
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

یاد بگیرید کھ چکومھ سامانھ با شرکت در این دوره 
ایمنی با استفاده از ابزار دقیق را طراحی، بازبینی، 

 تایید و نگھداری کنید.
 

ھدف این دوره آموزش  افراد زیر است: مھندسین ابزار دقیق، 
مھندسین در حال کار در کارخانھ ھا، مدیران پروژه، 

مھندسین خط تولید، مھندسن تعمیر و نگھداری و تمامی کسانی 
کھ بھ نحوی درگیر طراحی، ساخت، تعمیر و نگھداری 

 وراھبری سامانھ ھای ایمنی ھستند. 
 نش ابتدایی و الزم درباره اوره آنھا دپس از گذراندن این د

ایمنی کاربردی را بر اساس استادارد ھا و دستورالعمل ھای 
 فرامی گیرند. IEC 61511 و   IEC 61508جھانی  

 

 

 سرفصل ھای دوره:
 کاربردی یمنیامفھوم   یکل یمعرف •
و      (IEC 61508یالملل نیب یمنیا یبر استانداردھا یقدمھ ام • •

IEC 61511 ( 
 (HAZID, HAZOP, LOPA)  سکیر یابیارز یروش ھا •
 با ابزار دقیق یمنیا حلقھ ای از مشخص کردن یچگونگ •
 (SIL) یمنیا یکپارچگی سطح نییتع •
 ,SFF) رندیگ یکھ اغلب مورد استفاده قرار م یبر اصطالحات یمقدمھ ا •

HFT) 
وصل  انرژی  در مقابل (DTS) منیحالت اقطع انرژی برای رسیدن بھ  •

 (ETS) منیحالت ابرای رسیدن بھ 
 سامانھ ایمنی واکنشزمان  مدتو ندیفرا یمنیا در دسترس مدت زمان •
 یدکیقطعھ ھای  سامانھ ایمنی و تعیین  یمعمار •
 (RDB) اتکا  تیقابل  یمودار بلوکن •
 گیریاز کار یک سامانھ ایمنیجلو  – دور زدن –لغو کردن  •
  ناز کار افتاد مشترک ھای سبب •
ارائھ شده  عددھا و رقم ھایو درک  PFD شامل محاسبھ د،ییتأ ندیفرا •

 ابزار دقیق  توسط فروشنده
 آزمون پایان دوره •

 دوره ای تنظیم شده بر اساس نیاز سازمان شما.
ھر شرکت کننده گواھینامھ شرکت در دوره ازسوی 

  دریافت می کند. پنامشرکت مشاورین 

 

 ح یکپارچگی ایمنیسط
 دوره چھار روزه درباره

   (SIS)سامانھ ایمنی با استفاده از ابزار دقیق

 از ما بپرسید: 

info@panaamconsultants.com   

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

 31645117280+  تماس: تلفن

 

 مدرس :

 عماد قوانینی

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

 DNVمدیر جلسھ ھازوپ تایید شده از سوی 

 مدیر و بنیان گذار 

 شرکت مشاورین پنام
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