
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با شرکت در این دوره یاد بگیرید کھ چگونھ کارخانھ و یا  
تقسیم کنید  تاسیساتی را بھ مناطق،ناحیھ و یا بخش ھای خطرناک

و سپس ھر کدام را بر اساس امکان وجود فضای آتش گیر طبقھ 
 بندی کنید.

 

مشخصات الزم ونھ گعالوه بر این در این دوره یاد خواھید گرفت کھ چ
تعیین کرده و جانمایی منبع ھای بھ  راصنعتی  اه ھای برقیگدستبرای 

خودی خود خطرناک و یا منابع مداوم آتش (مانند: کوره ھا و یا موتور 
 ھای درون سوز و غیره) را انجام دھید.

 
طبقھ بندی مناطق خطرناک معیاری ( ولی نھ تنھا معیار) برای برنامھ 

 ھای گرم (مانند جوشکاری) است.ریزی و کنترل کار 

این طبقھ بندی اثرمھمی بر طراحی سامانھ ھای برقی برای مناطق  
خطرناک (طبقھ بندی شده) دارد و اثری بزرگتر بر ایمنی، ھزینھ 

 ساخت، ھزینھ بھره برداری و توانایی نگھداری تاسیسات صنعتی دارد. 

 
تنظیم شده بر اساس نیاز سازمان شما.دوره ای   

ھر شرکت کننده گواھینامھ شرکت در دوره ازسوی 
  دریافت می کند. پنامشرکت مشاورین 

 

 مدرس :

 عماد قوانینی

  (14 /9690#)مھندس ایمنی کاربردی تایید شده  
 TÜV Rheinland ازسوی 

 DNVمدیر جلسھ ھازوپ تایید شده از سوی 

 مدیر و بنیان گذار 

 شرکت مشاورین پنام

 طبقھ بندی مناطق خطرناک
 دوره آموزشی دوروزه درباره

 طبقھ بندی مناطق خطرناک  و نقشھ گزارش

 سرفصل ھای دوره:
 مفھوم طبقھ بندی مناطق خطرناک چیست؟  •
 و استاندارد ھای مورد استفاده  دستور العمل  •

 )IEC/EN 60079-10-1 &10-2, EI 15( برای نمونھ  

 از کجا شروع کنم؟ •
 چھ کسانی در گیرند؟ •
 انواع خطرھا و دلیل بھ وجود آمدن آنھا •
 داده ھای الزم ھر ماده •
 شدهفھرست مواد/دستکاه ھای طبقھ بندی  •
 مشخص کردن منبع ھای نشتی و تناوب آنھا •
 ھا ناحیھتعریف و حد  •
ناحیھ ھا وشبیھ  برای از پیش تعیین شدهمحدوده  تفاوت بین استفاده از  •

 سازی پراکندگی نشتی در فضای آزاد  
 چکونھ ناجیھ ھای خطرناک را روی نقشھ نشان بدھیم. •
• ATEX 
 آزمون پایان دوره •

 از ما بپرسید: 

info@panaamconsultants.com   

 :با ما بیشتر آشنا شوید: 
www.panaamconsultants.com   

 31645117280+  :تماس تلفن
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