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 مقدمه

ارائه خدمات تخصصی ،  باهدف 4139در سال  )تاصا( توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیانشرکت مهندسی 

 تأسیس  (HSE)زیستمحیطسالمت ، ایمنی و  هایحوزهآزمایشگاهی ، فنی و مهندسی ، مشاوره و آموزش در 

پیشرفته  هایدستگاهگردیده و در حال حاضر با تجارب و سوابق کاری مفید و ارزنده با در اختیار داشتن تجهیزات ، 

های فنی ، مهندسی و شرکتترین موفقبه عنوان یکی از  ارآزمودهک، کارشناسان و متخصصین مجرب و 

، مفتخر به ارائه خدمات   (HSEQ)و کنترل کیفیت زیستمحیطسالمت ، ایمنی ،  هایحوزهآزمایشگاهی در 

 .مطرح کشور گردیده است هایسازمانبه اکثر صنایع و 

تالش جهت افزایش سطح رضایت مشتریان و کلیه  )تاصا( توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیان شرکت مشیخط

، افزایش صالحیت نوین هایآوریفناز دانش و  گیریبهرهذینفع ، بهبود مداوم کیفیت خدمات با  هایطرف

، افزایش سهم بازار و ایجاد روابط کاری مستحکم با مشتریان و اثربخشبه همراه آموزش مستمر و  کارکنان

 .باشدمیتضمین کیفیت خدمات خود 

، ارائه خدمات در باالترین سطح کیفیت با  )تاصا( شرکت مهندسی توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیانسرلوحه کار 
استفاده از نیروی انسانی متخصص و تجهیزات پیشرفته هم گام با ارائه راهکارهای نوین متناسب با نیاز مشتریان 

 .باشدمی
 چارت سازمانی :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مدیرههیئت

  مالی –اداری مدیر 

  مدیرعامل

 مشاوران

 مدیر مهندسی  مدیر تدارکات مدیر آموزش   واحد حقوقی
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 زمینه های کاری

 

 و خدمات کنترل عوامل زیان آور  آالینده سنجی

 :شامل Harmful Agents ) & Environmental ( Work Placeو محیط زیست محیط کار آورزیانعوامل 

  ( ، شرایط جوی، پرتوهای یونیزان و غیر یونیزانروشنایی، فیزیکی ) صدا، ارتعاش آورزیانعوامل 

  (  …، فیوم های فلزی  و  غبارها وشیمیایی ) گازها و بخارات ، گرد  آورزیانعوامل 

  روز دنیا متدهایسنجش و ارزیابی ارگونومیکی با استفاده از 

  سنجش و ارزیابی عوامل بیولوژیکی 

 بیمارستانی و صنعتی اهی،ارزیابی و طراحی سیستم تهویه آزمایشگ 

 مسکونی و اداری صنعتی، هایمحیط در صدا نترلک 

 ،استفاده اب و ارگونومی المللیبین استانداردهای با متناسب کاری هایایستگاه بهسازی و اصالح طراحی 
 CATIA مانند تخصصی افزارهاینرم از

 های اداری و صنعتیسازی سیستم روشنایی محیططراحی و بهینه 

   های اداری و صنعتیشاخص آسایش حرارتی در محیط سازیبهینهارزیابی و 

 های جاذب تشعشعات جوشکاری و برشکاریطراحی و نصب پرده 

 محیط سازیایمنرزیابی شدت، نوع و جهت ورود امواج الکترومغناطیسی، کاهش امواج و ا 

  شیمیایی آور فیزیکی واقدامات در حوزه کنترل عوامل زیان اثربخشیارزیابی 

 شناسایی ، اندازه گیری و ارزیابی آالینده های زیست محیطی) Environmental Pollutant(   
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 HSEکارگروه تخصصی خدمات 

 شناسایی مخاطرات مشاوره و اجرای پروژه های HSE  و ارزیابی ریسک که در تمامی مراحل پروژه ها )قبل از

شروع به ساخت و در زمان طراحی تا پایان کار و ارزیابی ریسک های موجود بعد از اتمام کار و در زمان انجام 

یط زی محگردد کنترل و حذف و درنهایت ایمن سافعالیت مراکز صنعتی و غیر صنعتی(، که این امر سبب می

 کار به بهترین شکل صورت گیرد.

 :فعالیت های این کارگروه 

 مشاوره تخصصی و ارزیابی ارگونومیکی محیط کار 

  ارائه محصوالت ارگونومیکی 

  تجزیه و تحلیل حوادث محیط کار 

 مشاوره ، طراحی و اجرای سیستم واکنش در شرایط اضطراری 

  تهیه و تدوین HSE PLANزمان بندی شده جهت بهبود و رشد سازمان ها و مراکز  جهت برنامه ریزی دقیق و

 صنعتی و غیر صنعتی خواهد شد.

  استقرار و نگهداری سیستمHSE: 

 معضالت برخی با هدف این به دستیابی طول در قطعاً میرساند ثمر به را تالشی خود، مجموعة در که سازمان هر 

 ممکن که شد خواهد رو روبه محیطی زیست و بهداشتی ایمنی موارد اصولی اجرای فقدان از ناشی های هزینه و

 ، راهکار بهترین معتقدیم ما . شود سازمان توسعه و پیشرفت مسیر برابر در سدی به تبدیل معضالت این است

 ایرانیان صنایع ایمنی گران توسعه شرکت راستا این در .است HSE هدفمند چارچوب و نظام یک تثبیت و ایجاد

 خدمات دارد قرار آن در سازمان که زیر مراحل از یک هر به بسته و شتافته هاسازمان یاری به است قادر ماه

 کلیه مربوطه سازمان درخواست به بسته تواندمی مجرب کادری بودن دارا با شرکت این .دهد ارائه را متناسب

 . نماید ارائه پیمانکاری رابصورت HSE خدمات

 اول مرحله  

  ایجادوتهیه چهارچوب و نظام منسجمHSE 

  طراحی مدل و چهارچوب مدیریتHSE و اصالح نمودار سازمانی 

 هاتدوین یا اصالح روش های اجرایی و دستورالعمل 

 دوم مرحله  

  استقراروتثبیت وضعیتHSE 

 ) مدیریت ریسک های سازمان ) ایمنی ، بهداشتی، محیط زیستی 
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 مدیریت بحران وشرایط اضطراری 

 تحلیل ریشه ای حوادث 

 سوم مرحله 

  ارتقاء، پایش و بهبود مستمرHSE سازمان 

  پیاده سازی سیستم ارزیابی عملکردHSE و تدوین شاخص های عملکردی 

 های مدیریتپیاده سازی سیستم 

 :HSEو خدمات   HSE های مدیریتسیستم

 نشانیآتش خدمات مهندسی ایمنی و 

 مدیریتی هایسیستمحوزه  در مشاوره 

 فنی خدمات HSE 

 مدیریت بحران 
  تدوینPLAN-HSE برای ارگانهای مختلف 

 :خدمات مهندسی ایمنی 

 کیفی یا کمی ریسک زیابیارQuantitative and Qualitative Risk Assessmentدر 
 فرآیندی واحدهای

 عملیات راهبرد و مخاطرات ارزیابی مطالعاتHAZOP 
 فرآیندی غیر مخاطرات تشخیصHAZID HEMP& 

 ایمنی سیستمهای یا تجهیزات جانمایی و انتخاب معیارهای تعیین و هاسیستم انتخاب 
 مرجع مرتبط هاینقشهآخرین تغییرات  اساس بر تحت عنوان جانمایی هایینقشهه ارائ  
 وابطض کلیه اساس بر دار چرخ و دستی حملقابل هایکنندهخاموش قبیل از تجهیزاتی مکان تعیین 

 المللیبین و ملی ایمنی
 ایمنی ساختمان 
  ر  کا بهداشتی محیط هایریسکارزیابیAssessmentHealth Risk     
 ریسک ارزیابی و پیامدها سازیمدل اساس بر بحران مدیریت طرح و اضطراری واکنش طرح تدوین و تهیه 

 هایروش از استفاده با حوادث تحلیل و تجزیه  MORTو TRIPOD BETA 
 ریسک مبنای بر بازرسی مدیریت سیستم سازیپیاده  
 سیستم مدیریت ایمنی فرآیند سازیپیاده  

  هایدستورالعملتدوین مجموعه مقررات و HSEنسازما 

 ایمنی تابلوهای جانمایی ارزیابی و بررسی 
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 ممیزی، ارزیابی انطباق و ارزیابی عملکردHSE  

  خطرناک و ایمن در صنایع  هایمحیطمشاوره زون بندی 

 مشاوره و آموزش اخذ مجوزهای قانونی نظیر گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران 

  آن هایحوزهپدافند غیرعامل و 

 سیستم مدیریت  سازیپیادهHSE  پیمانکاران بر اساس مدلOGP  

 مطالعات نیازهایHSE  در طراحی و توسعه صنایع 

 

              کارگروه ارگونومی :

 آموزش و مشاوره ارگونومیکی اداری و صنعتی -

 برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ارگونومی  -

 ,NMQهای نوین جهان)خدمات تخصصی شناسایی و ارزیابی ارگونومیکی محیط کار با استفاده از روش -

REBA, OWAS, RULA, QEC, SI index, Lifting, EJMS, RUSA) ن و تحلیل آن توسط متخصصی

 برجسته ارگونومی کشور

ارزیابی و تشکیل بانک آنتروپومتری)ابعاد بدن انسان( و همچنین طراحی و ساخت صندلی پیشنهادی جهت  -

 بهبود و ایمن سازی شرایط کار محیط های صنعتی و اداری

ها و طرح های گوناگون در غالب پروژه های ارگونومی شناختی جهت کنترل روانی و بهبود انجام پژوهش -

محیط کار جهت کاهش خستگی های مزمن و مفط در تمامی محیط های صنعتی و اداری بر پایه پژوهش 

 های علمی توسط متخصصین

 فروش محصوالت ارگونومیکی اداری و صنعتی -

 :لیست محصوالت ارگونومیکی

پایی، فیلتر اوراق، زیرپشتی طبی صندلی، زیر مانیتوری، زیر لپ تاپی، زیر ماوسی، کیبورد ارگونومیکی، گیره های 

 صفحه نمایش، میز ارگونومیکی، صندلی ارگونومیکی، موس ارگونومیکی، تکیه گاه ساعد، خودکار ارگونومیکی
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  کارگروه تخصصی خدمات زیست محیطی

خدمات تخصصی مهندسی محیط زیست و مدیریت اجرایی پسماند های صنعتی و ویژه  با رعایت کامل قوانین و 

محیطی داخلی و بین المللی در  زمینه های ذیل و در جهت بهبود محیط زیست در کشور آماده ارائه مقررات زیست 

 خدمات به کارخانجات ،صنایع و مراکز درمانی می باشد :

 ارائه کلیه خدمات مشاوره ، مهندسی و مدیریت محیط زیست 

 مشاوره ، آموزش و استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 

 سیستم های مدیریت پسماند جهت کنترل تمامی پسماندها در زمینه کاهش و حذف آنها مشاوره 

 مشاوره ، طراحی ساخت و راهبری سیستم تصفیه خانه های آب و فاضالب 

 تهیه ، تامین و راه اندازی کلیه تجهیزات  ON Line Monitoring  در زمینه هوا و پساب از کمپانی های معتبر

 بین المللی

  انجام مطالعات ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست و تهیه گزارشاتمشاوره و (EIS , EIA)  جهت انجام پروزه

 ها

 شناسایی جنبه های زیست محیطی و انجام مطالعات ارزیابی زیست محیطی 

 ارائه کلیه تجهیزات تصفیه هوا و آب )خانگی و صنعتی(

  زیست محیطی و مدیریت اجرایی پسماند به کلیه شرکت های صنعتی ،کارخانجات  خدمات مشاوره ارائه

  بیمارستان ها  و

 بیمارستانی با مجوز سازمان حفاظت محیط زیست  ویی وحمل و نقل پسماندهای صنعتی ، ویژه ، دار 

 سماندامحاء ، بی خطرسازی و دفع پسماند های ویژه ، صنعتی و خطرناك با همکاری مجتمع فناوری پ 

   اجرای طرح جامع مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه سازمان محیط زیست ) فرم خود اظهاری مدیریت

   پسماند ویژه(

  و پاکسازی شبکه های جمع آوری فاضالب صنعتی و بهداشتی الیروبی 

   انجام انواع آزمایشات آالینده سنجی و پایش پسماندها و پسابهای واحدهای صنعتی 

   مشاوره ، راهبری و بهره برداری تخصصی از تصفیه خانه فاضالب های صنعتی و بهداشتی 

 درسان مجرب در زمینه های برگزاری دوره های آموزشی تخصصی حضوری و نیمه حضوری با استفاده از م

  مدیریت پسماند  بهداشت و محیط زیست و ایمنی
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 :  محیطیزیستخدمات مدیریت 

  محیطیزیستسنجش صدای 

 و آب و فاضالب های خود اظهاری در حوزه صدا و هواانجام طرح 

 سنجش گازهای محیطیCO , Co2 , NO2 , SO2   و…. 

  هاموتورخانهمعاینه فنی  

 مشاوره صنعت سبز 

  محیطیزیستمشاوره در حوزه کنترل مخاطرات 

 های صنعتیفعالیت محیطیزیستهای شناسایی و ارزیابی جنبه 

  محیطیزیستارزیابی عملکرد و ارزیابی اثرات 

 مطالعات ارزیابی چرخه حیات) LCA( در راستای توسعه پایدار 

 (زیستمحیطسازمان  مدنظر) های مدیریت پسماند و تدوین برنامه عملیاتی پسماندمشاوره جهت طرح 

 و مدیریت انرژی زیستمحیطهای آموزشی در حوزه برگزاری دوره 

 استقرار و ممیزی سیستم مدیریتISO14000   

 استقرار و ممیزی سیستم مدیریت انرژیISO50001  16001و ISO 

 تأثیرو تعیین نواحی تحت  ها در محیطانتشار آالینده سازیمدل 
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 کارگروه تهویه

  تهویه صنعتی 

 برقراری سیستمی است که به وسیله آن ذرات آالینده شامل گرد و غبار،

بخارات، دود و گازهای شیمیایی از طریق تأمین هوای پاك و یا تخلیه 

هوای آلوده از محیط کار خارج شده و از تماس کارگران با مواد خطرناك 

  در مقدار بیش از حد مجاز جلوگیری نماید.

 

 پیاده سازی و اجرای تهویه صنعتی:اهداف 

 ( LELکنترل آلوده کننده ها و رساندن آنها به سطحی پایین تر از حد انفجار و یا اشتعال ) -

 TLVکاهش آالینده ها و رساندن آنها به میزان  -

 تهویه مطبوع 

 هوای نامناسب از نظریبرقراری سیستمی است که به وسیله آن 

از طریق تأمین هوای پاك از دما و رطوبت و نقطه شبنم و ... 

هوای مناسب و استاندارد محیط کار به محیط کار خارج شده و 

 گردد.آن وارد می

 

 

 

 

های تهویه مطبوع و طراحی و اجرای سیستم (TASA) یع ایرانیاناتوسعه گران ایمنی صنشرکت مهندسی 

ها و تجهیزات روز دنیا و با کادری مجرب به شیوه کامال با بکارگیری مدرنترین تکنیک و ترقیقی( را  موضعیصنعتی)

 دارد.برای مشتریان خود عرضه می های برتر کشوربا همکاری اساتید مجرب دانشگاه علمی و اصولی
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 کارگروه  تخصصی خدمات آموزشی و مشاوره سیستم های مدیریتی 

با بهره گیری از مدرسین و سر ممیزین بین المللی ( TASA) یع ایرانیاناتوسعه گران ایمنی صنشرکت مهندسی 

سیستم های مدیریتی و دارا بودن تجارب و سوابق ارزنده در زمینه ارائه خدمات آموزشی و مشاوره و استقرار سیستم 

 کارخانجات می باشد.های مدیریتی آماده ارائه خدمات آموزشی زیر به سازمان ها ، صنایع و 

 سیستم مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیستMS –HSE   

 سستم مدیریت کیفیتISO 9001  

 سیستم مدیریت زیست محیطیISO 14001  

 سستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایISO 45001  

 سیستم مدیریتIMS –MS  –HSEQ   

 سستم مدیریت ایمنی بر اساس استاندارد بین المللیISMS  

 سیستم مدیریت واکنش در مواقع اضطراری)Emergency Management System (  

 •     5سیستم مدیریت آراستگی محیط کارS  
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 آموزشیکارگروه تخصصی 

ها را فراهم باشد تا موجبات بالندگی سازمانما ارائه خدمات مدیریت با استفاده از روشهای نوین مدیریت میهدف 

گردد ها میها و فرهنگ حاکم بر آنمدیریت زمانی موجب تحقق سازمانآورد. خدمات مشاوره 

که فرآیندهای سازمانی در غالب سیستم یکپارچه، با استفاده از روشهای نوین و ابزارهای علمی 

متحول گردیده و کلیه سطوح ، در راس آن مدیریت ارشد با اعتقاد کامل پذیرای آن گردند . 

با توجه به این شعار که آموزش  گران ایمنی صنیع ایرانیانتوسعه به همین منظور شرکت 

رگزاری به ب باشد اقدام هزینه نیست بلکه سرمایه است و یکی از محورهای اصلی عملیات تحول سازمانی ، آموزش می

 های تخصصی با توجه به نوع فعالیت سازمان نموده است .دوره

 زیست، بهداشت و محیطایمنی های عمومی آموزش

  یقات مرکز تحق هایسرفصلبا  پیمانکاران آموزش ایمنی عمومی کارفرمایی و کارگری هایدورهبرگزاری
 و تعلیمات وزارت کار  

  تخصصی و عمومی  هایآموزشارائه کلیهHSE  از اساتید مجرب و دارای صالحیت به  مندیبهرهبا
 صورت آنالین و حضوری 

 های مدیریت کیفیت با همکاری های سیستمبرگزاری دورهCB های معتبر 
 های منطقهموردنیاز در پروژه HSEتأمین نیروی انسانی 

 مدیریتی هایسیستمو  وریبهرهمشاوره مدیریت در حوزه تعالی،
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 کارگروه تخصصی خدمات ایمنی و بازرسی فنی 

با توان فنی و تجهیزاتی و در اختیار داشتن کارشناسان ( TASA) ایرانیانیع اتوسعه گران ایمنی صنشرکت مهندسی 

ه ب  فنی و مجرب با سابقه اجرایی باال در زمینه بازرسی و دارا بودن پروانه صالحیت از وزارت کار و امور اجتماعی

صورت رسمی و قانونی جهت بازرسی فنی و ایمن و صدور گواهینامه سالمت ایمنی انواع تجهیزات به شرح زیر آماده 

 ارائه خدمات می باشد.

 روش کار در خصوص انجام بازرسی ها:

 تست جوش و ترک یابی توسط مایع نفوذ کننده) SectionDye Penetrate in ( به صورت   
Random های ضخامت و پر تنش استراکچر فلزی در صورت نیاز و انجام آزمونهای مهم از محل

 سنجی با تجهیزات بسیار پیشرفته و ارائه محاسبات و گزارش

 تست خیزش مجاز) Deflection ( ها با بار نامیتمامی پل) SWL( + با ابزار دقیق لیزری برای  %25و
  ....های ثابت و متحرک ، باالبرها وجرثقیل

 های متحرک ترمزها ، اعم از باالبری ، محرکه های طولی و عرضی ، آسانسورها ، جرثقیل تست عملکرد
   .ها و ماشین آالت سنگین، لیفتراک

 ها وانواع ماشین آالت سنگین و نیم سنگین مانند : ماشین آالت راه سازی ، لیفتراک... 

 م بکسل ، بشکه گیر ، شاهین وانواع ادوات و تجهیزات مربوط به بلند کردن بار مانند تسمه ، سی.... 

 های پر خطر، باری و مسافری انواع آسانسورهای صنعتی معمولی و ضد انفجار مورد استفاده در محیط
 آسانسورهای ساختمانی باالبرهای متحرک برقی و هیدرولیک باالبرهای دستی مکانیکی

 :ارائه سیستم ها و راه حل های ایمنی در محیط کار 

 جانمایی واحدهای صنعتی ، سیستمهای اعالم و اطفاء حریق ، الیه های ایمنی و حفاظتی   الف : طراحی (
 و.....(
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 : کارگروه مهندسی حریق

 بر اساس  اندازی سیستمهای اعالم حریق خودکارطراحی و نصب و راه

 NFPAاستاندارد

 بر اساس استاندارد های اطفاء حریق خودکارپروژه کلیهو اجراء مشاورNFPA 

  تامین تجهیزات آتش نشانی )کپسول های اطفا، جعبه های اطفا، تجهیزات

  جعبه های اطفا، کوپلینگ و ...(

 6و  %3های آتش نشانی )پروتئینی مین انواع کفأت% (PF)-  6و  %3کف فلورو پروتئینی% (FP)-  کف فیلم

-AFFF AR) %6و  %3کف مقاوم الکلی  -(AFFF) %6و  %3کف -(FFFP) %6و  %3فورمینگ فلورو پروتئین 

 (AK-300فوم کپسول) -(

 

 

 

 

 

  



توسعه گران ایمنی صنایع ایرانیان)تاصا(شرکت   

2399 شماره ثبت: –مسئولیت محدود   

 

 

 لوازم حفاظت فردی

های مدیریت در صنایع مختلف، حفظ و ارتقاء ایمنی و یکی از مشکالت و دغدغه

سالمت پرسنل شاغل می باشد استفاده از لوازم حفاظت فردی مناسب به عنوان 

آور و جلوگیری ازحوادث های کاهش سطح مواجهه شاغلین با عوامل زیانیکی از راه

اسایی شرایط محیط کاری، در محیط کار مطرح گردیده است. در این راستا شن

انتخاب صحیح لوازم متناسب با شرایط، آموزش کارگران و نظارت بر حسن استفاده 

توسعه شرکت مهندسی باشد. های کاری میاز وظایف مهم کارفرمایان در محیط

فنی و تامین به منظور تحقق این مهم و با هدف ارائه اطالعات تخصصی، مشاوره ( TASA) یع ایرانیاناگران ایمنی صن

  نماید.لوازم ایمنی، حفاظت فردی، کارفرمایان محترم را یاری می

  

 

 عالئم ایمنی و ترافیکی

آیین نامه  10مین ایمنی بازدیدکنندگان نیز بر عهده ی کارفرماست. ماده ی تأمین ایمنی کارگران، أعالوه بر ت 

کند. اگر جستجوی بیشتری در آیین نامه های های ساختمانی این امر را به وضوح یادآوری می حفاظتی گارگاه

ان مین ایمنی بازدیدکنندگأقوانین و مقررات سخت تری را در قبال ت حفاظت فنی و بهداشت کار داشته باشید، قطعاً

تابلوها و عالئم ایمنی مورد درخواست   امکان ارائه یع ایرانیاناتوسعه گران ایمنی صنشرکت  می توانید بیابید. 

 حترم درتمامی اندازه و مدلهای مختلف را دارد.مشتریان م
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 : و اجرایی سوابق کاریای گوشه

 آور محیط کار() عوامل زیاننام کارفرما ردیف آور محیط کار() عوامل زیان نام کارفرما ردیف

 شرکت جهان پارسیان رهنورد 24 پتروشیمی نوری 1

 خزر بحرشرکت تعاونی دریانوردان  25 اداره کل بنادر استان بوشهر و بندر بوشهر 2

 ( شرکت پارس سیستم شرق )منطقه ویژه 26 پتروشیمی اهتمام جم 3

 (شرکت دجیل موران)اجرائیات پارس 27  جنوبی پارس نهم پاالیشگاه 4

 شرکت بهار گستر پارس 28 شرکت امید جم 5

 بوشهر استان تابعه بنادر 29 (صنایع نفت)اویکو اندازیراهشرکت  6

 (ویژه منطقه) لیان راهان آباد شرکت 30 ت و گاز سرونف 7

 ( ویژه منطقه)جنوب نیروی پرتو شرکت 31 شرکت پالت جم 8

  شرکت جهان سازه انار ستان )منطقه ویژه( 32 شرکت ایمن سفر ایرانیان 9

  شرکت تابوک ساحل بوشهر )منطقه ویژه( 33 ( ویژه منطقه) مشتاق آبادان شرکت 10

 نیرومند پلیمر 34 شرکت پیامآوران ندای فارس )منطقه ویژه( 11

 شرکت رومگا 35 ( ویژه منطقه) پارس راهان آباد شرکت 12

 هولدینگ وطن زرین برازجان 36 دارو پالستیک پارس 13

 نوین ذوب کیمیا 37 نوتریکا شیرآالت 14

 پایانه میعانات گازی پارس 38 المللی آرمان بیمارستان بین 15

 پارس برنز 39 تابان تابلو  16
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 صنایع فلزی شاهرخی 40 پارس روی  17

 مسکاران 41 شاهین آسای سپهر 18

 خرداد15بیمارستان  42 هما  صنعت خاور 19

 فرانتا 43 سپهر سازه پایدار 20

 تابوک ساحل بوشهر 44 بیمارستان آراد 21

 ویوتا ت 45 شرکت عمرانی گاما 22

  خواه مهر 46 پارسپترو ویژن  23

  گستر مهرساز 72 خورشید موتور 47

 توان پلیمر عدل 73 وفا فیلتر 48

 تکنو شیر 74 ارم بیشه 49

 راحت آرا  75 سام سرویس  50

 صنام الکترونیک  76 یوتاب  51

 بیمکث  77 شودر  شیرآالت 52

 ورامین کشیروغن 78 الکس 53

 سردخانه وارنا 79 داروسازی ابوریحان  54

 داروپارس 80 امین داروسازی 55

 صنایع غذایی آدلی 81 سبز نوبر 56

 رنگ توصنایع غذایی  82 کشت و صنعت ورامین 57
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 کهن سرام 83 لبنیات هموطن 58

 بیمارستان الله 84 بیمارستان سلمان فارسی بوشهر 59

 بیمارستان نبی اکرم عسلویه 85 بیمارستان بانک ملی 60

 بیمارستان مهر برازجان 86 بیمارستان نیکان  61

 بیمارستان چمران 87 بیمارستان بازرگانان 62

 بیمارستان معیری 88 بیمارستان مدرس 63

 سپهر سازه پایدار 89 گسترش تجهیزات دانا 64

 صنایع نقره زاد 90 صنایع فلزی ثامن  65

 راهبردهای هوشمند)منطقه ویژه( 91 حدید سازه پیشرو 66

 صنایع غذایی هوراش بوشهر 92 فرد آلومینیم 67

 بینا پزشکیچشمبیمارستان  93 شرکت اخوان جم 68

 تک استیل  94 دمنده هواکش 69

 ایران گرما 95 تک ساز فدک 70

 دنا آیین پارس 96 استهبان صنعت پارس 71
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 مدیریت سیستم کیفیت و ارزیابی ریسک هایپروژه

 نام کارفرما قرارداد موضوع ردیف

 ویژه( منطقه)پارس سیستم شرق  ISO14001ارزیابی و استقرار سیستم مدیریت زیست محیط)نگهداری سیستم(  1

 ویژه( منطقه) انارستان سازه جهان ISO14001ارزیابی و استقرار سیستم مدیریت زیست محیط  2

 شرکت ساران تهویه   JSAارزیابی ریسک به روش  3

 صنایع شیمیایی صدیق tie-BOWو  PHAارزیابی ریسک به روش  4

 شرکت پیامآوران ندای فارس )منطقه ویژه( JSAارزیابی ریسک به روش  5

6 
نامناسب و ارائه راهکار و اصالحات  ارگونومی پوسچرهای ارزیابی

  کاری  هایایستگاه
 پتروشیمی تهران مرکزی دفتر

 شرکت صنایع نفت تهران  JSAارزیابی ریسک به روش  7

 صنایع گسترش شیر ایران HAZID ارزیابی ریسک به روش 8

 عایق خودرو توس   )نگهداری سیستم(ISO/ IEC 17025الزامات سازیپیاده 9

 کیفیت گستران طالیه IMS (ISO50001&HSE.MS)نگهداری و پشتیبانی 10

 پتروشیمی خراسان 5Sساماندهی محیط کار  11

 زیالن المللیبینشرکت  Plan-HSEتدوین  12

 )پیمانکار شرکت ملی گاز ( حدید سازه پیشرو Plan-HSEتدوین  13

 مدرس تربیت دانشگاه ISO 14001،HACCP   مرکزی پردیس سیستم کارشناس و سازیپیاده 14

 بل سحر PHAST  مخزن آمونیاک پیامد سازیمدل پروژه 15

 فجر یک و فجر دو  )نگهداری سیستم( 45001ISO ارزیابی و استقرار سیستم 16

 طبس شیمی  ISO14000-ISO9001 &2015ارزیابی و استقرار سیستم )نگهداری سیستم( 17
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 فارسخلیجپاالیشگاه نفت ستاره  HAZOPارزیابی ریسک به روش  18

 پاالیشگاه نفت تهران  LPGواحد  ETBAبه روش  ارزیابی ریسک 19

 صبا باتری )فجر یک( QRAو  HAZID ارزیابی ریسک به روش 20

 داروسازی مینا  FMEA ارزیابی ریسک به روش 21

 صنایع گسترش شیر نفتی ALOHAسازی پیامد حوادث )گاز  کروسین ( به روش مدل 22

 بیمارستان کسری FMEA ارزیابی ریسک به روش 23

 شرکت نمونه تلیسه سیستم()نگهداری  ISO 14001 &ISO 45001 سیستم کارشناس و سازیپیاده 24

 شرکت مارگارین )بهشهر( HAZOPبه روش  مخزن گاز هیدروژن ارزیابی ریسک 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


