رزومه افراد مرکز طراحی فرآیند ،ایمنی و کاهش ضایعات دانشگاه صنعتی شریف

مشخصات فردی
دکتر علی بقایی
تلفن همراه09124785416 :
آدرس پست الکترونیکali.baghaei@gmail.com :

سوابق علمی
 دکتری مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی شریف تهران.1388 ،
 کارشناسی ارشد مهندسی شیمی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران.1382 ،
 کارشناسی مهندسی شیمی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان.1380 ،

سوابق کاری
مهندس ایمنی فرآیند (از )1385
پروژههای مستقل
-

مطالعات  HAZOPدر واحد گوگرد زدایی از نفت خام کاهش یافته ()RCD
کارفرما :شرکت پاالیش نفت اراک

-

تدوین گزارش واکنش در شرایط اضطراری ( )ERPدر پروژه خط اتیلن ارتباطی شرکت پلیمر آریاساسول و شرکت
فرساشیمی
کارفرما :شرکت فرساشیمی

-

مطالعات  HAZOPدر واحد اوره منطقه  3پتروشیمی شیراز
کارفرما :مجتمع پتروشیمی شیراز

-

مطالعات  HAZOPدر پروژه افزایش خوراک گاز پتروشیمی آبادان از واحدهای تقطیر پاالیشگاه آبادان
کارفرما :شرکت مهندسی دریاپاال انرژی

-

مطالعات  HAZOPدر پروژه ایستگاه تقویت فشار گاز هما و خطوط لوله مرتبط
کارفرما :شرکت مهندسان مشاور سازه

-

مطالعات  HAZOPو  SILدر واحدهای بهره برداری و نمک زدایی بی بی حکیمه یک و دو
کارفرما :شرکت مهندسی آب کرخه

-

مطالعات  HAZOPو  SILدر پروژه توسعه واحد فرآوری گاز فراشبند
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کارفرما :شرکت مهندسی دریاپاال
-

مطالعات  HAZOPدر پروژه تسهیالت فرآورش و جمعآوری نفت و گاز رامشیر
کارفرما :شرکت هیرگان انرژی

-

مطالعات  HAZIDدر واحد یوتیلیتی و آفسایت شرکت پترو پاالیش کنگان
کارفرما :شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی ()EIED

-

مطالعات  HAZOPدر واحد تصفیه پساب و آب شرکت PACT
کارفرما :شرکت فرساشیمی

-

مطالعات  HAZOPدر واحد تولید اکسید اتیلن و اتیلن گالیکول
کارفرما :شرکت فرساشیمی

-

مطالعات  HAZOPو  SILدر تاسیسات آفسایت شرکت پلیمر آریاساسول
کارفرما :شرکت پتروایمن نعمت (نسکو)

-

مطالعات  HAZOPو  SILدر واحد اولفین شرکت پلیمر آریاساسول
کارفرما :شرکت پتروایمن نعمت (نسکو)

-

مطالعات  HAZOPو  SILدر واحد نمزدایی تری اتیلن گالیکول پروژه توسعه میدان نفتی یاران شمالی
کارفرما :شرکت مهندسی و ساخت چمان

-

مطالعات  HAZOPدر پروژه خط اتیلن ارتباطی شرکت پلیمر آریاساسول و شرکت فرساشیمی
کارفرما :شرکت فرساشیمی

-

مطالعات  HAZOPو  SILدر واحد پلی اتیلن متوسط و سنگین شرکت پلیمر آریاساسول
کارفرما :شرکت پتروایمن نعمت (نسکو)

-

مطالعات  HAZOPدر پروژه مطالعه چگونگی جمع آوری گازهای اسیدی تولیدی کارخانه گاز و گاز مایع  1700و گازهای
تولیدی در واحد بهره برداری مسجد سلیمان
کارفرما :شرکت هیرگان انرژی

-

مطالعات  RAMدر پروژه NGL3200
کارفرما :شرکت مهندسی مشاور سازه

-

مطالعات  HAZOPدر پروژه واحد بهره برداری ،نمک زدایی و تصفیه پساب چشمه خوش
کارفرما :شرکت مهندسی فامور مهر پرشیا

-

مطالعات  HAZOPدر پروژه واحد بهره برداری و نمک زدایی نفت شهر
کارفرما :شرکت مهندسی فامور مهر پرشیا

-

مطالعات  RAMدر پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی – فاز  -1تاسیسات تولید سطحی – واحد فرآوری و صادرات
مرکزی
کارفرما :شرکت مهندسی مشاور سازه

-

مطالعات  HAZOPدر پروژه افزایش بازده مصرف  VCMواحد قدیم  PVCدر شرکت پتروشیمی آبادان ( Degassing
)Stripper
کارفرما :شرکت مهندسی و طراحی صنعتی فرانگر (فیدک)

-

مطالعات  HAZOPو  SILدر واحدهای نمک زدایی کوپال (آسماری و بنگستان) و پازنان جدید 2
کارفرما :شرکت هیرگان انرژی
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-

مطالعات  HAZOPدر واحد پلی اتیلن سبک
کارفرما :شرکت پلیمر آریاساسول

-

مطالعات  HAZOPدر پروژه ایستگاههای  CGSو TBS
کارفرما :شرکت گاز استان گیالن

-

مطالعات  HAZOPدر پروژه واحد سولفور زدایی ( )SRUپاالیشگاه گاز بیدبلند
کارفرما :شرکت ملی گاز ایران

-

مطالعات  SIL ،HAZOPو آنالیز پیامدها در توربوکمپرسورهای فازهای  14و  19پارس جنوبی
کارفرما :شرکت توربین گازی مپنا (توگا)

-

مطالعات  HAZOPدر پروژه ایستگاه پمپاژ منتظرقائم و ایستگاه پمپاژ و پایانه اشتهارد
کارفرما :شرکت دریاپاال انرژی

-

مطالعات  HAZOPدر پروژه توسعه میدان گاز تنگه بیجار و کمانکوه
کارفرما :شرکت دریاپاال انرژی

-

مطالعات  HAZOPدر پروژه واحد سولفورزدایی پتروشیمی ایالم
کارفرما :شرکت دریاپاال انرژی

مرکز طراحی فرآیند ،ایمنی و کاهش ضایعات (( )CPSLاز )1385
-

مطالعات  HAZOPو  HAZIDدر پروژه ایستگاه تقویت فشار ارسنجان در خط لوله گاز سراسری هشتم
کارفرما :شرکت دریاپاال

-

مطالعات  HAZOPو  SILدر پروژه ارزیابی مخاطرات پایانه پتروشیمی ماهشهر
کارفرما :شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی

-

مطالعات  HAZOPو  SILدر واحد اولفین
کارفرما :شرکت شرکت پتروشیمی مروارید

-

مطالعات  SIL ،HAZOPو  HAZIDدر فاز یک پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی ،واحدهای شمالی و جنوبی
جداسازی نفت و گاز و خطوط انتقال به پروژه CTEP
کارفرما :شرکت ساختمانی آسفالت طوس

-

مطالعات  HAZOPو  HAZIDدر پروژه خط لوله انتقال گاز  48اینچ و ایستگاه کنترل فشار کوهدشت-چارمله
کارفرما :گروه مهندسین مشاور هراز راه

-

مطالعات  HAZOPو  SILدر پروژه ارزیابی مخاطرات پایانه پتروشیمی پارس (عسلویه)
کارفرما :شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی

-

مطالعات  HAZOPدر پروژه واحد جداسازی میعانات میدان گازی تابناک
کارفرما :شرکت پارسیکان ایران

-

مطالعات  SILدر پروژه جمع آوری گاز و بازیافت میعانات گازی جزیره سیری
کارفرما :شرکت ملی فالت قاره ایران

-

مطالعات  HAZOPدر پروژه تاسیسات باالدستی میعانات گازی سراجه
کارفرما :شرکت دریاپاال انرژی
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-

مطالعات  HAZOPدر پروژه ایستگاه کمپرسور جدید گچساران
کارفرما :شرکت دریاپاال انرژی  /شرکت دریاساحل

-

مطالعات  HAZOPدر پاالیشگاه بندرعباس  -منطقه الف
کارفرما :شرکت پاالیشگاه بندرعباس

-

مطالعات  SILدر پاالیشگاه بندرعباس  -منطقه الف
کارفرما :شرکت پاالیشگاه بندرعباس

-

مطالعات  HAZOPدر واحد گاز سنتز پتروشیمی شیراز
کارفرما :شرکت پتروشیمی شیراز

پژوهشگاه صنعت نفت ()1390-1389
-

مطالعات  HAZOPدر پروژه مرکاپتان زدایی از میعانات گازی ،فازهای  4و  5پارس چنوبی
کارفرما :موسسه شهید رجایی

-

مطالعات  HAZOPدر پروژه مرکاپتان زدایی از میعانات گازی ،فازهای 2و9 / 3و 10پارس چنوبی
کارفرما :موسسه شهید رجایی

-

مطالعات آنالیز پیامدها در پروژه مرکاپتان زدایی از میعانات گازی ،فازهای  4و  5پارس چنوبی
کارفرما :موسسه شهید رجایی

-

مطالعات آنالیز پیامدها در پروژه مرکاپتان زدایی از میعانات گازی ،فازهای 2و9 / 3و 10پارس چنوبی
کارفرما :موسسه شهید رجایی

شرکت آفتاب ایمن پرتو ()1390-1387
-

مطالعات  RAMدر پروژه توسعه میدان نفتی آذر
کارفرما :شرکت تهران رایمند

-

مطالعات  RAMدر پروژه جمع آوری گاز و بازیافت میعانات گازی جزیره خارک – بخش Utility
کارفرماIRITEC – IRASCO CONSORTIUM :

-

مطالعات  RAMدر پروژه جمع آوری گاز و بازیافت میعانات گازی جزیره خارک – بخش Storage
کارفرماIRITEC – IRASCO CONSORTIUM :

-

مطالعات  HAZOPدر پروژه توسعه میدان نفتی مسجد سلیمان
کارفرما :شرکت )CNPC SCHUAN Petroleum (China

-

مطالعات  HAZOPدر پروژه جابجایی فلر فاز  1توسعه میدان گازی پارس جنوبی
کارفرما :شرکت پتروپارت

-

مطالعات  RAMدر پروژه ایستگاه تقویت فشار گاز درود 3
کارفرما :شرکت البرز مسیر

-

مطالعات  SILدر پروژه ایستگاه تقویت فشار گاز درود 3
کارفرما :شرکت البرز مسیر

-

مطالعات  HAZOPدر پروژه برداشت آب ،پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
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کارفرما :شرکت صدرا
-

مطالعات  HAZOPدر پروژه تاسیسات تولید زودهنگام میدان گازی سراجه
کارفرما :شرکت ایران ایتوک

-

مطالعات  SILدر پروژه چاههای  2و  3الوان و خط لوله به نیروگاههای الوان و رشادت
کارفرما :شرکت پرآور  /پایندان

-

مطالعات سقوط اجسام در پروژه سکوهای فاز  15و  16پارس چنوبی
کارفرما :شرکت SLTE

-

مطالعات برخورد کشتیها در پروژه سکوهای فاز  15و  16پارس چنوبی
کارفرما :شرکت SLTE

-

مطالعات آسیبپذیری سیستمهای اضطراری در پروژه سکوهای فاز  15و  16پارس چنوبی
کارفرما :شرکت SLTE

-

مطالعات ارزیابی ریسک در پروژه سکوهای فاز  15و  16پارس چنوبی
کارفرما :شرکت SLTE

-

مطالعات آتش و پخش دود و گاز در پروژه سکوهای فاز  15و  16پارس چنوبی
کارفرما :شرکت SLTE

-

مطالعات فرار ،تخلیه و نجات در پروژه سکوهای فاز  15و  16پارس چنوبی
کارفرما :شرکت SLTE

-

بازنویسی گزارش ارزیابی ریسک در پروژه تاسیسات سرچاهی خطوط جمعآوری و انتقال نفت و جمعآوری و تزریق گاز
میدان نفتی خشت
کارفرما :شرکت صدرا

-

بازتولید نقشههای سیستم آب آتشنشانی در پروژه تاسیسات سرچاهی خطوط جمعآوری و انتقال نفت و جمعآوری و
تزریق گاز میدان نفتی خشت
کارفرما :شرکت صدرا

شرکت رستار فرآیند ()1387-1385
-

مطالعات  RAMدر پروژه سکوهای فاز  15و  16پارس چنوبی
کارفرما :شرکت SLTE

-

مطالعات تاثیر انفجار بر ساختمانهای فرآیندی در پروژه  NGL 3100ایالم
کارفرما :شرکت سازه

-

مطالعات  HAZOPدر پروژه تامین نفت خام پاالیشگاه بندرعباس از طریق  SPMجزیره قشم
کارفرما :شرکت دریاپاال انرژی

-

مطالعات  HAZOPدر پروژه سکوی تولید نفت ،توسعه میدان رشادت
کارفرما :شرکت پژوهش صنعت نفت

-

مطالعات  HAZOPدر پروژه توسعه پاالیشگاه الوان
کارفرما :شرکت مهندسین مشاور ناموران
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-

مطالعات مدیریت یکپارچگی خطوط لوله در پروژه پل – خط لوله گتوند
کارفرما :شرکت طرح اندیشان

مهندس فرآیند

شرکت کانیآرای سیرجان ()1391-1390
-

طراحی مهندسی پایه در پروژه فرآوری دولومیت

شرکت فن آوران جهت ()1383-1382
-

طراحی مهندسی پایه در پروژه کارخانه داروسازی اصالیب سمنان

شرکت کاوش کیمیای کرمان()1380-1379
-

ناظر خط تولید در کارخانه تولید سموم دفع آفات گیاهی

سوابق آموزشی
 استادیار دانشگاه ،گروه مهندسی شیمی دانشگاه کرمان از سال 1390

تألیفات
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دوره های صنعتی ارائه شده
کابرد نرمافزار ® PHA Proدر ارزیابی و مدیریت ریسک
-

شرکت پتروشیمی خارک ،جزیره خارگ

روشهای شناسایی و ارزیابی خطر
-

دوره جانشین پروری مرکز آموزش منطقه ویژه پتروشیمی پارس ،عسلویه

-

دوره جانشین پروری مرکز آموزش منطقه ویژه بندرامام ،ماهشهر

-

شرکت پاالیش گاز ایالم ،ایالم

-

پاالیشگاه نفت کرمانشاه ،کرمانشاه

-

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ،محمودآباد

-

شرکت پتروشیمی ز اگرس ،عسلویه

اطمینان پذیری فرآیند (مطالعات  FTA ،LOPA ،RAMو )SIL
-

شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد ،منطقه ویژه ،عسلویه

-

شرکت سایپا ،تهران

-

شرکت تام ایران خودرو ،تهران

-

شرکت طرح و ساختمان نفت ،تهران

-

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب ،محمودآباد

-

شرکت پلیمر آریاساسول ،عسلویه

-

شرکت مهندسی مشاور سازه ،تهران
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رزومه افراد مرکز طراحی فرآیند ،ایمنی و کاهش ضایعات دانشگاه صنعتی شریف

مطالعات خدشه ناپذیدی ایمنی ( )SILبر مبنای استاندارد IEC-61508
-

شرکت پتروشیمی پردیس ،عسلویه

-

شرکت پتروشیمی فرساشیمی ،عسلویه

-

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ،تهران

-

شرکت توسعه یک مپنا ،تهران

-

شرکت پاالیش نفت شیراز ،شیراز

-

شرکت پتروشیمی مروارید ،عسلویه

-

شرکت مهندسی مشاور ناموران ،تهران

-

شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی ( ،)EIEDتهران

-

شرکت پتروشیمی جم ،عسلویه

-

شرکتهای پتروشیمی مبین و پردیس ،عسلویه

-

شرکت طرح و ساختمان نفت ،تهران

-

شرکت پتروشیمی کاویان ،عسلویه

-

شرکت پتروگاز جهان ،تهران

-

موسسه پتروپژوهش ،تهران

-

شرکت پلیمر آریاساسول ،عسلویه

-

شرکت پتروشیمی مارون ،منطقه ویژه ماهشهر

-

شرکت مهندسین مشاور فرآب ،تهران

-

شرکت ملی حفاری ایران ،اهواز

-

شرکت نفت و گاز پارس ،تهران

-

مرکز طراحی فرآیند ،ایمنی و کاهش ضایعات ،تهران

مطالعات شناسایی خطر و راهبری عملیات ()HAZOP
-

شرکت پاالیش نفت پارس ،تهران

-

شرکت گاز پارس جنوبی ،پاالیشگاه هفتم گاز ،فازهای  17و  ،18عسلویه

-

شرکت فوالد زرند ایرانیان ،کرمان

-

شرکت مهندسی مشاور ناموران ،تهران

-

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع شیمیایی ایران ،اصفهان

-

شرکت توسعه یک مپنا ،تهران

-

شرکت پاالیش نفت شیراز ،شیراز

-

شرکت نفت و گاز پارس ،عسلویه

-

شرکت پژوهش و فن آوری پتروشیمی ،اراک

-

مرکز آموزش شرکت ملی گاز ایران ،جم

-

شرکت گاز پارس جنوبی ،پاالیشگاه پنجم گاز ،فازهای  9و  ،10عسلویه
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رزومه افراد مرکز طراحی فرآیند ،ایمنی و کاهش ضایعات دانشگاه صنعتی شریف

-

شرکت پتروشیمی ز اگرس ،عسلویه

-

شرکت پتروشیمی جم ،عسلویه

-

شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق ،خانگیران سرخس

-

شرکت پلی پروپیلن جم ،عسلویه

-

شرکت پلیمر آریاساسول ،عسلویه

-

شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران ،تهران

-

شرکت مهندسی و توسعه صنایع انرژی ،تهران

-

دانشگاه صنعت نفت ،آبادان

-

پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد ،سرخس

-

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا ،منطقه ویژه ماهشهر

مدیریت بحرانهای صنعتی
-

دانشگاه صنعت نفت ،دانشکده نفت تهران

-

شرکت پاالیش گاز فجر جم

-

شرکت پلیمر کرمانشاه

-

شرکت گاز پارس جنوبی ،پاالیشگاه پنجم گاز ،فازهای  9و  ،10عسلویه

-

شرکت ملی گاز ایران ،تهران

-

مجتمع پتروشیمی بندر امام ،ماهشهر

-

شرکت پتروشیمی اراک ،شازند

-

شرکت ملی نفت ،مجتمع آموزشی محمودآباد

-

مرکز آموزش مدیریت راهبران پتروشیمی ،تهران

-

...

مدیریت و ارزیابی ریسک
-

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت ،پروژه ساخت فازهای  20و  21پارس جنوبی ،عسلویه

-

شرکت پاالیشگاه گاز بیدبلند ،بیدبلند خوزستان

-

انستیتو پاستور ایران ،تهران

-

شرکت پلی پروپیلن جم ،عسلویه

-

مرکز آموزش مدیریت راهبران پتروشیمی ،تهران

-

دوره جامع مهندسی  HSEدانشگاه تهران
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