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فرآيند مطالعه و تجزيه و بروزآوري خدمات مشاوره اي و مطالعات فني 

 طرح) ،تهيه و تدوين HAZOP,HAZID,SVAتحليل خطر (

) با  PLAN  ERP/EAP( ط اضطرارييواكنش در شرامديريت 

پااليشگاه عملياتي و اجرايي در نواحي صنعتي و غير صنعتي   قابليت

 مجتمع گاز پارس جنوبي چهارم

  

  ١صفحه:       

  گزارش شناخت
 

 

با مشخصات زير را از خدمات مشاوره ايي پااليشگاه چهارم شركت مجتمع گاز پارس جنوبي در نظر    

 انجام دهد

 مشخصات كلي  ،عنوان .1

) ، شناسايي و  HAZOP STUDYفرآيند مطالعه، تجزيه و تحليل خطر (بروزآوري مطالعات فني    

و تهيه ، تدوين  SVA؛ مطالعه تهديدات امنيتي  STUDY HAZID تجزيه و تحليل خطرات موجود

شامل سناريو نويسي ,  )ERP/EAP( ط اضطرارييواكنش در شراسناريو هاي مختلف مديريت 

ياتي با قابليت عمل PRE INCIDENT PLAN (PIP)بررسي پيامد هر سناريو از طريق مدل سازي و 

تاكيد بر آناليز  و،بر اساس مدلسازي نرم افزارهاي مرتبط و موجود (بااخذ تاييد كارفرما)  و اجرايي

 در نواحي صنعتي و غير صنعتي پااليشگاه كه از اين به بعد در اين پروژه به اختصار پذيريآسيب

اكنش در ومديريت  طرح)،تهيه و تدوين HAZOP,HAZID,SVAمطالعه و تجزيه و تحليل خطر (

شرح  دستورالعمل و استانداردها، بر اساس) ناميده مي شود  PLAN  ERP/EAP( ط اضطرارييشرا

  از طريق جذب خدمات مشاور انجام دهد. ها و ساير اسناد پيوستكار، نقشه

شركت  انجام پروژه فوق الذكر نواحي صنعتي و غير صنعتي پااليشگاه چهارممحل مورد نظر جهت    

در كل نواحي صنعتي و  SVAو  HAZIDكه محل مطالعه فرايند  مي باشد مجتمع گاز پارس جنوبي

هاي آن به  NODEو تعداد   HAZOPغير صنعتي پااليشگاه بوده و محل دقيق انجام مطالعه فرايند 

در شرح كلي خدمات به تفكيك شرح داده شده  ERP/EAPهمراه تعداد و محل دقيق سناريو هاي 

فرآيند مطالعه و تجزيه و تحليل خطر بروزآوري  انجام خدمات مطالعاتي و .ستا

)HAZOP,HAZID,SVAو تدين سناريو هاي مختلف بر اساس مدلسازي نرم افزارهاي  تهيه ) و

فضاي  در  پذيريبا تاكيد بر آناليز آسيب )EAP/ERP( ط اضطرارييواكنش در شرا مديريت مرتبط

 .باشد كه قابيلت عملياتي و اجرايي داشته باشدپيراموني پااليشگاه مي 

 مشخص و سيستم موجودمزايا و معايب   پروژه فوقمي بايست پس از انجام مطالعاتي  در اين طرح
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و پيش  بررسيدر طرح توسعه ايي آينده عملي از طرح مطالعاتي فوق فراهم گرديده و امكان استفاده 

  . بيني شود

 مي باشد به شرح ذيل كه اجراي آن توسط مشاور الزامي است؛ ياد شده  ايمشاوره لذا خدمات          

  گردآوري اطالعات و شناخت كلي طرح )1

 در نواحي صنعتي و غير صنعتي پااليشگاه چهارم SVA و HAZID فرايندانجام مطالعه  )2

غير نواحي صنعتي و از  NODEگره  183در   )HAZOPتجزيه و تحليل خطر (فرايند مطالعه و انجام  )3

  .مطابق جدول فايل پيوست در شرح كلي خدمات صنعتي پااليشگاه چهارم

) نهايي مورد انجام در مطالعه فرايند   NODEبا توجه به احتمال كم يا زياد شدن تعداد گره هاي ( 

HAZOP  در پايان قرارداد مشخص مي گردد. %15با تلورانس مثبت يا منفي 

شرايط  واكنش در تبر/كاربردي (محتمل) منجر به مديريتسناريوي مع 180حداقل تهيه و تدوين  )4

 PIP PREبه تفكيك هر سناريو و  consequence modeling و تحليل پيامد) ERPاضطراري(

INCIDENT PLAN حمالت ،فرايندي، خطاهاي انساني، سوانح طبيعي با استفاده از تحليل حوادث

، HAZOP ،(HAZIDنتايج مطالعات شناسايي تجزيه و تحليل خطر( سايبري و رايانه اي و همچنين

SVA مطابق جدول فايل پيوست در شرح كلي  در نواحي صنعتي و غير صنعتي پااليشگاه چهارم

 .خدمات

با توجه به احتمال كم يا زياد شدن تعداد نهايي سناريوهاي مديريت واكنش در شرايط اضطراري 

ERP/EAP    در پايان قرارداد مشخص مي گردد. %15با تلورانس مثبت يا منفي  

و  HAZIDمشاور مي بايست مكان و زمان اجراي برگزاري جلسات شناسايي خطرات  "ضمنا   

SVA  و مطالعه فرايندHAZOP  و تهيه و تدوين سناريو هاERP/EAP  در حضور كارشناسان
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و كليه هزينه هاي ترانسفر و  ورد تاييد كارفرما برگزار نمايندكارفرما و در پااليشگاه يا هرمكان ديگر م

افراد شركت مشاور طول زمان انجام پروژه و زمانهاي برگزاري جلسات مشاوره  برعهده محل اقامت 

  مشاور مي باشد

 

ميزان آسيب و تشخيص  شرايط اضطراري واكنش در مديريتسناريو هاي ارائه شده  تحليل و ارزيابي )5

به همراه ارزيابي ريسك به تفكيك  مورد تاييد كارفرما انجام شده هايبا استفاده از نرم افزار پذيري

 هر سناريو

ساعته مرتبط با موضوع پروژه مطابق با سرفصل هاي آموزشي  24دوره آموزشي  7برگزاري  )6

هاي دوره هاي آموزشي نرم افزار "ضمنا وزارت نفت مطابق پيوست ارائه شده در شرح كلي خدمات

مورد استفاده به استثناء دوره هاي نام برده شده مي باشد و هزينه برگزاري در صورت نياز و 

 دستور كارفرما بر عهده مشاور مي باشد.

استقرار و پياده سازي و نصب و آموزش نرم افزارهاي استفاده شده در بند هاي قرارداد در سطح  )7

 Dow fire & Explosion مانندهاي عنوان پروژه پااليشگاه از جمله نرم افزارهاي انجام فرايند 

index مورد استفاده در مطالعه و انجام  افزار و نرمHAZOP مورد استفاده در مطالعه و  افزار و نرم

مورد استفاده در  افزار و نرم SVAمورد استفاده در مطالعه و انجام  افزار و نرم HAZIDانجام 

و  consequence modelingو  PRE INCIDENT PLAN(PIP)و  ERP/EAPمطالعه و انجام 

 )Redundancyهاي بدون جايگزين (سيستمو  LOPAو اليه هاي ايمني  RC maxشاخص

به تفكيك هر سناريو از جمله مهمترين  مخاطرات سكير يابيارزمشاور موظف است نسبت به انجام  )8

 ساتيتاس يرو بر شده محاسبه يسكهاير يبند طبقه انجام و تيسم ،ارانفجــ آتش، داتيتهد
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 Dow fire(روش  قابل تحمل سكيپر خطر / ر سكيمحتمل/ ر سكير با توجه به سه سطح شگاهيپاال

& Explosion index در اين گام اقدام نمايد  )شود  گرفته نظر در مشاور توسط حتما ستيباي م  

 مسيرهاي ،Hot Zone، Warm Zone، Staging Area ينقشه ها تهيه و ارائه گزارش در خصوص )9

 يسكمحتمل و ر يسكر يدارا يوهايسنار يتمام يبرا Plot plan يو آمبوالنس بر رو ينحركت ماش

 .پرخطر

با استفاده از داده  MUSTER POINTارائه نتايج حاصل از مطالعه و بررسي نقاط محل تجمع ايمن  )10

  هاي نتايج تحليل نرم افزار به صورت هارد كپي رنگي وفايل قابل ويرايش الكترونيكي

 آموزش و استفاده در بندهاي قراردادمورد  ينرم افزارها و سخت افزارهااصلي  SOURCEارائه  )11

 به افراد معرفي شده از طرف كارفرما به پيمانكار آنها

 مديريتحاصل از سناريو هاي اقدامات پيشگيرانه و روشهاي اجرائي  ،تبيين راهكارها رائه نتايج وا )12

   PER INCIDET PLAN( PIP) واكنش در شرايط اضطراري

و سناريو هاي تدوين شده   HAZOP, HAZID , SVAحاصل از مطالعه فرايند ارائه نتايج  )13

ERP/EAP   قابل ويرايش الكترونيكيبه صورت هارد كپي و كتابچه رنگي و فايل هاي 

 مشاور موظف به اولويت بندي اقدام اصالحي بر اساس هزينه و اجرا در پايان پروژه مي باشد )14

محتواي فرايند مطالعات انجام  عملياتي تضمين گارانتي سه ساله بعد از اتمام پروژه به منظور اجراي )15

 شده 

  اهداف كيفي و كمي طرح -2

  :اهداف زير بايد محقق گرددبا انجام اين خدمات مشاورهايي    

نرم افزارهاي طريق از  هاي انجام شدهمدل سازي  اجرايو  عنوان پروژه مذكور چگونگي مطالعه ارائه
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) HAZOP,HAZID,SVAفرآيند مطالعه و تجزيه و تحليل خطر ( به نقشه هاي اجرايي كه منجر و موجود

با قابليت عملياتي  )ERP/EAP( اضطراري طيواكنش در شرا مديريتو سناريو هاي  طرح تدوين و تهيه و

شركت  چهارمپااليشگاه تمامي نواحي صنعتي و غير صنعتي  پذيري درتاكيد بر آناليز آسيب وو اجرايي 

  .، مي باشدمجتمع گاز پارس جنوبي

، مدلسازي هاي پيامد هارد كپي رنگيكتابچه اسناد فايل الكترونيكي و تهيه  ،به طور كلي هدف نهايي    

و نصب نرم افزارهاي مورد استفاده قرار گرفته بر روي سيستم هاي كامپيوتر طرح شده مسناريو هاي 

، انتقال دانش فني و برگزاري دوره هاي پااليشگاه و ارائه فايل هاي اليه باز و اليه بسته نرم افزارها

فرآيند انجام خروجي حاصل از ا صالح بداند آموزشي مرتبط با موضوع و غيره كه در طول پروژه كارفرم

واكنش در مديريت  احي و تدوين سناريوطر) و HAZOP,HAZID,SVAمطالعه و تجزيه و تحليل خطر (

و ارائه الگوي مطلوب نرم افزار هاي مرتبط استفاده از بر اساس مدل سازي با  )ERP( ط اضطرارييشرا

مجتمع گاز  شركت چهارمپااليشگاه تمامي نواحي صنعتي و غير صنعتي  پذيري دربا تاكيد بر آناليز آسيب

  .مي باشد كه قابليت اجرايي و عملياتي داشته باشد پارس جنوبي

همچنين مشاور مي بايست حداقل دو نفر از كارشناسان متخصص جهت استقرار دائمي در طول پيمان به 

ما نسبت به استقرار آنها در پااليشگاه اقدام نمايد. كارفرما معرفي و بعد از اخذ تاييديه كارفر HSEواحد 

اما هزينه هاي محل  توسط كارفرما مشخص و تحويل مي گردددر پااليشگاه محل استقرار كارشناسان 

در محل اسكان (خوابگاه) و پااليشگاه و هزينه هاي رفت آمد در طول مدت پيمان اقامت خوابگاه، تغذيه 

  برعهده مشاور مي باشد.

مشاور ملزم به با توجه به ذكر قابيلت عملياتي و اجرايي طرح ها و سناريو ها در عنوان پروژه،  "ضمنا

هاي  جاري سازي طرحبعد از اتمام پروژه به پااليشگاه به منظور ضمانت سال  3ارايه خدمات به مدت 

  مي باشد. مذكور

تاكيد مي گردد مشاور در پايان قرارداد موظف است نسبت به تهيه و ارائه كتابچه و نقشه هاي مدل سازي 

شده بصورت هارد كپي رنگي و فايل هاي اليه باز و اليه بسته مدلسازي هاي انجام شده توسط نرم 
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   افزارها با اخذ تاييديه كارفرما اقدام نمايد.

  ارائه شده است توضيحات بيشتر در شرح كلي خدمات

  كلمات تخصصي طرح عبارتند از:

SVA: SECURITY  VULNRABILITY  ASSESSMENT  
HAZOP: HAZARD  AND OPERABILITY  STUDY 
HAZID: HAZARD  IDENTIFICATION  STUDY  
ERP: EMERGENCY  RESPONSE  PLAN  
EAP: EMERGENCY  ACTION  PLAN  
PIP: PRE INCIDENT PLAN  

  

 
 كارفرماييسازمان  -3

پااليشگاه  مديريتو  HSEس ادراه پااليشگاه چهارم و ناظر ري HSEسازمان كارفرمايي ادراه 

  چهارم مي باشد.

وبهره  ICTهمچنين روساي محترم اراده اي مهندسي فرايند و مهندسي عمومي ، حراست و 

  برداري به عنوان واحدهاي همكار معرفي مي گردند.

خود محفوظ مي دارد كه به منظور تضمين گارانتي سه ساله بعد از كارفرما اين حق را براي 

اتمام پروژه به منظور اجراي عملياتي محتواي فرايند مطالعات انجام شده ضمانت نامه بانكي 

  شركت مشاوره اي انجام دهنده پروژه را به مدت سه سال نزد خود نگهدارد
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 هااسناد فني و نقشه -4
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  ٨صفحه:       

  گزارش شناخت
 

 

 هاي مربوطها و دستورالعملبخشنامهمهمترين مقررات،  �

مطالعات بر اساس استاندارد هاي وزارت نفت ، شركت ملي گاز و دستورالعمل هاي شركت 

مي باشد . در صورتي كه بر حسب نياز يا با توجه به ويرايش مجتمع گاز پارس جنوبي 

  استانداردها نياز به ويرايشهاي جديد باشد بايد تاييد كارفرما اخذ گردد.

 مهندسيره او اد ICTو HSE، حراست هاي رهاهمچنين بخشنامه ها و دستور العمل اد

  الزم االجرا مي باشد. پااليشگاه چهارم 
  

  

  

  

  

  

  

    

 

 


