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 ها در صنعت برقطرح توسعه فناوریهاي مدیریت آالینده واحد اجرایی:

 ماه 12: راي پروژهاج زمان مدتبرآورد 

 تبیین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:
 در اگرچهترین محورهاي مدیریت در نیروگاههاي کشور است. مسئله ایمنی در کنار مسائل مرتبط با محیط زیست و بهداشت از اصلی

 اما نگاهی است شده استقرار داده ایران، در رایج مدیریتی هايسیستم پتروشیمی، اغلب و گاز و نفت صنایع همچون صنایع نیروگاهی،

 تا قبل داردمی الزم ما بر ،کشورمان در و بخار برق تأسیسات و هانیروگاه از برخی تأسیس زیاد از نسبتاً زمان گذشت و شغلی حوادث به

 استفاده مورد و شده سازي یادهپ و استراتژیک، مهم صنعت این در فرآیند ایمنی مدیریت عمده، مدل مخاطرات معرض در گرفتن قرار از

 مواد از بزرگی حجم شامل که به کار رفته است فرآیندهایی براي PSMاگر چه غالباً استانداردهاي مدل  از سوي دیگر، قرار بگیرد.

ي بسیار باال هاهستند اما امروزه تجربه حوادث در صنایع نیروگاهی که به دلیل ماهیت خاص خود، با انرژي زا واکنش و خطرناك بسیار
باشد و عالوه بر اقدامات به تنهایی قادر به ایجاد سطح مناسبی از ایمنی نمی HSE دهد که رویکردهاي متعارفسروکار دارند، نشان می

-یک رویکرد سیستماتیک ایمنی اختصاصی را نیز نیاز دارند. به منظور رفع این نیاز، تعریف پروژه حاضر به منظور پیاده HSE متعارف
هاي حرارتی در دستور کار قرار گرفت تا با تغییر نگرش، رفتار، فرهنگ کاري و سازمانی زي مدل مدیریت ایمنی فرآیند در نیروگاهسا

 گامی اساسی جهت رسیدن به باالترین سطوح ایمنی ممکن در صنایع نیروگاهی برداشته شود.
آن فرهنگ ایمنی در هر دو مقیاس فردي و سازمانی توسعه یابد و  هدف از ایجاد سیستم ایمنی در نیروگاه ایجاد شرایطی است که در

دار فردي و سازمانی روندي رو به بهبود و پیشرفت نشان دهد. در اجراي سیستم هاي معنیعملکرد ایمنی مجموعه بر اساس شاخص
ردي که فرآیندهاي شیمیایی و کار با ) باشد (در مواPSMتواند ناظر بر مدیریت ایمنی فرآیند (ایمنی که بخشی از آن حسب نیاز می

 مواد شیمیایی مدنظر باشد و یا به وقوع بپیوندد) دو هدف اصلی مدنظر اجراي این پروژه خواهد بود:
) و شرایط اضطراري و Overhaulریزي، کنترل و نظارت بر فعالیتهاي مرتبط با ایمنی در سه حالت نرمال، گذار ( نظیر برنامه -1

 هاي معمولی و کلیدي در هر دو مقیاس فردي و سازمانی قابل رؤیت باشد. که بهبود شاخصغیرمترقبه به نحوي 
ها و کل مجموعه ترویج فرهنگ ایمنی و حمایت از ایجاد شرایطی که در آن ایجاد این فرهنگ و رفتار ایمن در فرد، تیم -2

 ها هدایت کند. ت انجام ایمن کلیه فعالیتنیروگاهی تحقق یابد به نحوي که افراد، گروهها و مجموعه نیروگاه را به سم
شود بلکه باید ایجاد شرایط کار ایمن و فرهنگ و )، ایمنی به تنهایی مدیریت نمیPSMدر طراحی فرآیندهاي ایمنی در مدیریت (

ي افراد شایسته و باورهاي ایمن در محیط کار بخشی از فرآیند کلی مدیریت نیروگاه در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، به کار گیر
-هاي مختلف کاري هر چند یک مؤلفه مستقیم مدیریت ایمنی نیست ولی تأثیر کالن بر ایمنی فرآیندهاي کاري میتوانمند براي پست

با توجه به اهمیت گذارد. به همین ترتیب، مدیریت ایمنی جداي از مدیریت محیط زیست و بهداشت در محیط نیروگاهی نخواهد بود. 
سازي، ، مشارکت کامل تمامی ذینفعان در محیط نیروگاه در طراحی، پیادهPSM) در Safety Cultureخاص رویکرد فرهنگ ایمنی (

باید منجر به ایجاد فرآیندهاي  PSMباید در نظر گرفته شود. نتیجه استقرار  PSMاجرا و ارتقا این سیستم، یک مؤلفه اساسی طراحی 
 ن و مطمئن از یک سو و اجراي وظایف توسط تمام کارکنان به صورت ایمن و صحیح گردد. کاري ایم

 (خروجی مورد انتظار): مشخصات محصول نهایی
هاي ایمنی در صنعت و حصول اطمینان از ایجاد سیستمی که اجراي مناسب احصاء قوانین موضوعه کشوري و دستورالعمل -1

 آنها را تضمین کند. 
)، استاندارهاي مورد عمل، Safety Policyهاي ایمنی (ي ایمنی در ساختار مدیریتی نیروگاه شامل سیاستهابررسی مؤلفه -2
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 ها در صنعت برقطرح توسعه فناوریهاي مدیریت آالینده واحد اجرایی:
 ) HSEهاي ایمنی، مدیریت یکپارچه ایمنی، محیط زیست و بهداشت (دستورالعمل

 و ارائه روش کار HAZIDارزیابی مخاطرات محیط کار به صورت چک لیست و یا  -3
 JSA(شامل موارد شیمیایی و مکانیکی) و  PHAخاص در رابطه با فرآیندها و مشاغل شامل ارزیابی مخاطرات به صورت  -4

 (شامل تمام مشاغل) 
   HAZID ،HAZOP ،RBI(Risk-Based Inspection)ارزیابی ریسک بر اساس روشهایی چون  -5
 ها شامل ارائه برنامه مدیریت ریسک و کنترل ریسک -6

 هاي مرتبطKPIها و PIتعریف  -
 )Safe System of Workهاي کار ایمن (سیستم طراحی -
 ایجاد چارچوب مدیریت تغییر و روش مستندسازي آن  -
 Best)براي تجهیزات، مواد مصرفی و تولید در نیروگاه بر اساس الگوهاي مبنا (QA) تهیه برنامه کنترل و تضمین کیفی  -

Practices) در صنعت 
هاي کنترلی و تعمیر و نگهداري و اصالح سیستم بازرسی و کنترل تجهیزات و سیستم ها شامل کنترلیکپارچگی مکانیکی سیستم -

آن براساس استانداردهاي قابل قبول مانند آنچه در الگوهاي برتر صنعت نیروگاهی متداول است و یا آنچه در صنایع شیمیایی مرسوم 
و یا  Center for Chemical and Process Safety (CCPS)است، مانند دستورالعملهاي مرکز ایمنی مواد و فرآیندهاي شیمیایی 

و  HAZIDو استانداردهاي متعارف در انجام مطالعات  Risk Based Process Safety (RBPS)ایمنی فرآیند مبتنی بر ریسک 
HAZOP  مانند آنچهOSHA  در دسترس قرار داده و یا استانداردهايAIChE   

و  HSEی متخصص و حصول اطمینان از شایستگی مجموعه براي مدیریت ایمنی (سازي براي ایجاد نیروي انسانظرفیت -7
 هاي فردي و سازمانی شناخته شده در حین مطالعه هاي آن به طور عام) براساس ریسکریسک

 حصول اطمینان از ایمنی پیمانکاران و کارکنان آنان و همچنین تأمین کنندگان کاال و تجهیزات براي نیروگاه -8
 هاي استاندارد م آنالیز حوادث و تهیه گزارشایجاد سیست -9

  (Emergency Response Plan)ایجاد برنامه اقدام در شرایط اضطراري   -10
 ایجاد سیستم نظارت و پایش و شناسایی روندها و ارائه اقدام اصالحی -11
 هاي ایمنی فردي و سازمانیگیري شاخصایجاد ساختار اندازه -12
 د، مواد و تجهیزات ایجاد سیستم اطالعات ایمنی فرآین -13
 )PSMارائه برنامه اجرایی و راهبري سیستم ایجاد شده ایمنی (شامل  -14

 خیربله  افزار است؟ آیا خروجی پروژه از نوع نرم
 الزامات شرکت در فراخوان:

 دانشگاهی  محقق اجرایی و علمی سوابق ارائه تکمیل فرم(TDF03) 
 ها دانشگاه با قرارداد مطالعه دستورالعمل(TDW07) 
 ها دانشگاه واگذاري پروژه پیشنهاد تکمیل فرم(TDF08) 

 اطالعات تماس:
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 ها در صنعت برقطرح توسعه فناوریهاي مدیریت آالینده واحد اجرایی:
  :4622داخلی  88079400تلفن 
  الکترونیکی: آدرس پستSalijani@nri.ac.ir 

 


