عنـاوین کتـب  HSEانتشــارات حــک
عنوان
الزامات پایش لحظه ای نشر در واحدهای پتروشیمی
گردآوری و تالیف:محمد تقی جعفرزاده ،معصومه مرادزاده ،محمدرضا سرافرازی

قیمت
موجود نمی باشد

فرهنگ سالمت ،ایمنی و محیط زیست
مولفین :میالد احمدی مرزاله ،سید حمید فلکی

 320/000ریـال

صداگیر و دمپرهای صنعتی (تجهیزات و سیستم های توزیع و کنترل جریان هوا)
مولفین :مهدی دانش ،کوثر جعفری مرندی ،حامد همتی /چـاپ اول

 320/000ریـال

پالستیک و محیط زیست (بررسی اجمالی نقش پالستیکها در آلودگی محیط زیست)
تالیف :علیرضا نتاج /چـاپ اول

 300/000ریـال

مجموعه دستورالعمل های پایش آالینده های محیط زیست
نویسندگان :دکتر داریوش جرس /چـاپ اول

 600/000ریـال

راهنمای تصفیه آب در شرایط اضطراری
گردآوری :علیرضا نتاج  /زیرنظر :دکتر هاشم ستاره

 430/000ریـال

وسایل تشخیص و پایش هوای مواد خطرناک
مترجم :دکتر امید کالت پور

 500/000ریـال

مجوزهای کار در صنایع نفتی
مولفین :کورش پاک بین ،حسین محمود جانلو ،ابراهیم پارسا عموقین

 190/000ریـال

عنـاوین کتـب  HSEانتشــارات حــک
عنوان

• پکیج مجمـوعه الـزامات ایمنـی و آتش نشـانی در صنـایع پتروشیمـی( 4جلدی)

مجمـوعه راهنمـاها  /مجموعه دستورالعمل ها
مولفین :قدرت اله نصیری ،علیرضا نریمان نژاد ،مسعود رفیعی /معصومه جوادی مقدم
راهنمـای واکنـش در شـرایط اضطـراری  /نسخه 2016
متـرجمان :دکتر مهـدی جهـانگیری ،غزل نیک آئین /چـاپ دوم

برنامه کاربردی پیشگیری از استرس در محیط کار (براساس پروتکل سازمان جهانی کار)
ترجمه :دکتر محمد بابامیری ،نسرین نوری ،زیبا عبدی /چـاپ اول
خطـرات نیتروژن و حمل و نقل کاتالیست (مجموعه فرایند )BP
متـرجـم:علیـرضانـریمـاننـژاد/چـاپسوم
مـواد خطـرناک در پاالیشـگاه هـا (مجموعه فرایند )BP
متـرجمان :علیرضا نریمان نژاد ،معصـومه جـوادی زاده /چـاپ اول

قیمت
 2/300/000ریـال
 1/000/000ریـال

 150/000ریـال
 130/000ریـال
 200/000ریـال

م
پدیده چاقی را بهتر بشناسی 
مولفین :سعید صادقیان شریف ،شکوفه سالمات

اصـول مـدیریت بحـران در صنـایع نفت،گـاز و پتـروشیمی
مولفیـن :علیرضا نریمان نژاد ،قدرت اله نصیری ،محمد عرب حسینی /چـاپ اول

 70/000ریـال

 280/000ریـال

 200/000ریـال

برگه اطالعات ایمنی مواد( )MSDSغدیر
گردآوری :واحد بهداشت ،ایمنی و محیط زیست پتروشیمی غدیر  /چـاپ اول

حـروف اختصـاری محیـط زیسـت (کتـب جیبـی ) HSE
مولف :علیـرضا نتـاج /چـاپ اول

 1/000/000ریال

فـلزات سنگیـن در محیـط زیسـت
مولفین :دکتر نبی اله منصوری ،مهندس شبنم عظیمی /چـاپ اول

 250/000ریـال

اهـدافتوسعـهپایـدا ر
ترجمـه و تالیـف :زهرا جواهریان ،سید امیر فاتح وحدتی ،علیرضا رحمتی ،لیال زمانی؛
به [سفارش] سازمان حفاظت محیط زیست

 380/000ریـال

کتابچه جامع MSDSپتروشیمی امیرکبیر
گردآوری :واحد HSEپتروشیمی امیرکبیر

 3/ 000/000ریـال

کتابچه MSDSپتروشیمی کاویان
گردآوری :واحد  HSEپتروشیمی کاویان

 700/000ریـال

ایمنی عملیاتی در صنعت نفت و گاز
مولفین :سیده ام البنین هاشمی ،سعیده منتظر ،حامد نعمتیان ،فاطمه ستوده ،رضا خادم لو /چـاپ اول

 300/000ریال

ایمنـیحفـاری(مجمـوعهراهنمـاهایایمنـیکاربـردی)1
ترجمه و تالیف :علیـرضـا نریمـان نـژاد ،آرش قاسمـی /چـاپ دوم

مــوجود نمـی باشـد

لوازم استحفاظ فردی (مجمـوعه راهنمـاهای ایمنـی کاربـردی)2
ترجمه و تالیف :علیـرضـا نریمـان نـژاد ،آرش قاسمـی /چـاپ دوم

مــوجود نمـی باشـد

سیستم های مدیریت محیط زیست ( الزامات به همراه راهنمای کاربرد )
ترجمـه :رضا ذاکریان ،محمد پناهی نیا؛ تهیه شده در :سازمان بین المللی استاندارد

 100/000ریـال

تجزیه و تحلیل حوادث صنعتی
تالیف :دکتر ایرج محمدفام ،مهندس حیدر محمدی

 250/000ریـال

ایمنی در خانه
تالیف :سام علیپور

 450/000ریـال

فضـایبستـه(مجمـوعهراهنمـاهایایمنـیکاربـردی)3
ترجمه و تالیف :علیـرضـا نریمـان نـژاد ،عبـدالمجیـد پاسـاراد /چـاپ دوم

اویونیک ( از ابتدا تا آخرین پیشرفت ها)
تالیف:علیرضاگونیلی،امیرشرفیه

 1/200/000ریـال

 220/000ریـال

 330/000ریـال

امداد و نجات در تصادفات (مجمـوعه راهنمـاهای ایمنـی کاربـردی)4
ترجمـه و تالیـف :امیـرحسیـن دولـت آبـادی /چـاپ اول

ایمنی و خطای انسانی
مولف :دکتر مهدی جهانگیری

 200/000ریـال

 150/000ریـال

نجـات دریـا! ماجراهای هشت پا ،قهرمان بازیافت (ویژه کودکان /دوزبانه)
ترجمـه :مریم رسولی؛ نویسنده :الخاندرا پالنت

زباله و تغییر اقلیم
مولف :آژانس حفاظت محیط زیست آمریکا (ترجمه :زهرا یزدانی پرایی)

 200/000ریـال

وسایل تشخیص و پایش هوای مواد خطرناک
ترجمه :دکتر امید کالت پور ،صفورا کریمی

 500/000ریـال

روش آماده سازی نمونه ها در تجزیه ترکیبات شیمیایی
تالیف:دکتر عبدالرحمن بهرامی ،مهندس رزاق رحیم پور ،مهندس مهدی جاللی

 1/100/000ریال

راهنمای بهداشت شغلی(ویژه پیشگیری از بیماری کووید 19 -در محیط کار)
گردآوری و تدوین :دانشجویان تحصیالت تکمیلی و اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 1/400/000ریـال

عنـاوین کتـب  HSEانتشــارات حــک
عنوان

عنـاوین کتـب  HSEانتشــارات حــک
قیمت

ایمنـی خـانه و خـانواده
مـولـف :مهـدی مجیـری /چـاپ اول

 110/000ریـال

ایمنـیمخـازن:راهـکارهاوپیشبینـیهایپدافنـدغیـرعامل
گـردآوری و ترجمـه :آرش قاسمـی ،علیرضا نریماننژاد ،مانی عبدا ...زاده /چـاپ اول

 180/000ریـال

راهنمای کاربردی تجهیزات حفاظت فردی (کتـب جیبـی ) HSE
گردآورنده :علیـرضا نتـاج /چـاپ اول

 190/000ریـال

مدیریت ایمنی پیشرفته(( )1اصول مدیریت ایمنی)
گردآورنده :دکتر شهرام محمودی هریس ،دکتر ایرج محمدفام /چـاپ اول

 600/000ریـال

ممیـزی سیستـم مدیریت ایمنـی فرآینـدPSM

تالیف :دکتر هاشم ستاره ،مهندس مسعود مردانی ،مهندس زهره قربعلی /چـاپ اول

 210/000ریـال

اطالعات ایمنی اسیدسولفوریک و هیدروکسید سدیم
ترجمه و تالیف :آرش قاسمی ،علیرضا هرمزی نژاد ،علی مقصودلونژاد /چـاپ اول

 180/000ریـال

مدیریتحـوادثشیمیـاییصنعتـی
مـولف :دکترامید کالت پور /چـاپ اول

 190/000ریـال

دستورالعمل  HSE1مجـوزهای کـارBP

ترجمه :آرش قاسمی ،مسعود مردانی /چـاپ اول

 130/000ریـال

راهنمـایسیستـممجـوزهایکـارHSE-UK
ترجمه :مسعود مردانی ،آرش قاسمی /چـاپ اول

 120/000ریـال

راهنمـای سیستـم مجـوزهای کـارOGP

 110/000ریـال

ترجمه :مسعود مردانی ،آرش قاسمی /چـاپ اول

پکیج مجموعه الزامات سیستم صدور پروانه کار  / OGP/BP/HSE-UKپکیج3جلدی

 360/000ریـال

بهداشت ،ایمنی و محیط زیست باطری
ترجمـه و تالیـف :آرش قاسمی ،مرتضی رفیع ،مهرداد افشار،حسین هاشمپور ،داریوش نقوی /چـاپ اول

 240/000ریـال

ایمنـی فـرآینـد (الـزامات پایه ایمنـی فرآیند در طـراحی تاسیسـات پتـروشیمـی)  /پکیـج3جلـدی
Process Safety - Design Basis Safety Concepts for Petrochemical Plants and Projects
گردآورندگان :قدرت ا ...نصیری ،علیرضا نریمان نژاد ،شهرام احمدی ،معصومه جوادی ،مسعود رفیعی؛
به [سفارش] شرکت ملی صنایع پتروشیمی
مرا درست رنگ آمیزی کن ( نکاتی در مورد ایمنی آتش و پیشگیری از سوختگی ) (ویژه کودکان)
مولف:علیـرضانریمـاننـژاد

 1/150/000ریـال

 90/000ریـال

قـوانین ،مقـررات ،ضـوابط و استـانداردهای محیـط زیسـت انسـانی
مولفین :علـی محمـد شـاعری ،علیـرضا رحمتـی /چـاپ اول

 280/000ریـال

مهندسیپسماندجامد
مترجمین :عماد دهقانی فرد ،بهاره میرزاهدایت ،فاطمه علی عسگری ،صهبا حاجی باقر تهرانی ،سکینه
مالیی توانی ،فرانک الماسی  /چـاپ اول

 900/000ریـال

عنوان

•

قیمت

الـزامات زیسـت محیـطی صنـایع پتـروشیمـی

قـوانیـن و مقـررات مـلـی  /جـلد 1
گـردآوری:محمـدرضـاسـرافـرازی،محمـدتقیجعفـرزاده/چـاپاول
معـاهـدات بیـن المـللـی /جـلد2
گـردآوری:محمـدرضـاسـرافـرازی،محمـدتقیجعفـرزاده/چـاپاول
قـوانین و کنـوانسیـون هـای بیـن المللـی مرتبـط با دریا ،بنـدر و کشتـی /جـلد 3
گـردآوری:محمـدرضـاسـرافـرازی،محمـدتقیجعفـرزاده
الـزامـات عمـومـی مـدیـریـت  /جـلد4
گـردآوری :قـدرت ا ...نصیـری ،محمـدتقی جعفـرزاده ،محمـدرضـا سـرافـرازی /چـاپ اول
الـزامـات مـدیـریت کیـفیـت آب /جـلد5
مولفین :محمـدرضـاسـرافـرازی،محمـدتقیجعفـرزاده/چـاپاول
الـزامـات مـدیـریـت کیـفیت خـاک و آب زیـرزمینـی /جـلد 6
گـردآوری:محمـدرضـاسـرافـرازی،محمـدتقیجعفـرزاده/چـاپاول
الـزامات مـدیریـت پسمـاند /جـلد7
مولفین:محمـدتقیجعفـرزاده،پریسـاعلـوی/چـاپاول
الـزامات مـدیریـت کـیفـیت هـوا  /جـلد 8
مولفین:معصـومهمـرادزاده،محمـدتقیجعفـرزاده/چـاپاول
الـزامات مـدیریـت انـرژی /جـلد 9
گـردآوری :احمـد خوشگـرد  ،محمـدتقی جعفـرزاده  ،محمـدرضا درشـی /چـاپ اول

• مجمـوعه الـزامات بهـداشت کار در صنـایع پتـروشیمـی

مجمـوعه آییـن نامـه های بهـداشت صنعتـی درصنـایع پتروشیمـی  /جـلد1
مولفین :ماندانا آقا بیگی ،مهدی جهانگیری ،بهمـن رمـاوندی /چـاپ دوم

مجمـوعهراهنمـاهایبهـداشتصنعتـیدرصنـایعپتروشیمـی/جـلد2
مولفین :ماندانا آقا بیگی ،مهدی جهانگیری ،بهمـن رمـاوندی /چـاپ دوم

مجمـوعه دستـورالعمل های بهـداشت صنعتـی درصنـایع پتروشیمـی /جـلد3
مولفین :ماندانا آقا بیگی ،مهدی جهانگیری،قدرت ا ...نصیری /چـاپ دوم
حـدود تمـاس شـغلـی عـوامل بیمـاری زا درصنـایع پتروشیمـی /جـلد 4
مولفین :ماندانا آقا بیگی ،مهدی جهانگیری،قدرت اله نصیری /چـاپ دوم
بـرگهاطـالعـاتایمنـیپتروشیمیخراسان
ترجمه و تالیف :حسیـن مهـدیزاده ،احسـان بـذرافشـان /چـاپ اول

 2/ 850/000ریـال

برگه اطالعات ایمنی مواد پتروشیمی شیراز
گردآوری :امور  HSEپتروشیمی شیراز

 4/ 000/000ریـال

راهکارهای آمادگی در شرایط اضطراری
ترجمه:مهنازمحسنی

 900/000ریال

راهنمای پیاده سازی سیستم مدیریت ایمنی فرآیند
ترجمه و تالیف :سید قاسم حیدری ،آرش قاسمی /چـاپ اول

 500/000ریال

ایمنی کار در ارتفاع
مولف :دکتر مهدی جهانگیری /چـاپ اول

 300/000ریـال

روش های آماده سازی نمونه ها در تجزیه ترکیبات شیمیایی
مولفین :دکتر عبدالرحمن بهرامی ،مهندس رزاق رحیم پور ،مهندس مهدی جاللی  /چـاپ اول

 1/100/000ریال

کتاب جامع ایمنی گاز طبیعی در ایستگاه ها و شبکه های گازرسانی
مولفان :مهندس شهرام مداح حسینی ،دکتر اسماعیل شجاع

 315/000ریـال

اصول و مهارت های آتش نشانی
گردآوری و تالیف :معصومه جوادی مقدم /چـاپ اول

متابولیسم شیرین کننده های مغذی در بدن
گردآوری و تالیف :روناک غالمی ،مریم قادری ،مهدی جعفری اصل

 500/000ریـال

راهنمای پیاده سازی بازنگری ایمنی پیش راه اندازی()CCPS

ترجمه و تالیف :مهندس سید حسین رحیمی

 1/ 300/000ریـال

 600/000ریال

