الف -بخش فىی
ردیف

عىايیه السامات جامع ممیسی تفصیلی اورشی در ياحذَای پتريشیمی

1

گزدآٍری ًمؾْْبی  ٍ P&ID ،UFD ،SLD ،PFDهؾخـ ًوَدى هزس عیغتن ٍ جزیبًْبی اًزصی ٍرٍدی ٍ خزٍجی اس عیغتن ٍ
تَسیغ جزیبى اًزصی ٍ هَاد در داخل عیغتن  ،تزعین ًوَدارّبی هزثَطِ ٍ ارائِ ؽزح فزآیٌذ

2

گزدآٍری هؾخقبت فٌی تجْیشات اًزصی ثز ٍ دادُ ثزگْبی ٍیضُ ( وبرخبًِ عبسًذُ ،هذل ،سهبى ًقت ،هذت ثْزُ ثزداری ،ظزفیت،
Vendor
پبراهتزّبی ػولیبتی ٍ طزاحی ،راًذهبى ػولیبتی ٍ طزاحی ( ).... ،هزٍر ثزگِ اطالػبت فٌی دادُ ؽذُ تَعط عبسًذُ (
 ٍ )datasheetهذرن هؾخقبت فٌی ٍ تىٌیىبل اعتبًذارد (  ،))Specificationو دعتِ ثٌذی اطالػبت

3

گزدآٍری ٍ ثزرعی ٍضؼیت ثْزُ ثزداری ،چگًَگی ثْزّجزداری ،آهبر تَلف ،هیشاى وبروزد تجْیشات ،تغییزات اػوبل ؽذُ در طَل
هذت ثْزّجزداری ٍ ثزًبهِ تؼویز ٍ ًگِ داری ٍاحذ ٍ تجْیشات ٍ ثبسرعی ٍ وٌتزل ویفیت (تؼذاد ػولیبت دی وىیٌگ (وه سدایی)
وَیل ّبی وَرُ وزاویٌگ ٍ تویشوبری ّ TLEب ٍ .)...

4

گزدآٍری هیشاى حبهلْبی اًزصی ٍرٍدی ٍ خزٍجی اس عیغتن (گبس طجیؼی ،عَخت هبیغ ،ثزق ،ثخبرَّ ،ای فؾزدُ ،آة خٌه وٌٌذُ،
َّای عزٍیظَّ ،ای اثشار دلیك ،آة عزٍیظ ،اوغیضىّ ،یذرٍصىً ،یتزٍصى ٍ  ٍ ) ...هؾخقبت آًْب (دهب ،فؾبر،آًتبلپی ،درفذ خلَؿ ٍ
 )...در حبلت طزاحی ٍ ػولیبتی ( ثقَرت هبّبًِ طی دٍرُ  3عبلِ اخیز) ٍ هؾخـ ًوَدى ًحَُ تبهیي آى ( در داخل هجتوغ یب
خزیذاری ؽذُ اس ٍاحذّبی هجبٍر).

5

گزدآٍری هیشاى ،ویفیت ٍ هؾخقبت خَران هقزفی ٍ درفذ تجذیل خَران ثِ هحقَالت افلی ٍ هحقَالت جبًجی در حبلت
طزاحی ٍ ،ػولیبتی ثقَرت هبّبًِ طی دٍرُ  3عبلِ اخیز

6

گزدآٍری هیشاى هحقَالت تَلیذی در حبلت طزاحی ٍ ،ػولیبتی ثقَرت هبّبًِ طی دٍرُ  3عبلِ اخیز

7

گزدآٍری الذاهبت فزفِ جَیی هقزف اًزصی در فزآیٌذّبی تَلیذی طی  2عبل گذؽتِ ٍ هیشاى اثزثخؾی آًْب.

8

گزدآٍری ّشیٌِ تَلیذ هحقَالتّ ،شیٌِ حبهل ّبی اًزصی هقزفی ٍ تؼییي عْن ّشیٌِ اًزصی اس ّشیٌِ ول تَلیذ هحقَالت.

9

ثزرعی عیغتن ّبی تَلیذ ٍ ؽجىِ تَسیغ عَخت ،ثزق ،ثخبر ،آة داؽَّ ،ای فؾزدُ ٍ عبیز حبهل ّبی اًزصی ٍ تؼییي تجْیشات اًذاسُ
گیزی هَرد ًیبس ٍ وبلیجزاعیَى آًْب ٍ تؼییي ًمبط اًذاسُگیزی هجشا در عبیت ٍ اتبق وٌتزل ٍ تْیِ ًمؾِ (  )Plot Dataثزای ًوبیؼ
ًمبط اًذاسُگیزی.

10

اًذاسُگیزی پبراهتزّبی هزتجط ثب هقزف اًزصی حزارتی ٍ الىتزیىی ٍ فحِ گذاری پبراهتزّبی اًذاسُ گیزی ؽذُ.

11

آًبلیشتزویجبت ٍ اًذاسُ گیزی دهبی هحقَالت حبفل اس احتزاق در دیگ ّبی ثخبرّ HRSG ،ب ،تَرثیي ّبی گبسی ( اس ثجت online
خَد هجوَػِ ػولیبتی یب ثب دعتگبُ).

12

ثزرعی ٍضؼیت ػبیمىبری تبعیغبت ٍ ؽٌبعبیی عطَح ثذٍى ػبیك ٍ اتالفبت اًزصی ٍ تلِ ّبی ثخبر.

13

تؼییي راًذهبى تَلیذ ثزق (در فَرت داؽتي ًیزٍگبُ) ،راًذهبى ثَیلزّب ٍ تؼییي وبرایی هقزف اًزصی تجْیشات اًزصی ثز ٍ ؽبخـ
ّبی ولیذی هتٌبعت ثب ّز تجْیش ثِ تفىیه (ٍضؼیت هَجَد ٍ ثْیٌِ).

14

هَاسًِ جزم ٍ اًزصی ( ثِ تفىیه حبهل اًزصی) ٍ ؽجیِ عبسی فزآیٌذ ٍ تزعین عٌىی دیبگزاهْبی هقزف اًزصی الىتزیىی ،حزارتی ٍ
ول در حبلت طزاحی ٍ ػولیبتی طی دٍرُ  3عبلِ اخیز

15

تحلیل  Exergy ٍ Pinchفزآیٌذّبی هختلف ثِ هٌظَر تؼییي پتبًغیل ّبی ثْجَد ٍ وبّؼ .Gap Analysis ٍ Gap

16

هذیزیت هقزف اًزصی در ثخؼ ثخبر (تَلیذ ،تَسیغ ٍ هقزف ثخبر) ٍ تلِ ّبی ثخبر.

17

تحلیل دالیل اًحزاف پبراهتزّبی هقزف اًزصی در حبلت ػولیبتی اس حبلت طزاحی ٍ ارائِ راّىبرّبی ثْیٌِ ًوَدى آى .

18

ثزآٍرد تلفبت اًزصی ٍ پتبًغیل فزفِ جَیی اًزصی ثِ تفىیه حبهل ّبی اًزصی ٍ تجویؼی هتٌبعت ثب هحقَالت تَلیذی( ؽبهل
ثبسیبفت حزارت ) ٍ ارائِ راّىبرّبی ثْیٌِ عبسی هقزف اًزصی در تجْیشات ثبرس ثب اٍلَیت ثٌذی راّىبرّبی ون ّشیٌِ ٍ پزّشیٌِ.

19

تؼییي هحل ًقت وٌتَرّب ٍ عیغتن ّبی اثشاردلیك جْت ثجت ثْتز هقزف اًزصی در هجتوغ.

20

تؼییي ؽبخـ هقزف اًزصی ٍیضُ حزارتی ،الىتزیىی ٍ ول ( )SECفزایٌذ تَلیذ در حبلت طزاحی ٍ ػولیبتی طی دٍرُ  3عبلِ اخیز

21

همبیغِ هقزف اًزصی ٍیضُ ول (  )SECدر حبلت طزاحی ٍ ػولیبتی ثب هقزف اًزصی ٍیضُ اعتبًذارد (  )SECrefهطبثك اعتبًذارد هلی
هؼیبر هقزف هَرد تأییذ عبسهبى هلی اعتبًذارد ٍ ٍ هؾخـ ًوَدى هیشاى اًحزاف اس اعتبًذارد .

22

تذٍیي خط هجٌبی هقزف حبهل ّبی اًزصی ثب هیشاى تَلیذ هحقَالت ثِ فَرت تجویؼی ٍ تفىیه ؽذُ هتٌبعت ثب ٍاحذّبی
فزآیٌذی ٍ تَلیذی.

23

تذٍیي خط هجٌبی هقزف اًزصی تجْیشات ثبرس ،ؽٌبعبیی پبراهتزّبی ولیذی هؤثز ثز هقزف اًزصی تجْیش.

24

تذٍیي هبتزیظ اًزصی ٍاحذ هطبثك فبیل پیَعت.

25

گزدآٍری گشارػ فٌی ثبسرعی هویشی اًزصی اًجبم ؽذُ تَعط ؽزوت ّبی هَرد تأییذ عبسهبى هلی اعتبًذارد اس عبل  96ثِ ثؼذ (ثِ
ػٌَاى ضویوِ گشارػ).

26

هحبعجِ هیشاى اًتؾبر آالیٌذُ ّب ٍ گبسّبی گلخبًِ ای طی  3عبل گذؽتِ ٍ ؽٌبعبیی ٍاحذ تَلیذی ثب آالیٌذُ غبلت.

ب -بخش آمًزشی
عىايیه ديرٌَای آمًزشی مًرد ویاز در تذيیه شرح خذمات استقرار استاوذارد ایسي  50001در ياحذَای پتريشیمی
ردیف

عىًان ديرٌ آمًزشی

کذ ديرٌ

1

تؾزیح الشاهبت ٍ هغتٌذعبسی اعتبًذارد هذیزیت اًزصی
ISO 50001

وذ ٍسارت23025 :

سرفصل َای اصلی
 آؽٌبیی ثب تبریخچِ پیذایؼ عزی ISO 50001 آؽٌبیی ثب اًَاع اًزصیْب ٍ تىٌَلَصیْبی هزثَطِ آؽٌبیی ثب هفبّین ٍ افَل عیغتن هذیزیت اًزصی ؽٌبخت عبسهبًْبی لبًًَگشار در عطَح هحلی ،هلی ،هٌطمْبی،ثیٌبلوللی ٍ فٌفی
 همذهْبی ثز الشاهبت لبًًَی ٍ همزراتی ثبسًگزی اًزصی ،هجٌبی اًزصی ٍ ؽبخقْبی ػولىزد اًزصی ًتبیج هطبلؼبت هَردی ()CASESTUDIES آؽٌبیی ثب هفَْم هویشی اًزصی رٍؽْبی ثْیٌْغبسی هقزف اًزصی در عبختوبى تؾزیح الشاهبت اعتبًذارد ISO 50001 همذهْبی ثز اًَاع هغتٌذعبسی ثز اعبط ISO 10013 ؽٌبعبیی هغتٌذات الشاهی در اعتبًذارد ISO 50001 -طزاحی ًوًَْْبیی اس هغتٌذات الشاهی ولیذی

2

ًحَُ تذٍیي خط هجٌبی تجْیشات فٌؼتی

--

 ػَاهل ثبثت ٍ هتغیز در تذٍیي خط هجٌب پبراهتزّبی ولیذی هَثز در تذٍیي خط هجٌب تحلیل دادُّبی تجْیشات فٌؼتی ثبرس ()SEU ثزرعی ارتجبط هتغیزّبی ولیذی هَثز ثز هقزف اًزصی اًذاسُگیزی ٍ ثزآٍرد پبراهتزّبی ولیذی هذلغبسی ٍ ارسیبثی هذل -وبرگزٍُ ثب ًزمافزاس تحلیل دادُ

3

لزاردادّبی هجتٌی ثز ػولىزد ()EPC

--

 آؽٌبیی ثب ؽزوتّبی خذهبت اًزصی ()ESCO هبدُ  12لبًَى رفغ هَاًغ تَلیذ ٍ ارتمبء ًظبم هبلی وؾَر ثبسپزداخت هبلی لزاردادّبی فزفِجَیی اًزصی ًظبم تذٍیي لزاردادّبی هجتٌی ثز ػولىزد اًزصیاًَاع لزاردادّبی هجتٌی ثز ػولىزد اًزصی ًمؼ دعتگبُّبی دٍلتی ٍ اجزایی در لزاردادّبی هجتٌی ثزػولىزد اًزصی

4

5

هجوَػِ لَاًیي ٍ راّجزدّبی ثْیٌْغبسی هقزف اًزصی
در وؾَر

هویشی اًزصی در فٌؼت

وذ ٍسارت66015 :

 عیبعتْبی اثالغی همبم هؼظن رّجزی در ثخؼ اًزصی لَاًیي ٍراّجزدّبی اًزصی وؾَر ٍ هقَثبت ّیبت دٍلت در ثخؼاًزصی
 ًمذ ٍ هیشاى تبثیزگذاری ٍ ًتبیج حبفلِ اس اجزای ّز لبًَى ٍهمزرات ٍضغ ؽذُ ثز عیبعت اًزصی وؾَر

وذ ٍسارت66021 :

 تؼبریف ٍ هفبّین اٍلیِ -ثزرعی ٍ ارسیبثی وبرایی اًزصی درفزایٌذ ( احتزاق-ثَیلزّب-عیغتن

ثخبر-وَرُ ّب-هَاد ػبیك ٍ ًغَس-تَلیذ ّوشهبى ثزق ٍ حزارت ٍ
ثبسیبفت حزارت اتالفی)
 ثزرعی ٍ ارسیبثی وبرایی اًزصی در عیغتوْبی الىتزیىی،هَتَرّبی الىتزیىی ،عیغتوْبی َّای فؾزدُ ،عیغتوْبی
عزهبیؼ ،في ّب ،پوپْب ٍ ثزجْبی خٌه وٌٌذُ)
 ارسیبثی ػولىزد اًزصی تجْیشات فٌؼتی ٍ ثزرعی چه لیغتْبیهزثَطِ
 هؼزفی ًزم افشارّبی هویشی اًزصی در عبختوبى ٍ فٌؼت ( ًظیز)BLAST-BSIM-DEST-ECOTECT

6

پیوبًْبی ثیٌبلوللی سیغتوحیطی در سهیٌِ اًزصی

وذ ٍسارت66017 :

 تبثیز عیبعتْبی وبّؼ رًٍذ اًتؾبر گبسّبی گلخبًْبی ثزرعی لَاًیي ٍ همزرات سیغتوحیطی وؾَر در ارتجبط ثب ثخؼاًزصی
 لَاًیي اعتبًذاردّبی سیغتوحیطی اًتؾبر آالیٌذّْب در وؾَر اعتبًذارد گبسّبی خزٍجی اس اتَهَثیلْب اعتبًذارد گبسّبی خزٍجی ار وبرخبًجبت ٍ وبرگبّْبی فٌؼتی ّشیٌْْبی خبرجی اًتؾبر آالیٌذّْبی سیغتوحیطی ًبؽی اسفؼبلیتْبی ثخؼ اًزصی
 لَاًیي ٍ همزرات ٍ وٌَاًغیًَْبی سیغتوحیطی هزتجط ثبهقزف اًزصی
 ثیبًیِ وٌفزاًظ عبسهبى هلل هتحذ درثبرُ اًغبى ٍ هحیط سیغت وٌَاًغیَى ٍیي ثزای حفبظت اس الیِ اسى وٌَاًغیَى تغییزات آة ٍ َّا فٌذٍق تغْیالت هحیط سیغت جْبى -هىبًیشم تَعؼِ پبن CDM

7

التقبدعٌجی اًزصی

وذ ٍسارت66018 :

 هجبًی التقبد والى هجبًی ٍ هفبّین اٍلیِ التقبد عٌجی تجشیِ ٍ تحلیل ؽبخقْبی التقبد والى تجشیِ ٍ تحلیل هؼبدالت التقبد اًزصی ارسیبثی اثزات تَعؼِ التقبدی ثز عیغتن اًزصی هذل عبسی التقبد عٌجی اًزصی هفبّین اعتٌتبج آهبری -هطبلؼِ هَردی

8

تحلیل جزیبى اًزصی در یه ٍاحذ فٌؼتی (ًفت ٍ گبس)

وذ ٍسارت66025 :

9

هذل عبسی ٍ ؽجیِ عبسی فزآیٌذ

--

ثزرعی ًوَدار هزجغ اًزصی در ٍاحذ فٌؼتی هزثَطِهؼزفی اثشارّبی تحلیل فٌی ٍ التقبدی جزیبى اًزصی در ٍاحذفٌؼتی هزثَطِ
همبیغِ تطجیمی جزیبى اًزصی در ٍاحذ ثب یه ٍاحذ ًوًَِارائِ راّىبرّبی فٌی ٍ التقبدی در ثْیٌِ عبسی جزیبى اًزصی درٍاحذ فٌؼتی هزثَطِ
عزفقلّبی دٍرُّبی آهَسؽی پظ اس تقَیت ًْبیی هتؼبلجبً
اػالم خَاّذ ؽذ.

10

Exergy ٍ Pinch

--

عزفقلّبی دٍرُّبی آهَسؽی پظ اس تقَیت ًْبیی هتؼبلجبً
اػالم خَاّذ ؽذ.

11

هذیزیت تلِ ّبی ثخبر

--

عزفقلّبی دٍرُّبی آهَسؽی پظ اس تقَیت ًْبیی هتؼبلجبً
اػالم خَاّذ ؽذ.

12

تحلیل دادُ ّبی اًزصی ٍ هؼزفی ًزم افشارّبی هزثَطِ

--

--

13

هذیزیت عجش

--

 هذیزیت اًزصی در عبختوبًْبی اداری هذیزیت آة در عبختوبى هذیزیت پغوبًذ در عبختوبى هذیزیت فَت ٍ ویفیت َّای داخل عبختوبى هذیزیت تجْیشات ٍ خذهبت در عبختوبى -لَاًیي ٍ همزرات ولیذی هزتجط

14

اًزصی ٍ هحیط سیغت

--

 آؽٌبیی ثب آالیًذُّب ی سیعت هحیطی ٍ گبسّبی گلخبًِ ای ًحَُ هحبعجِ گبسّبی گلخبًِ ای ثب الگَّبی فؼلی ارائِ ؽذُ اس -عَی ؽزوت هلی ًفت ٍ عبسهبى هحیط سیعت
یى الوللی هزتجط ثب فؼبلیت ّب ی سیعت
 آؽٌبیی ثب ًْبدّبی ةهحیطی
 آؽٌبیی ثب ثبسار اًزصی ٍ هحیط سیعت راّىبرّبی وبّؼ اًتؾبر آالیًذُ ّبی َّا ٍ گبسّبی گلخبًِ ای حذ هجبس اًتؾبر آالیًذُ ّب ی ٍ گبسّب ی گلخبًِ ای ٍاحذّب یعتبدی ٍ ػولیاتی
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ماتریس اورشی

ردیف

َیچ اقذامی
معیار

1

آهَسػ وبروٌبى در عطح وبرؽٌبعی ٍ هزتجط ثب هَضَع
هذیزیت اًزصی

2

آهَسػ هذیزاى ولیذی هزتجط ثب هَضَع هذیزیت اًزصی

3

هالحظبت هذیزیت اًزصی در لزاردادّبی خزیذ تجْیشات
هَردًیبس ٍاحذّبی ػولیبتی ٍ عتبدی هزتجط ثب هذیزیت اًزصی

اوجام وشذٌ
است ()0

4

تذٍیي ؽبخـ ّبی فٌی هقزف اًزصی

5

ؽٌبعبیی راّىبرّبی فزفِ جَیی اًزصی ٍ اٍلَیت ثٌذی آًْب ثز
اعبط راّىبرّبی ون ّشیٌِّ ،شیٌِ هتَعط ٍ پزّشیٌِ

6

اجزای راّىبرّبی ثْیٌِ عبسی هقزف اًزصی

7

پبیؼ ٍ اًذاسُ گیزی هقزف حبهل ّبی اًزصی

8

عزهبیِ گذاری در طزح ّبی فزفِ جَیی هقزف اًزصی

9

تین هذیزیت اًزصی ٍ عبختبر عبسهبًی هزتجط

10

گشارػ هویشی فٌی اًزصی

11

گشارػ هویشی عیغتوی اًزصی

12

هغتٌذعبسی فؼبلیت ّبی هزتجط ثب هذیزیت اًزصی

13

فزٌّگ عبسی در سهیٌِ هذیزیت اًزصی در عطح درٍى عبسهبى ٍ
ثزٍى عبسهبًی

14

الذاهبت هزتجط ثب هذیزیت عجش ٍ هذیزیت اًزصی در چبرچَة
هغئَلیت اجتوبػی CSR

اقذامات اوذکی اوجام شذٌ
است ي رسمیت وذارد ()1

اقذامات در سطح
متًسط اوجام شذٌ
است ()2

اقذامات در سطح
خًب اوجام شذٌ
است ي رسمیت دارد
()3

اقذامات در سطح عالی اوجام شذٌ،
ومًدار سازماوی مًرد تًجٍ بًدٌ ي
مذیریت بٍ يظایف ياقف است ()4

