
 لیست کتب )ایمنی(  کتابخانه مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی )الکترونیکی و غیر الکترونیکی (

 

  

 لیست کتب رشته ) ایمنی (  کتابخانه مرکز ) الکترونیکی و غیر الکترونیکی (

 نام مترجم نام نویسنده  نام کتاب  ردیف   

 کتب مرکز

 آیین نامه امور پیمانکاری 1
موسسه کار و تامین 

 اجتماعی
 ندارد

2 
آیین نامه ایمنی در مخازن آب 

 و استخر ها

موسسه کار و تامین 

 اجتماعی
 ندارد

 آیین نامه ایمنی معادن 3
موسسه کار و تامین 

 اجتماعی
 ندارد

4 
آیین نامه ایمنی کارروی 

 خطوط و تجهیزات برق دار

موسسه کار و تامین 

 اجتماعی
 ندارد

5 
نامه حفاظت در مقابل آیین 

 خطرات وسایل انتقال نیرو

موسسه کار و تامین 

 اجتماعی
 ندارد

 ارزیابی ریسک حریق 6
علیرضا  -هاشم ستاره 

 کوهپایی
 ندارد

7 
اصول ایمنی در صنایع نفت 

 ،گاز ،پتروشیمی
 ندارد محمد رضا عادل زاده

 ندارد دکتر ایرج محمد فام تجهیزات حفاظت فردی 8



9 
تکنیک های ایمنی مطالعه 

 (hazopعملیات و خطر)
 ندارد دکتر ایرج محمد فام

10 
تکنیک های ایمنی آنالیز آنالیز 

 (PHAمقدماتی خطر)
 ندارد دکتر ایرج محمد فام

11 
تکنیک های ایمنی آنالیز 

 (jsaایمنی شغلی)
 ندارد دکتر ایرج محمد فام

12 
تکنیک های ایمنی)آنالیز 

 (FTAدرخت خطا)
 ندارد دکتر ایرج محمد فام

13 
مجموعه مقررات مشاغل سخت 

 و زیان آور

 -محمد اصابتی 

امیر  -محمود خالقیان 

 عباس پرکنی

 ندارد

14 
مدیریت موثر بهداشت ایمنی و 

 محیط زیست
 رضا میرزایی بیل تیلور

 مهندسی حریق 15
دکتر رستم گل 

 محمدی
 ندارد

16 

» کاربرد بررسی های ایمنی

-« چه میشود اگر »و « هازوپ

کاربرد و بررسی ایمنی در ;

 صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی

 دنیس پی . نوالن
علیرضا  -عماد رعایایی 

 خداشناس 

 17 کتب مرکز
راهنمای ایمنی ، بهداشت و 

 شرایط محیط کار
 حامد میرزایی فرید الند لنارت



" 18 
 * مهندس صمد باروج ایمنی و بهداشت

" 

19 
راهنمای واکنش در شرایط 

 اضطراری
* 

دکتر مهدی جهانگیری ، مهندس 

مهندس سلیمان  -مجید پارساراد 

 خواجی

" 

20 
راهنمای برنامه ریزی بحران 

 در مجتمع ها

دکتر غالمرضا پور 

دکتر برهان  -حیدری 

 الدین ولد بیگی

* 

" 

21 
 -HSEQ-سیستم مدیریت جامع 

R   به همراه مدیریت ریسک 
* 

امیر حسین طیبی  -علیزادهمجید 

 محمد سعید فالح -

" 

22 

اقدامات رفع الودگی ، امدادی و 

درمانی در بحران های ناشی از 

 مواد زیان آور 

دکتر غالمرضا پور 

با همکاری -حیدری 

دکتر محمد جواد بهزاد 

علیرضا  -نیا 

 شهریاری

* 

" 

23 
مقررات صادرات و واردات 

5931 

سازمان توسعه و 

ایران ، دفتر تجارت 

مقررات صادرات و 

 واردات

* 

" 

24 

مفاهیم ،  -مدیریت بحران 

الگوها و شیوه های برنامه 

 ریزی در بحران های طبیعی

 -دکتر علی ربیعی

سمیرا سادات 

 حسینی

* 

" 

25 

ایمنی در جرثقیل -لیفتراک 

ها ، باالبر ها و تجهیزات 

 باربرداری

مهندس رضا امیر نژاد 

مهندس سینا  -

 جعفری

* 



" 

26 
 * دکتر مهدی رجب نیا سم شناسی پایه

" 

27 

طناب ها و گره ها در آتش 

 نشانی و امداد 

غالمرضا کاید چهار 

 محال
* 

" 

28 
 پایش هوا در محیط کار 

فروغ السادات دشمن 

 فنا یزدی
* 

" 

29 
 * محمد اصابتی ایمنی برق-کتاب حوادث کار 

" 

30 

و طرح ریزی -مدیریت بحران 

واکنش اضطراری در صنایع 

 نفت ، گاز و پتروشیمی

مهدی جهانگیری 

-سلیمان خواجی 

 -مجید پارسا راد 

 -حسین چرخند 

 آرش قاسمی 

* 

" 

31 
 شم شناسی شغلی 

دکتر سید جمال 

 -الدین شاه طاهری 

 داوود افشاری

* 

" 

32 

با تاکید بر -حفاظت تنفسی 

روش ها و نرم افزار های 

کارتریج  تعیین طول عمر 

 ماسک های تنفسی

دکتر مهدی 

مهندس  -جهانگیری 

 پریسا آزاد

* 



" 

33 

ایمنی در معادن) مطابق با 

سرفصل درس ایمنی مهندسی 

 بهداشت حرفه ای (

مهندس حسین 

مهندس  -ابراهیمی 

 -امین  میرزا خانی 

 مهندس حسین امجد

*  

" 

34 

با  -آنالیز و ارزیابی  حوادث 

تاکید بر روش های فاکتور های 

انسانی و سیستم طبقه بندی 

 (HFACSحوادث) 

 * دکتر جواد وطنی

" 

35 
افزایش بهره وری و سود از 

 طریق ایمنی و بهداشت 

 -موریس آکسنبرگ 

اندرو -پپ مارلو 

 آکسنبرگ 
* 

" 

36 
 ایمنی ماشین آالت 

دکتر مهدی جهانگیری 

مهندس فاضل رجبی  -

مهندس منیژه  -

 درویش

* 

" 

37 
 HSEقوانین و مقررات 

دکتر محمد رضا 

 -صادقی بنیس 

 مهندس غزاله منجیلی
* 

" 

38 
مهندسی ایمنی فرایند ) با 

 رویکرد طراحی ذاتا ایمن (

دکتر علیرضا کوهپایی 

 -دکتر هاشم ستاره  -

 مهندس ایرج اعالیی
* 

" 

39 
ایمنی شبکه های توزیع برق ) 

 از تئوری تا عمل ( 
مجید  -محسن کارچانی 

 فریبرز امیدی  -عباسی 
* 

" 

40 
ارگونومی کاربردی مهندسی 

 عوامل انسانی 
دکتر ناصر صدرا 

 ابرقوئی 
* 



" 

41 
ایمنی کاربردی و شاخص های 

 عملکرد در صنعت 
دکتر احسان ا... حبیبی 

 دکتر مجید علیزاده -
* 

" 

42 
مهندسی صدا و ارتعاش در 

 صنعت و محیط زیست 
 * دکتر رستم گلمحمدی 

" 

4 
راهنمای پرمیت سیستم مجوز 

 ایمن انجام کار

مهندس محمد بهزادی 

مهندس غالمحسین  -

 پرمون
* 

" 

43 

با  -آشنایی با مخازن ذخیره 

تاکید بر مالحظات ایمنی و 

 زیست محیطی 

 -پژمان روحی 

 -غالمحسین پرمون 

 روحی پرهام

* 

" 

44 

مواجهه انسان با ارتعاشات 

مکانیکی ) روش های اندازه 

گیری ، ارزیابی  و کنترل  

 ارتعاشات انسانی(

مهندس کیکاووس 

ارزه ، دکتر علی 

 خوانین 

*  

" 

45 
طراحی سیستم های تهویه 

 صنعتی
 * دکتر احمد نیک پی 

" 

46 

ایمنی و بهداشت مواد در 

 (MSDSصنعت ) 
 * احمد قاسمی

" 

47 

ایمنی و بهداشت محیط کار بر 

اساس سر فصل های دانشگاه 

 جامع علمی کاربردی 

 * صمد باروج



" 

48 

تعمیرات ، بازرسی ، ایمنی و 

 اپراتوری لیفتراک 
 * فیروز قناعی

" 

49 

استانداردهای مهندسی ایمنی 

داربست ها ، -کار در ارتفاع 

سطوح شیب دار ، پلکان ، 

 پاگردهانردبان ، سکوها و 

 -عبد الوهاب عطا 

 رضا امیر نژادو ...
* 

" 

50 
  -بهداشت پرتوها 

دکتر فتح اله بوذر 

 جمهری
* 

" 

51 
 ایمنی در برق 

مهندس بهروز احمدی 

-  
* 

" 

52 
 ارزیابی ریسک حریق 

 -هاشم ستاره 

 علیرضا کوهپایی 
* 

" 

53 
 * دکتر رضا غالم نیا  داربست و داربست  بندی 

" 

54 
 مقدمه ای بر ایمنی انبار 

 -دکتر رضا غالم نیا 

دکتر شکوه السادات 

 خالو

* 

" 

55 

تکنیک های اطفاء حریق 

 صنعتی 

مهندس علیرضا 

 ارزنده 
* 



" 

56 

اصول بهداشت ، ایمنی و 

محیط زیست در کار )آنچه 

باید   HSEمدیران و کارکنان 

 بدانند(

 آلن جان هولت 
-دکتر احمد فیاض بخش

 مهندس محمد حیدری 

" 

57 

ارزیابی بیولوژیکی تماس با 

 مواد شیمیایی 

سید محمد رضا 

بهمن  -مشکاتی 

 خواهشی

* 

" 

58 
 ایمنی گازهای خطرناک 

مهندس محمدرضا 

غالمحسین  -بیگدلی 

 پرهون

* 

" 

59 

 -قوانین و مقررات ملی

الزامات زیست محیطی صنایع 

 (1پتروشیمی)جلد

محمد رضا سرافرازی 

محمد تقی  -اردکانی 

  -جعفر زاده

* 

" 

60 

الزامات  -معاهدات بین المللی 

زیست محیطی زیست محیطی 

 (2صنایع پتروشیمی )جلد 

محمد رضا سرافرازی 

محمد تقی  -اردکانی 

  -جعفر زاده

* 

" 

61 

قوانین و کنوانسیون های بین 

المللی مرتبط با دریا ، بندر و 

الزامات زیست  -کشتی 

محیطی صنایع 

 (3پتروشیمی)جلد 

محمد رضا سرافرازی 

محمد تقی  -اردکانی 

  -جعفر زاده

* 

" 

62 

-الزامات عمومی مدیریت 

الزامات زیست محیطی صنایع 

 (4پتروشیمی )جلد 

محمد رضا سرافرازی 

محمد تقی  -اردکانی 

قدرت اهلل -جعفر زاده

 نصیری  

* 



" 

63 

 -آبالزامات مدیریت کیفیت 

الزامات زیست محیطی صنایع 

 (5پتروشیمی )جلد 

محمد رضا سرافرازی 

محمد تقی  -اردکانی 

  -جعفر زاده

* 

" 

64 

 -الزامات مدیریت پسماند 

الزامات زیست محیطی صنایع 

 (7پتروشیمی )جلد 

محمد  -پریسا علوی 

 تقی جعفر زاده 
* 

" 

65 

-الزامات مدیریت کیفیت هوا 

صنایع الزامات زیست محیطی 

 (8پتروشیمی) جلد 

 -معصومه مراد زاده 

 محمد تقی جعفر زاده 
* 

" 

66 

 -الزامات مدیریت انرژی 

الزامات زیست محیطی صنایع 

 (9پتروشیمی ) جلد 

محمد تقی جعفر زاده 

، احمد خوشگرد ، 

 محمد رضا درشی

* 

" 

67 

ایمنی و  -ایمنی شیمیایی 

بهداشت  برای صنایع 

 شیمیایی 

 * وطنیدکتر جواد 

" 

68 
 اصول مدیریت محیط زیست 

مهندس فرزانه 

 طهموریان 
* 

" 

69 

تجهیزات و متعلقات باربرداری  

، باالبر ها و روش های بستن 

) ایمنی در جرثقیل ها ،  -بار 

باالبر ها  و تجهیات باربرداری 

) 

مهندس رضا امیر نژاد 

مهندس سینا  -

 جعفری

* 



" 

70 

پروژه مرجع مدیریت ایمنی در 

 های عمرانی

با مقدمه ای از دکتر 

 -محمد تقی بانکی 

دکتر مهدی 

 روانشادنیا

* 

" 

71 

 ISO-سیستم مدیریت انرژی 

50001:2011 

سازمان بین المللی 

 استاندارد

-پیام نیکخواه  -علی پورباقر

 عطا پورباقر

" 

72 

استاندارد بین المللی سیستم 

 ISO -مدیریت زیست محیطی

14001:2015 

سازمان بین المللی 

 استاندارد
 مهدی دشت بزرگ

" 

73 

مبانی و مفاهیم ایمنی و 

بهداشت حرفه ای ) ویژه 

 OHSAS-کارکنان و کارگران( 

 * ناصر صادقی فرد

" 

74 

مدیریت بحران و ایمن سازی 

صنایع و معادن) آمادگی و 

 واکنش در شرایط اضطرار(

 * محمد رضا طوسی

" 

75 
 ایمنی و آتش نشانی 

مهندس غالمحسین 

مهندس  -پرهون 

 -هدایت توکلی 

مهندس بهنام  محمد 

 زاده

* 

" 

76 
 مدیریت کیفیت میکروبی

پروفسور محمد رضا 

 شاه بنده
* 



" 

77 

مجموعه راهنمای ایمنی و 

آتش نشانی در صنایع 

 1جلد  -پتروشیمی

 -قدرت اهلل  نصیری 

 -علیرضا  نریمان نژاد

 مسعود رفیعی

* 

" 

78 

راهنمای ایمنی و مجموعه 

آتش نشانی در صنایع 

 2جلد  -پتروشیمی

 -قدرت اهلل  نصیری 

 -علیرضا  نریمان نژاد

 مسعود رفیعی

* 

" 

79 

مجموعه راهنمای ایمنی و 

آتش نشانی در صنایع 

 3جلد  -پتروشیمی

 -قدرت اهلل  نصیری 

 -علیرضا  نریمان نژاد

 مسعود رفیعی

* 

" 

80 

مجموعه راهنمای ایمنی و 

نشانی در صنایع آتش 

 4جلد  -پتروشیمی

 -قدرت اهلل  نصیری 

 -علیرضا  نریمان نژاد

 مسعود رفیعی

* 

" 

81 
 - 2گزارش کارورزی 

 شرکربنات سدیم سمنان
 * مهدی دیواندری

 کتب الکترونیکی

 - گروه مؤلفان بهداشت و ایمنی کار 1

2 
از واکنش پذیری سیاالت 

 انتقال حرارت مطلع باشد
- - 

3 
استمرارفرایند خوب است یا 

 بد؟
- - 

4 
اسکلتهای فلزی مقاوم در برابر 

 آتش سوزی
- - 

5 

اگر مواد را بصورت اشتباهی در 

یک مخزن تخلیه کردید چه 

 اتفاقی می افتد؟

- - 

 - - الگوی مصرف آب 6

 - - خطرات شلنگ های خرطومی 7



 - - ایمنی ظرف نمونه گیری 8

9 
قابل اشتعال آزاد شدن مواد 

 باعث انفجار در ساختمان شد
- - 

10 
آیا ابزارآالت ابزاردقیق می تواند 

 شما را فریب دهد
- - 

11 
آیا برای مواجهه با حوادث 

 طبیعی آماده شده اید
- - 

 - - باند والها وسطوح شیب دار 12

13 
تجهیزات ایمنی منفعل)غیر 

 فعال(
- - 

14 
جابه جایی ونگهداری مواد 

 خطرناك
- - 

 - - جانمایی تاسیسات 15

16 
درسهای زود هنگام از یک 

 تراژدی
- - 

 - - سرپوشها و درپوشها 17

 - - کار،ورزش و روزه داری 18

19 

مقادیر کم مواد می تواند 

حوادث بدی بدنبال داشته 

 باشد

- - 

20 
نشتی های کوچک را هم جدی 

 (1بگیرید )
- - 

 - - نواقص ایمنی 21

 - - وقتی برق قطع می شود 22

 - - یک حادثه سه نشریه 23

 - - یکپارچگی مکانیکی 24

 - - حدود مجاز مواجهه شغلی 25



26 
آیین نامه عالیم ایمنی در 

 کارگاه ها
- - 

 - غالمعلی جوهری شناخت مواد خطر ناك 27

 - - سوختگی 28

29 
فن آوری های کاربردی در 

 هوای محیطپایش کیفی 

مهندس شهرام 

مهندس -سپهرنیا

 ابوالفضل فراهانی

- 

 

 عنوان  18ب مرکز  : کت

 عنوان  92کتب الکترونیکی   : 

 

 

 

 

 « مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تولیدی شیمیایی کلرانامور فرهنگی  »


