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صبح سه شنبه 96/12/15
سالن جابر ابن حیان

8:00 – 9:00

پ ذی رش
تالوت قرآن مجید
سرود ج مهوری ا سالم ی ای ران
گ زارش دب یر همای ش
جناب اقای دکتر داود رشتچیان
سخنران ی سرک ار خ ان م م هندس شاهدای ی
قائم مقام محترم وزیر نفت

9:00 – 11:00

برر سی م وضوع ات و چ الشهای زی ست محیطی ک شور در ح وزه معاون ت ان سانی سازم ان ح فاظت محیط زی ست
سخنرانی جناب آقای دکتر مسعود آقا محمدحسین تجریشی
معاون محترم محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست
Fire accidents: types, features, modelling
Prof. Joaquim Casal
11:00 – 11:30

پ ذی رای ی
اعضا هیئت رئیسه :دکتر اصغر صدیق زاده ،دکتر فرشاد نورایی ،دکتر علی اصغر اعلم الهدی
برر سی تاب آوری بیمار ستان در بحران زل زل ه
سخنرانی جناب آقای دکتر مجید عباسپور

11:30 – 12:00

The Role of Functional Safety as Preventive Measure against Dangerous Accidents

12:00 – 12:30

Mr. David Arnoldi

12:30 – 14:00

نهار و نماز

برنامه سخنران ی ها
بعد از ظهر روز سه شنبه 96/12/15
سالن جابر ابن حیان
اعضا هیئت رئیسه :دکتر محمد ابراهیم محجوب ،دکتر داود رشتچیانProf. Joaquim Casal ،

برر سی آل ودگ ی هوای ک الن شهر تهران و منابع تولیدکننده آن طی ساله ای اخ یر

14 – 14:30

دکتر وحید حسینی
BLEVE: An updated view and historical survey 1116

دکتر بهروز همتیان * ،دکتر داود رشتچیان

14:30 – 15:00

Dr. Eulalia Planas , Prof. Joaquim Casal

نقش عام ل سازم انی ( ) Organization Factorدر ای منی تاسیسات با مخاطرات زی اد

15:00 – 15:30

دکتر محمد باقر غفرانی

15:30 – 16:00

پ ذی رای ی
اعضا هیئت رئیسه :دکتر بهرام طاهری ،مهندس مصطفی صادقپور
1152

16:00 – 16:30

دکتر مجتبی محصولی
2104

16:30 – 17:00

Probabilistic Models for Risk and Resilience Analysis

A New Model for Stochastic Quantification of Environmental Risk of Offshore Oil and Gas Well Blowouts

دکتر پیام امیرحیدری* ،دکتر محمد راعی
Ida-Maja , Hassellov , Fredrik Lindgren , Andreas Lindhe

17:00 - 17:30

م هندسی ای منی در پ روژه های عمران ی
مهندس حسین زاده
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برنامه سخنران ی های علمی
صبح چ هار شنبه 96/12/16
سالن جابر ابن حیان
اعضا هیئت رئیسه :دکتر منوچهر وثوقی ،دکتر سهیال یغمایی ،مهندس ایمان شیریان پور
 HSEو توسعه پ ای دا ر

9:00 – 9:30

دکتر داود رشتچیان -مهندس اسماعیل شهریاری

 2164اث رات زی ست محیطی ج ذب و ب ه دام ان دازی دی اک سید ک ربن

9:30 – 10:00

دکتر آزاده همتی
10:00 – 10:30

پ سماند م واد آرای شی ،بهدا شتی و داروی ی در منابع آب ک شور و تاثیر آن ها در اک وسیستم ه ای آب ی
دکتر علی اصغر اعلم الهدی

10:30 – 11:00

پ ذی رای ی
سالن 2

سالن جابر ابن حیان
اعضا هیئت رئیسه :دکتر لیال وفاجو ،دکتر ایران عالم زاده ،دکتر تورج دانا،

اعضا هیئت رئیسه :دکتر فرشاد نورایی ،مهندس فرشاد رحیمی

دکتر سولماز توتونچیان

11:00 – 11:30

11:30 – 12:00

اث ر زب ال هه ا و پ سمانده ای شیمیای ی در خ لیج ف ارس ،دری ای عمان و

Optimal Gas Detector Placement Under 2 out of p Voting
Arrangement with Two Different Detection Levels 1165

دکتر محمدتقی احمدیان

دکتر امیرحسین راد* ،دکتر داود رشتچیان

 1158ط راح ی م دل ه زینهی ابی پ ارام تره ای ای منی در ق رارداده ای

تحلیل اق تصادی ح وادث ،چ الش ه ا و ف رصت ه ا با روی کرد ارت قاء

خ زر بر سالمت م ردم

 EPCنفت و گ از

سودآوری پ ای دا ر

ساناز توتونچیان* ،دکتر تورج دانا ،دکتر مجید عباسپور ،زهرا عابدی ،دکتر

دکتر مهناز میرزاابراهیم طهرانی

سولماز توتونچیان

12:00 – 12:30

ائ رو سلها :منابع ،خ طرات و راه ح له ا

Requirement of an Innovative Risk Management Approach
for Capture, Transport and Storage of CO2 Projects

دکتر اصغر صدیق زاده

Jaleh Samadi

12:30 – 14:00

نهار و نماز

برنامه سخنرانی های علمی
بعد از ظهر چهارشنبه 96/12/16
سالن 2

سالن جابر ابن حیان
اعضا هیئت رئیسه :مهندس وحید هاشمی ،مهندس محمدعلی موسویون ،

اعضا هیئت رئیسه :دکتر آزاده همتی ،دکتر بهروز همتیان ،دکتر کالت پور

دکترامیرحسینراد

14:00 - 14:30

 1171تأثیر مدله ای اغ تشاش بر شبیه سازی آت شفوران ی عمودی پ روپ ان به

 3144طراح ی و اج رای سیستم تهوی ه م وضعی ج هت کنترل م واج هه با فیوم

کمک دی نامیک سیاالت محاسباتی

های لحیم ک اری در ی ک صنعت ساخت قطعات ال کترون یک ک رم ان

دکتر اسالم کاشی ،مهندس محسن باهوش *

مخلص باطنی* ،زاهد احمدی ،آمنه قمری ،جمال بیگانه

برر سی تاثیر پ ارام ترهای هندسی بر رف تار ان فجار و بیشینه فشاری ناشی از آن در
14:30 - 15:00

 2163آ سیب شناسی مدی ریت ک ربن در صنای ع فرآی ندی کشور

تاسیسات فرای ندی
مهندس ایمان شیریانپور*  ،دکتر نوراله کثیری بیدهندی

15:00 - 15:30

مهندس سپیده سرکاری* ،دکتر سید شایان سیف ،دکتر فرشاد نورایی
پ ذی رای ی
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برنامه سخنران ی های علمی
بعد از ظهر چهارشنبه 96/12/16
سالن جابر ابن حیان
پنل
درس آموزی از حوادث :چالشها و راهکارهای مدیریت پیشگیری و مدیریت بحران
15:30 – 18:30

اع ضای پنل
دکتر نورایی ،مهندس باستان ،مهندس شیریانپور ،دکتر کالتپور ،مهندس مکوندی ،مهندس موسویون

برنامه سخنران ی های علمی
پنج شنبه صبح 96/12/17
سالن جابر ابن حیان
اعضا هیئت رئیسه :مهندس علی اصغر رجبی،دکتر مهناز میرزا ابراهیم طهرانی
گ فتمان تعالی عملیاتی برای پیشبرد اه داف HSE
Operational Excellence Discourse for Promotion Of HSE

9:00 - 9:30

دکتر فرشاد نورایی
عملیاته ای ه مزم ان و ه مم کان

9:30 - 10:00

مهندس کریمی نیک
 1166شناسای ی و اول ویت بندی ج ای گاه سازم انها و نهاده ای متولی در عرصه بهدا شت ،ای منی و محیطزی ست ح مل ون قل و تراف یک با ا ستفاده از تکنیک تحلیل
سلسله م رات بی

10:00 - 10:30

مهندس سارا الهیجانی خسروشاهی* ،مهندس مرتضی حقبین ،مهندس علی اصغر رجبی
10:30 - 11:00

1118

Re duc ing the risk of failure re sulting from hig h te mpe rature hydrog e n attac k in proc e ss e quipme nt

محمدعلی آقازاده
پ ذی رای ی

11:00 - 11:30

سالن 2

سالن جابر ابن حیان
اعضا هیئت رئیسه :مهندس فرشاد رحیمی ،مهندس شبنم شاکر ،مهندس کریمی نیک

11:30 -12:00

12:00 -12:30

 1155تاثیر سهل ان گاری و بی اح تیاطی حین ک ار در ح وادث ناشی از ک ار و

 1159طراح ی ذات ا ای من فرآی ندهای شیمیای ی در م رح له طراح ی م فهوم ی؛ قدم ی

تعیین راب طه آن با عوام ل دم وگ راف یکی ح ادث ه دی دگ ان

در را ستای توسعه پ ای دا ر

محمدحسن علیپور * ،حسین فتحی ،علیرضا مساوات ،مهدی افقی ،وحیده رقیق دل،

مهندس سعید عینی ،حمیدرضا شاهحسینی ،دکتر مهدی شریفزاده ،دکتر داود رشتچیان،

علیرضا عباسی

مهندس مجید جاویدی *

 1125ارائ ه ال گوی ی ج هت تعیین اح تمال وق وع روی داده ای منجر به توقف تولید با

 1133م دی ریت ری سک وق وع خ طاهای ان سانی در فعالیت های تجمع در شرای ط

ا ستفاده از تکنیک  ، FTAدر ی کی از سکوهای گ ازی پ ارس جنوبی

ا ضطراری واح د بهره برداری نفت خ ام منطقه چ شمه خ وش

اسماعیل خواجه* ،رضا غالمیارجنکی ،محمد مینهپور ،سید محمدحسن اصفهانی

نادر فتاحی* ،دکتر منوچهر امیدواری

 1136تحلیل پیام دهای ح وادث شغلی مبتنی بر روش های تحلیل سلسله
12:30 - 13:00

اعضا هیئت رئیسه :مهندس سارا خسرو شاهی ،مهندس سرکاری

م رات بی( AHPو  ،) Friedmanم طالعه م ورد ی :بندر بوشهر

 1156م دلسازی آت شهای شناوری (بوی انت) با ا ستفاده از نرم اف زا ر OpenFOAM

وحید صالحی ،منصوره حسنزاده* ،مسعود قاسمیان
13:00 - 14:00

مهندس فرشاد رحیمی * ،دکتر مسعود دربندی ،دکتر داود رشتچیان
نهار و نماز

