
 

 

 

 

 

 درباره ما

در تهران به ثبت  1393شرکت مهندسی سالم صنعت بخت در سال 

رسید. هدف از ثبت این شرکت حرکت در فعالیت های اقتصادی 

است زیرا اعضای در زمینه ایمنی بهداشت و محیط زیست بوده 

هیئت مدیره این شرکت از رشته های مهندسی ایمنی و مهندسی 

محیط زیست فارغ التحصیل شده اند. با توجه به اهمیت فرهنگ در 

ایمنی و بهداشت کار تمرکز فعالیت های شرکت بر آموزش بیشتر 

 ،و افزایش مشتریانمجموعه ا رشد ب از دیگر بخش ها بوده است.

وارد زمینه های دیگری همچون خدمات ایمنی برق،  شرکت

کالیبراسیون، تامین تجهیزات و نیروی انسانی و پیاده سازی 

استانداردهای بین المللی رایج در این حوزه شده است. در سال 

شرکت به منطقه پارس اصلی بنا بر تصمیم هیئت مدیره دفتر  1398

 جنوبی انتقال یافت.

 

 :فعالیت ها

آموزش، مشاوره، پیاده سازی استانداردها، تامین تجهیزات ایمنی، 

، تامین نیروی انسانی، اندازه کالیبراسیون و انجام مطالعات ریسک

انجام بازرسی  گیری عوامل زیان آور محیط کار و زیست محیطی،

 های فنی تجهیزات 

از جمله فعالیت  خطرناک و حساس از نگر ایمنی 

های شرکت است که در سالهای گذشته تمرکز 

بر برگزاری کالس های آموزشی، ساخت مواد 

آموزشی و همکاری با سازمان ها در این زمینه 

است. همچنین  انجام شدهبیش از سایر بخش ها 

تامین نیروی انسانی، همکاری در افزون بر آن 

اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و زیست 

کارهای مرتبط با محیطی، ارزیابی ریسک و 

ارتینگ و تامین تجهیزات برای چندین شرکت و 

پتروشیمی صورت گرفته است که خوشبختانه 

 .ت مشتریان شده استشوند رضای

 

 ها:  ارزش

کاری، پایبندی به پیمانها، نگهداری استی و درستر

از دارایی های مشتریان، رازداری و آشکار 

نساختن داده های ویژه مشتریان، بهبود پیوسته 

خدمات تا اندازه توان و به دست آوردن خشنودی 

می باشد. و شرکت مشتریان از ارزشهای شرکت

های خویش بایستی ساالنه میزان پایبندی به ارزش 

 



 

یری نموده و تالش نماید سازگاری را اندازه گ

 صد در صدی با آنها را به دست آورد.

 

 :اهداف

 افزایش خشنودی مشتریان 

 بهبود پیوسته کار و کیفیت خدمات 

  گسترش و رشد شرکت با افزایش شمار و

 ارزش فعالیت ها

  بهره گیری از دانش روز و تجربیات برون

 مرزی

 همکاری با شرکت ها و سازمان های پیشرو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SIBEC would prefer to recommend up to date and intelligent solutions in workplace 

to satisfy its clients 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوابق کاری شرکت:

 :مدیرعامل سوابق

 HSE مدیریت لیسانس فوق وشهید بهشتی  ایمنی مهندسی لیسانس مدارک دارای ·

 انگلستان IOSH Managing Safely  و  NEBOSH IGCگواهینامهدارای  ·

· Graduate member  جنوبی آفریقای بهداشت و ایمنی مهندسی سازمان(SAIOSH) 

 مرکز از پیمانکاران ایمنی صالحیت تائید هایدوره تدریس صالحیت پروانه دارای ·

 کار بهداشت و حفاظت تعلیمات و تحقیقات

 و کار محیط در ایمنی های حل راه و ها سیستم ارائه های زمینه در فنی حفاظت مشاور ·

 حریق اطفاء و اعالم های سیستم تست و ارزیابی مشاوره، بررسی،

 ساز و ساخت و گاز و نفت در عملیاتی سابقه سال 10 ·

 ارشاد وزارت رسمی مجوز با HSENEWS.ir تحلیلی خبری پایگاه مدیرمسئول و موسس ·

 عسلویه کار بهداشت و ایمنی صنفی انجمن مدیره هیئت رئیس ·

 ملی شرکت آموزش مرکزو  ایران صنعتی پیشرفته های سیستم پژوهشکده رسمی مدرس ·

 نفت

  IELTSپیمانکاران انگلیسی زبان/دارای گواهینامه  به HSEآموزش  سابقه ·

 و ... ·



 آموزش

یکی از راهکارهای کنترل ریسک به شمار می آید ولی به دلیل  آموزش

ش جدایی ناپذیر فراگیر بودن آن از دسته راهکارهایی است که همواره بخ

اثربخشی برنامه های ایمنی، بهداشت و محیط دیگر راهکارهاست زیرا 

 آناست که بر روی  کسانیزیست نیازمند اطمینان یافتن از آگاهی 

آموزش به عنوان یکی از ماموریت های تخصصی  راینبناب اثرگزارند.

کنون رشد فزاینده ای تامورد توجه بوده است و شرکت از زمان تاسیس 

 داشته است.

اخذ پروانه صالحیت تدریس توسط مدیرعامل از مرکز با توجه به  

 1398تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار کشور، این شرکت آموزش های مورد نیاز تائید صالحیت پیمانکاران وزارت کار را از سال 

 برگزار می نماید. 

شرکت های گوناگون در بخش نفت و محیط زیست برای  زمینه ایمنی بهداشت ودوره آموزشی در  50برگزاری بیش ازاز جمله سوابق شرکت 

و همکار انجمن صنفی ایمنی و بهداشت کار عسلویه برای برگزاری دوره های تخصصی وزارت تعاون کار  گاز در فازهای ساخت و بهره برداری

 می باشد.و رفاه اجتماعی در استان بوشهر 

 :موارد زیر می شود برخی از دوره های برگزار شده شامل

 جدول دوره های برگزار شده توسط شرکت  

 نام دوره کارفرما سال برگزاری

 ایمنی و بهداشت کار  (پارس جنوبی مپنا )نیروگاه دماوند 1398

 ایمنی و بهداشت کار پارس جنوبی( 13پتروپایدار ایرانیان )فاز  1398

 ایمنی عمومی  نماساز کارای پارس 1398

 ایمنی عمومی پندارشرکت توسعه صنعتی  1398

 اصول و مفاهیم بهداشت حرفه ای پارس جنوبی( 3&2پتروپارسیان صنعت جنوب)فاز  1398

 ایمنی عمومی شرکت توسعه انرژی تالش گستر 1398

 ایمنی و بهداشت کار سایت تقویت فشار عسلویه(شرکت دانیال پترو ) 1398

 کار در ارتفاع پارس جنوبی( BOOمپنا )نیروگاه  1398

 قوانین و مقررات کار و حوادث شغلی با مدیریت مپنا BOOپیمانکاران نیروگاه  1398

 ارزیابی ریسک اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی عسلویه 1398

 ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی عسلویه 1398



 ایمنی باالبرها جنوبی(پارس  5&4شرکت پتروپارسیان جنوب )فاز  1398

 5Sاصول و مبانی  پارس جنوبی( 5&4شرکت پتروپارسیان جنوب )فاز  1398

 ایمنی در برق شرکت پتروپارسیان جنوب )فاز یک پارس جنوبی( 1398

 ایمنی ابزار پارس جنوبی( 5&4شرکت پتروپارسیان جنوب )فاز  1398

 ایمنی عمومی شرکت آتروپات صنعت سپاهان 1398

 ایمنی عمومی شرکت ره پویان حافظ 1398

 ایمنی عمومی ویژه مسئولین ایمنی دانشگاه پیام نور عسلویه 1398

 ارزیابی ریسک دانشگاه پیام نور عسلویه 1398

 ایمنی و بهداشت عمومی ویژه کارگران پیمانکاری IOECشرکت  1398

 کارگران پیمانکاریایمنی و بهداشت عمومی ویژه  شرکت ایران آروین  1398

 واکنش در شرایط اضطراری ویژه نشت گاز سولفید هیدروژن سازمان منطقه ویژه اقتصادی و انرژی پارس 1397

 روش آزمون و ارزیابی تجهیزات حفاظت فردی پیشرفته شرکت ملی نفت )مرکز آموزش نفت اهواز( 1397

 کار در ارتفاعایمنی داربست بندی و  شرکت کیسون )نیروگاه سبالن( 1397

 ایمنی در برق شرکت کیسون )نیروگاه سبالن( 1397

 ایمنی و بهداشت عمومی ویژه کارگران پیمانکاری شرکت فراب )نیروگاه بیدخون( 1397

 ارزیابی ریسک دانشگاه علمی کاربردی عسلویه 1397

  NEBOSH IGCدوره  سیبک با تدریس مهندس ابراهیمی مدرس رسمی نبوش 1396

 IOSH Managing Safelyدوره  سیبک با تدریس مهندس ابراهیمی مدرس رسمی نبوش 1396

 و ...   
 

 

 1399تقویم آموزشی سال 

 ظرفیت کالس محل طول دوره تاریخ سرفصل عنوان دوره

Offshore Safety  قوانینSOLAS 

 H2Sگاز سمی 

 BOSIETآشنایی با دوره 
HUET 

 عملیات نجات در دریا

 راهبری قایق نجات 
PTW  

 سیستم آتش نشانی سکوهای گازی 

دانشگاه پیام نور با  روز 3 خرداد 24

همکاری مدرسه 

 ایمن دریای کیش

 نفر 20

HSE-MS  عناصر استانداردOGP 

 تشریح الزامات

هتل رمیله، دفتر  روز 2 تیر 20

 سیبک

 نفر 25



 مستندسازی

 ممیزی داخلی و خارجی

 مفاهیم ریسک ارزیابی کمی ریسک

و  ALOHAبا مدلسازی پیامد 
PHAST 

QRA 
 SAFETIنرم افزار 

 کاربرد رگرسیون در مدلسازی احتمال

هتل رمیله، دفتر  روز 2 مرداد 20

 سیبک

 نفر 25

ایمنی عمومی ویژه 

 مسئولین ایمنی

 ایمنی مفاهیم و اصول با آشنایی

 برق ایمنی مبانی و اصول با آشنایی

 زیان عوامل و خطرات انواع با آشنایی

 آنها کنترل روشهای و کار آورمحیط

 و شغلی حوادث وقوع علل با آشنایی

 آنها کنترل و پیشگیری روشهای

 ایمنی  با مرتبط مقررات و قوانین شناخت

 و ... . کار بهداشت و

هتل رمیله، دفتر  روز 5 شهریور 10

 سیبک

 نفر 25

ارزیابی ریسک ویژه 

 مسئولین ایمنی

 فرآیند کلیات و ریسک مفاهیم بررسی

 ریسک مدیریت

 های تکنیک آموزشی کارگاه برگزاری

 ریسک ارزیابی و خطرات شناسایی

FMEA، JSA،WILLIAM FINE و 

 اصالحی اقدامات تشریح و موردی مطالعات

و  ریسک کنترل و خطرات از پیشگیری و

... 

اداره تعاون کار و  روز 2 مهر 1

رفاه اجتماعی 

 عسلویه

 نفر 30

 Risk Literacy موثر ایمنی رهبری

Risk Assessment Importance 

Risk Assessment Types & 

Techniques 

Certainty in risk assessment 

Precautionary Principle 

Risk and assumption 

Risk management 

Leadership and new context of 

HSE management system 

Leadership and effectiveness 

Leadership and human failures 

دانشگاه علمی  روز 2 آذر  20

 کاربردی عسلویه

 نفر 30

 

 

 

 خدمات ایمنی در برق



محیط کار به شمار می رود با این تفاوت که احتمال برق گرفتگی پنجمین عامل مرگ و میر در براساس آمار اداره ایمنی و بهداشت کار آمریکا 

برای کنترل ریسک برق گرفتگی برنامه های زیادی همچون، ایزوالسیون، تجهیزات  بیش از دیگر حوادث می باشد.مرگ در حوادث برق گرفتگی 

. یکی از این برنامه ها زمین کردن و یا همان ارتینگ وجود دارد نشت یاب، بریکرها و قطع کننده های اضطراری، تجهیزات حفاظت فردی و ...

 است.

از گذر جریان های ناخواسته سیستم ارتینگ با ایجاد یک مدار موازی  کم مقاومت با بدن انسان 

 که می تواند در هنگام اتصال به بدنه تجهیزات برقی و یا مجاور برق رخ دهد پیشگیری برق از بدن

 کند. می

در حال ساخت، بررسی و اندازه گیری مقاومت چاه ارت است. از جمله خدمات شرکت سیبک 

گواهینامه تست و بازرسی وزارت کار صادر حاضر با توجه به قرارداد با مشاورین حفاظت فنی، 

 می شود.

برخی تجربیات در این زمینه شامل و نه محدود به شرکت پتروشیمی تخت جمشید، سایت تقویت 

 فشار شرکت نفت ستاره خلیج فارس در عسلویه و نفت وگاز پارس می باشد.

 

تست و راه اندازی آماده همکاری می از مطالعه تا  در همه گام هااخت و راه اندازی سیستم ارتینگ تاسیسات نفت و گاز این شرکت در زمینه س

 باشد.

 

  کالیبراسیون:

 عیصنا گریو د یمینفت، گاز و پتروش عیدر صنا ییایمیفراورش و انتقال مواد ش د،یتول ندیهمواره در فرآ

مواد نه  نیو قابل انفجار وجود دارد. در صورت نشت و پخش ا یاز پخش مواد سم ییباال سکیمشابه ر

که  یو مردم ستیز طیشود بلکه مح یم دیشرکت ها به شدت تهد ی هیو سرما یانسان یرویتنها سالمت ن

. رندیگ یقرار م بیو تخر بیدر معرض آس یبه طور قابل توجه زیکنند ن یم یزندگ شانیا یگیدر همسا

حساس و هشدار دهنده به  زاتیگرفته شده از حوادث ناگوار گذشته سبب شده است نقش تجه یدرس ها

 رهیسبب قطع زنج زاتیتجه نیبرجسته شود. وجود ا اریبس یحفاظت یها ستمیس نیتر یاز اصل یکیعنوان 

 یکیرفتن کامل  نیکه گاه به از ب ییامدهایکند. پ یم یریشگیناگوار پ یامدهایحادثه شده و از بروز پ

 نانیاطم تیو قابل ی. دسترسستیبه صرفه و قابل انجام ن گرید ستمیآن س یابیانجامد و بعضا باز یم ستمیس

از عملکرد  نانیاطم ی. براستیآنها ن ییمتضمن کارا زاتیتجه نیاست لذا تنها وجود ا یضرور ستمیس اتیح یبرا یمنیهشداردهنده ا زاتیتجه

منجر به نقص  زاتیتجه نیا ییو کارا تیاز دست رفتن حساس رایاست. ز یالزام یآنها امر ونیبراسیو کال سیسرو زاتیتجه نیو کارآمد ا حیصح



را به شدت کاهش  یاقدامات بعد یبرا ستمیس تی. و عمال قابلگرددیم یبعد یدادهایرو زاز برو یریشگیدر پ یو به دنبال آن ناتوان صیدر تشخ

 .دهدیم

 آشکارسازهای گاز در کنترل حادثه:جایگاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از جمله خدمات شرکت سیبک انجام کالیبراسیون آشکارسازهای گاز فردی و گازسنج های چند سنسوره است. در همین راستا همکاران متخصص 

 را نیز انجام می دهند. ابزاردقیق این شرکت افزون بر انجام کالیبراسیون عیب یابی و تعمیر این تجهیزات 

دستگاه ها و مواد  زات،یتجه نیاست اما با توجه به برند و مدل ا کسانیشود  یآشکارساز استفاده م زاتیتجه ونیبراسیکال یکه برا ییاگر چه الگو

ساخت و  ،یآن اقدام به طراح یهر سازنده با توجه به نوع دستگاه و مشخصات فن رایکار متفاوت خواهد بود ز نیا یمورد استفاده برا یمصرف

 ونیبراسیکال ستگاهینمودند. مجموعه ا (calibration Station) ونیبراسیکال ستگاهیبا عنوان ا شیخو ژهیو ونیبراسیکال یدستگاه ها عیتوز

  .ردیگ یقرار م یشگاهیآزما یفضا کیاست که در  انهیرا ستمیگاز استاندارد، هوز و اتصاالت و س لندریرگالتور، س براتور،یشامل کال

 

 

 

 

نشت گاز به صورت 
تدریجی یا یکباره

نشت گاز قابل اشتعال و
انفجارو تماس با منبع 

اشتعال

انفجار 

از بین رفتن کامل 
تجهیزات و سیستم

مرگ و میر افراد 

آتش سوزی

سوختگی و مرگ 
افراد عادی و نیروهای 

امدادی

از بین رفتن تجهیزات
و قطع تولید

نشت گاز سمی
پخش مواد سمی و 
مواجهه افراد با آن 

جراحات شدید و 
مرگ افراد

آشکارسازهای گاز



 :ونیبراسیکال ستمیس کیاز  یا نمونه

 

 

 :مشاوره

شرکت سیبک با همکاری متخصصین و کارشناسان ایمنی بهداشت و محیط زیست و رشته های تخصصی دیگر بنا بر نیاز و همینطور با همکاری 

مدیریتی در این حوزه به  درصدد ایجاد مرکزی پاسخگو به طرح مشکالت فنی وآزمایشگاه ها و مراکز علمی 

است. در همین راستا این شرکت ضمن ترجمه استاندارد های روز دنیا با متخصصین  ویژه در بخش نفت و گاز

  امر قرارداد همکاری بسته است تا بتوان در زمینه های زیر مشاوره های اثربخشی به مشتریان خود پیشکش نماید:

 Site Safety Assessment monitoring and inspection 

 Development and implementation of Health, Safety & Environment 

System and processes 

 Contractor selection and Management 

 Risk Assessment and Risk Management Consultation 

 incident investigation and root-cause analysis and recovery 



 Change Management System Design and Consulting 

 Maintenance Program Development and Improvement 

 HSE Metrics Development and Consulting 

 Standard conformed Documentation 

 Safety Culture Assessment & Evaluation, Training and Organizational Change 

 Safety Performance monitoring and Measurement 

 Emergency response and contingency management 

 Environmental and Social Impact Assessments 

 Waste Management 

 

 تامین تجهیزات:

آزمایشات مرکز برندهایی که توانسته اند در . ایرانی و خارجی برای شرکت هاستیکی از اهداف شرکت سیبک تامین تجهیزات با کیفیت 

 تحقیقات و تعلیمات حفاظت و بهداشت کار کشور سربلند بیرون بیایند و تائیدیه کسب نمایند و همچنین برندهای خوشنام دنیا هدف شرکت برای

 همکاریست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :اطالعات تماس شرکت

منطقه اقتصادی و انرژی  

پارس جنوبی عسلویه، هتل رمیله، 

شرکت دفتر  87واحد  4طبقه 

 سیبک

077-3726-7051  

09124977657  

info@sibecco.ir  


