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سوابق کاری
بیش از  7سال سابقه فعالیت به عنوان مشاوره ایمنی فرایند پروژه های مختلف نفت و گاز ،شامل شناسایی خطر به
روش  ،HAZOPتعیین سطوح  ، SILمدلسازی پیامد حوادث ،ارزیابی کمی ریسک ()QRA


 1393تا کنون
 oشرکت مهندسین مشاور سازه ،مشاور در مطالعات مرتبط با ایمنی فرایند شامل مدلسازی پیامد ،مطالعات انفجار،
ارزیابی کمی ریسک و شناسایی مخاطرات فرایند به روش های  HAZOPو HAZID



از  1388تا کنون
 oمرکز طراحی فرایند ،ایمنی و کاهش ضایعات دانشگاه صنعتی شریف ( ، )CPSLدر این مجموعه به عنوان
کارشناس ایمنی فرایند ،و مدیر فنی پروژه ها در پروژه های مختلف مرتبط با مدلسازی پیامد ،مطالعات انفجار ،ارزیابی
کمی ریسک و شناسایی مخاطرات فرایند به روش های  HAZOPو  HAZIDهمکاری داشته ام.
o



از سال  1389تا 1391
o

شرکت مهندسین مشاور آفتاب ایمن پرتو ،کارشناس ایمنی فرایند و مدیر فنی پروژه
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خالصه پروژه های مرتبط:
شرکت مهندسین مشاور آفتاب ایمن پرتو


مطالعات ارزیابی و مدیریت ریسک کریدور خطوط لوله اهواز1388 ،



مطالعات ایمنی کارخانه ( NGL )Plantخارگ 1389 ،

مرکز طراحی فرایند ،ایمنی و کاهش ضایعات دانشگاه صنعتی شریف ()CPSL


مطالعات تعیین حریم خط لوله گاز پنجم سراسری با استفاده از ارزیابی کمی ریسک 1391-1390 ،



مطالعات  HAZOPو  HAZIDو مدلسازی پیامد واحد جداسازی میدان گازی تابناک1391 ،



مطالعات  HAZOPو  HAZIDخط لوله ششم گاز سراسری1392 ،

همکاری با سایر شرکتها به عنوان


نیروی Freelance

پروژه طرح واکنش در شرایط اضطراری ( )ERPپاالیشگاه تهران
مجری :فامور مهرگان پویا



ارزیابی کمی ریسک ( )QRAواحدهای شیرین سازی و  NGLپتروشیمی بوشهر1393 ،

مجری :آریا ایمن تدبیر


مطالعات  HAZOPمجتمع تولید آمونیاک پتروشیمی ارگ1393 ،

مجری :پترو ایمن نعمت ()NESCO


مطالعات  ،HAZOPمدلسازی پیامد

حوادثArea Classification ،

و  SILچاه  14داالن 1393 ،

مجری پروژه :فامور مهرگان پویا


شناسایی خطر و موقعیت یابی مناسب تانک های ذخیره تولوئن

کارفرما :شرکت ایران چسب و الغری
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دوره های صنعتی ارائه شده
 رفتارشناسی آتش ها و انفجارهای صنعتی
سابقه بیش از  5دوره برگزاری در دانشگاه صنعتی شریف و مجموعه وزارت نفت
 مدلسازی پیامد با استفاده از نرم افزار PHAST
سابقه برگزاری بیش از  5دوره برای مجتمع های مختلف پتروشیمی و پاالیشگاهی و شرکت های مهندسی
مشاور
برگزارکننده :شرکت مروجان بهره برداری ،آفاق صنعت ،راهبران پتروشیمی و ...
 ارزیابی کمی ریسک حوادث فرایند ()QRA
سابقه برگزاری یک دوره برای کارکنان بخش  HSEشرکت نفت فالت قاره
برگزارکننده :مرکز آموزش اصفهان شرکت نفت
 دوره آشنایی با مبانی و مدیریت ایمنی فرایند (،)PSM
بیش از  10دوره برای کارشناسان شرکت پتروشیمی مبین و سایر پتروشیمی های واقع در منطقه عسلویه
برگزار کنندگان :شرکت آموزش راهبران پتروشیمی ،آکادمی  TUVایران
 دوره آموزش نرم افزار  MATLABبرای مهندسین شیمی
سابقه برگزاری دو دوره
برگزارکننده :شرکت راهبران پتروشیمی ،کنگره مهندسی شیمی 1391
 مدلسازی پیامد حوادث فرایندی با نرم افزار ALOHA
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سابقه برگزاری یک دوره در مجمتع آموزش شرکت گاز پارس جنوبی
برگزارکننده :مروجان بهره برداری
 استاد مدعو دانشگاه کاسپین قزوین برای تدریس درس تجزیه و تحلیل حوادث با استفاده از نرم افزار
 PHASTرشته مهندسی ایمنی صنعتی در مقطع ارشد
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