی هتخقتـ هتَرد ًیتبس      کِ عبل السم ثز اعبط اعتبًذاردّبی ثیي الوللیّبی  فؼبلیت

گبس اعتبى ؽزکت  HSEایجبد تغییزات عبختبری در ثخؼ  ایي ّونبری  ًتیجِ. ذگزدی ،هغفَل ٍا غ ؽذُ ثَد

افتال    ؛ّتبی هختلتف   در پزٍصُدر عطح ثبالی فٌی  سیغت ْجَد ٍوؼیت ایوٌی، ثْذاؽت ٍ هحیطث ،ّزهشگبى

، هذیزیت ایوٌی ٍ فزایٌذ، هتذیزیت  HSEتْیِ دعتَرالؼول ّبی جبهغ ، ٍ ثَهی عبسی دعتَرالؼول ّب ّب رٍیِ

HSE گبس اعتتبى ّزهشگتبى  ّبی هزتجط جْت ؽٌبخت ٍوؼیت هَجَد ؽزکت  لیغت چک، تْیِ پیوبًنبراى  ٍ

  گزدیذ.تْیِ گشارػ ؽٌبخت ٍوؼیت هَجَد ثز اعبط  ى 

اس تتبری    HSE ، تحتت ػٌتَاى ّویتبر فٌتی    فتَ   در راعتبی ًیل ثتِ اّتذاف   ( CAPE) گزٍُ هؾبٍراى کیپ

 ًظتبرت  ٍ کٌتتزل  راّجزی، هؾبٍرُ خذهبت»در  بلت پزٍصُ هبُ  12ثزای هذت  04/98/ 31لغبیت  01/05/97

ِ فؼبلیتت  « ّزهشگتبى  اعتتبى  گتبس  ؽتزکت  HSE ػولنزد ثز ٍ در ّتز عتِ ثختؼ ایوٌتی، ثْذاؽتت ٍ       داؽتت

کبرؽتٌبط در ثختؼ    5 ثِ هٌظَر ارائِ ختذهبت  ًوَدُ اعت.ارائِ را سیغت خذهبت هٌْذعی هَرد ًظز  هحیط

اس طتزف   در حَسُ ایوٌی فزایٌذ، ثْذاؽت فٌؼتی ٍ هحیط سیغتکبرؽٌبط ًیش در ثخؼ کبرگبّی  5ػبلیِ ٍ 

 . هؾبٍر ثِ کبر گزفتِ ؽذ

ّبی تنویل ؽذُ ٍ ؽٌبخت حبفل ثز اعبط هطبلؼِ هغتٌذات  لیغت چکٍ ز اعبط ثبسدیذّبی فَرت گزفتِ ث

، ثْذاؽتت ٍ  ػولیتبت  هؾتنالت هَجتَد در حتَسُ ایوٌتی     ثختؼ ػوتذُ ای اس  ٍ هذارک دریبفتی اس کبرفزهتب،  

اختیبر کبرفزهب  زار راّنبرّبی السم در  بلت ؽٌبعٌبهِ پزٍصُ تْیِ ٍ در  ٍ ثز ایي اعبطسیغت ؽٌبعبیی  هحیط

 گزفت.
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 های صورت پذیزفته  اهن فعالیت -1-1

 سیغت هحیط ٍ ایوٌی ثْذاؽت، هٌظز اس کبرفزهب ارجبػی ّبی پزٍصُ هذارک کٌتزل ٍ ثبسًگزی  

 هذارک ارسیبثی EIA کبرفزهب اس دریبفتی اًتقبل خط 

 هختلف  ّبی حَسُ در تخققی افشارّبی ًزم هؼزفی ٍ ؽٌبعبییHSE 

 ِهغتٌذات  ٍری رٍس ث ISO 45000  

 هغتٌذات کٌتزل ٍ داری ًگِ هنبًیشُ عیغتن ایجبد  

 ِپزٍصُ تحلیل ٍ تجشیِ ٍ ػولنزد هبّیبًِ گشارػ ارائ 

 تْیِ الشاهبت HSE پیوبًنبراى ثزای  

 هطبلؼبت  اًجبم اجزایی تْیِ رٍػGAP Analysis 

  ِاًجبم هطبلؼبت هطبلؼGAP  ّبی تْیِ ٍ تنویل ؽذُ لیغت چکثز اعبط 

 ِگشارػ  زٍجیخ ثب هطبثق ثْجَد ًقبط ٍ پیؾٌْبدات ارائ GAP Analysis 

 ریغک ارسیبثی اجزایی ّبی رٍسرعبًی رٍػِ ث  

 ِرٍستزیي اعتبًذاردّب ثزداری اس ثِ جْت ثْزُ الوللی ثیي اعتبًذاردّبی تزجو 

 هَجَد ٍوؼیت تْیِ گشارػ HSE ُهؾنالت ؽٌبعبیی ّزهشگبى، گبس ًظز سیز تبعیغبت ٍ ّب ایغتگب ٍ 

 ثْجَد نبرّبیراّ ارائِ

 ِهَسؽی تْیِ ثزًبه  HSE ؽذُ تْیِ ّبی ؽغل ؽٌبعٌبهِ اعبط ثز پیوبًنبری هختلف هؾبغل ثزای 

  تْیِ ٍ گزد ٍری  خزیي ٍیزایؼ اعتبًذاردّب، هقزرات ٍ دعتَرالؼول ّبیHSE  

 ِّبی اٍلیِ هَرد ًیبس در ّز عِ حَسُ ایوٌی، ثْذاؽت ٍ هحیط سیغت ّب ٍ دعتَرالؼول تْیِ رٍی  

 ّونبری ٍ هؾبرکت در اهز ایجبد ثبًک اطالػبتی اس اطالػبت ٍ  هبرّب جوغ  ِ ّتبی    ٍری ؽذُ در هقَلت

 ٍ اًجبم اتَهبعیَى HSEهختلف  

  تؼییي وَاثطHSE        ،در  زارداد ّبی هٌؼقذُ ثب پیوبًنتبراى جْتت هلحتَم ًوتَدى هتَارد  هَسؽتی

گتبس  ّتبی ؽتزکت    ثزاثز ثب فؼبلیتت  ٍ هتبثؼت اس دعتَرالؼول ّب ٍ هقزرات هزثَطِ HSEرػبیت افَل 

 اعتبى ّزهشگبى 

  ًظبرت ثز اجزای الشاهبتHSE ای ثِ هٌظَر اطویٌتبى اس   ّبی دٍرُ ّب ٍ ثبسرعی اس طزیق اًجبم هویشی

 ّبی پیوبًنبر ثب هؼیبرّبی کبرفزهب  فالحیت افزاد کلیذی پیوبًنبر ٍ تؼییي هیشاى تطبثق فؼبلیت

  دٍرُ ّبی تخققتی ثتزای کبرؽٌبعتبى ایوٌتی، ثْذاؽتت ٍ      ّونبری در هجبحج  هَسؽی ٍ ثزگشاری

 هحیط سیغت 
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 ِعبسی  ى ّب ثب تَجِ  ّبی ایوٌی ثْذاؽت ٍ هحیط سیغت ثَهی جوغ  ٍری ٍ تْیِ اعتبًذاردّب ٍ رٍی

ّتبی اعتتبًذاردی در ّتز حتَسُ      لیغتت  چتک ثِ ًحتَی کتِ    گبس اعتبى ّزهشگبىؽزکت ثِ ٍوؼیت 

 ثبؽٌذ. دُتخققی تْیِ ؽذُ ٍ ثزاحتی  بثل اعتفب

    اًجبم ٍ یب هزٍر ٍ ثزرعی ّزگًَِ هطبلؼتبت ختبؿHSE      ِؽتبهل ٍ ًتِ هحتذٍد ثتQRA, HAZID 

HAZOP  
 

 

 روش های اجزایی ها و  فهزست دستورالعول -1-2

 پبیؼ کٌتزل، رفغ، ؽٌبعبیی، ًحَُ ؽبهل ریغک هذیزیت دعتَرالؼول ٍ . . . 

 هطبلؼبت  اًجبم اجزایی رٍػHAZID 

 هطبلؼبت اًجبم اجزایی رٍػ  HAZOP 

 هطبلؼبت اًجبم اجزایی رٍػ  QRA 

 ،رسهبیؼ ٍ هبًَر اجزای دعتَرالؼول تْیِ ٍ تذٍیي ثزرعی 

 پیبهذّب  ًبلیش اجزایی رٍػ 

 دعتَرالؼول MOC  

  دعتَرالؼولPSSR   

 کبّؼ ٍ گیزیپیؾ راّنبرّبی ٍ دّی گشارػ تحقیق، تحلیل، تجشیِ، اجزایی رٍیِ ٍ دعتَرالؼول 

 غیزاداری ٍ اداری هؾبغل در ارگًََهی ؽزایط ارسیبثی دعتَرالؼول 

 غذا تَسیغ ٍ تْیِ هزاکش اس ثْذاؽتی ثبسرعی دعتَرالؼول 

 اٍلیِ ّبی کوک جؼجِ ٍوؼیت دعتَرالؼول 

 فزدی حفبظت ٍعبیل اًتخبة دعتَرالؼول 

 ثبر دعتی حول اجزایی رٍػ 

 هطبلؼبت اًجبم اجزایی رٍػ   JHA 

 غیزاداری ٍ اداری هؾبغل در پَعچز ارسیبثیْبی اًجبم ثزای اجزایی رٍػ 

 کبر هحیط در  ٍر سیبى ػَاهل گیزی اًذاسُ اجزایی رٍػ 

 کبرکٌبى ؽٌَایی حفبظت دعتَرالؼول 

 ٍوؼیت ارسیبثی اجزایی تْیِ رٍػ HSE  ُپزٍص  
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 ها  لیست چکفهزست  -1-3

 هطبلؼبت لیغت چک  HAZID 

 هطبلؼبت لیغت چک GAP Analysis ایوٌی ثخؼ 

 هطبلؼبت  لیغت چکMOC  

 هطبلؼبت  لیغت چکPSSR 

  ٍِوؼیت ارسیبثی ّبی لیغت چکتْی HSE ُپزٍص 

 ثبر دعتی حول ٍوؼیت ثزرعی لیغت چک 

 ّب کبرگبُ در ػوَهی ایوٌی لیغت چک 

 کبر هحیط جَی ؽزایط ارسیبثی لیغت چک 

 کبر هحیط در رٍؽٌبیی ٍوؼیت ثزرعی لیغت چک 

 ثْذاؽتی تغْیالت ارسیبثی لیغت چک 

 ّب  ثذارخبًِ اس ثبسدیذ لیغت چک 

 ؽبهیذًی  ة تبعیغبت ٍوؼیت ثزرعی لیغت چک  

 فزدی حفبظت ٍعبیل ٍوؼیت ثزرعی لیغت چک 

 غذا تَسیغ ٍ تْیِ هزاکش اس ثْذاؽتی ثبسرعی لیغت چک 

 اداری هؾبغل در ارگًََهی ؽزایط ارسیبثی لیغت چک 

 غیزاداری هؾبغل در ارگًََهی ؽزایط ارسیبثی لیغت چک 

 هطبلؼبت لیغت چک GAP Analysis ثْذاؽت ثخؼ 

 ًظبرتی ٍ تؼویزاتی اجزایی، پیوبًنبراى تَاًوٌذی ارسیبثی ّبی لیغت چک 

 ٍظبیف، ؽز  احزاس، ؽزایط ؽبهل پیوبًنبر ٍ عتبدی ّبی عوت ػولنزد ارسیبثی ّبی لیغت چک 

 HSE  هذیزیت عیغتن  جبل در ًیبس هَرد ّبی  هَسػ ّب، هغئَلیت

 ثْذاؽتی هخبطزات ارسیبثی لیغت چک 

 سیغت هحیط هذیزیت عیغتن هویشی لیغت جک 

 ّب پزٍصُ در ٍیضُ ٍ ؽْزی،فٌؼتی پغوبًذّبی هذیزیت ارسیبثی لیغت چک 

 ّب پزٍصُ در فَتی  لَدگی ارسیبثی لیغت چک 

 ّب پزٍصُ در فٌؼتی ٍ ثْذاؽتی ّبی پغبة ٍوؼیت ارسیبثی لیغت چک 

 ّب پزٍصُ در َّا  لَگی ارسیبثی لیغت چک 

 اداری ّبی ثخؼ در هحیطی سیغت پبراهتزّبی ٍوؼیت ارسیبثی لیغت چک 
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 اًزصی هویشی لیغت چک  

 هطبلؼبت  لیغت چک  GAP ANALYSIS سیغت هحیط ثخؼ 

 عجش هذیزیت ّبی لیغت چک 

 

 هطالعات انجام شذهفهزست  -1-4

 هطبلؼبت HAZID ّبی ایغتگبُ ثزای TBS ،CGS   

 هطبلؼبت HAZOP ّبی ایغتگبُ ثزای TBS ،CGS   

 هطبلؼبت QRA ّبی ایغتگبُ ثزای TBS ،CGS   

 سیغت ایوٌی، ثْذاؽت ٍ هحیط ثخؼ هَجَد ٍوؼیت تْیِ گشارػ 
 

 تهیه شذههذارک فنی فهزست  -1-5

 ِریغک هبتزیظ تْی 

 تْیِ ؽٌبعٌبهِ پزٍصُ ثز اعبط هطبلؼبت اًجبم ؽذُ ٍ در جْت رفغ  ى ّب 

 گبس فؾبر تقلیل ّبی ایغتگبُ هخبطزات پَعتز ٍ پوفلت 

 ٍُهَسؽی جش  PHAST  

  تْیِ جشٍُ  هَسؽیPSSR   ِثزگشاری دٍرُ ّبی هزثَط ٍ 

 هطبلؼبت اعبط ثز پبیؼ ّبی رٍػ ٍ ریغک کٌتزل ا ذاهبت گشارػ  HAZID، HAZOP 

 ِگبس فؾبر تقلیل ّبی ایغتگبُ ایوٌی کتبثچ 

 ِّب، هغئَلیت ٍظبیف، ؽز  احزاس، ؽزایط ؽبهل پیوبًنبر ٍ عتبدی ّبی عوت کلیِ ؽغلی ؽٌبعٌبه 

 ًیبس هَرد ّبی  هَسػ

 ًِؾبًی  تؼ ٍ ایوٌی ثبسرعی ٍظبیف  ؽز  تْی 

 ِّب حزفِ ٍ هؾبغل تحلیل تجشیJHA  

 ِثبر دعتی حول ٍ گزهبسدگی ثْذاؽتی پوفلت تْی 

 ِثبر دعتی حول ثْذاؽتی پوفلت تْی 

 ِػوَهی ایوٌی ٍ ثْذاؽتی پَعتز تْی 

 ٍُػوَهی ایوٌی  هَسؽی تْیِ جش 

 کبرفزهب اس دریبفتی گشارؽبت اعبط ثز هحیطی سیغت ّبی  الیٌذُ ٍوؼیت ثزرعی گشارػ تذٍیي 

  ِگشارػ تْیِ دعتَرالؼول ٍ فزهت تْی EIA 

 ِتَجیْی ّبی طز  هحیطی سیغت ّبی گشارػ تْیِ دعتَرالؼول ٍ فزهت تْی 



    

پزوصه هختصز شزح  

 
 

 گبس فٌؼت ثب هزتجط هحیطی سیغت اعتبًذاردّبی عبسی ینپبرچِ ٍ ثزرعی 

 ِّبی ایغتگبُ هحیطی سیغت ّبی سیغت ّبی  الیٌذُ ثب  ؽٌبیی کتبثچِ تْی TBS ٍ CGS 

 ِهجذا اس پغوبًذ تفنیک  هَسؽی پَعتز تْی 

 َِّا  لَدگی  هَسؽی پَعتز تْی 

 ِة هقزف هذیزیت ًحَُ  هَسؽی پوفلت تْی  

  تْیِ کتبثچِ  هَسؽی ارگًََهی در هحیط کبر 

 


