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بهره   شیاز اشتباهات و افزا یر یجلوگ یبرا ی، استانداردIPS استاندارد
استاندارد از کجا آمده   نیه اک نیا اما  .مرتبط با نفت است ع یدر صنا یور 

  شده است، یشود و چگونه نام گذار  ی م  یی زهای است، شامل چه چ
مقاله به  نیما در ادامه ا  ی هستند که پاسخ آن ها را با همراه  ی سواالت 

 .آورد دیدست خواه

 .دیما همراه باش با

 

 ست؟یچ IPS استاندارد 1#

IPSمخفف ، Iranian Petroleum Standards استاندارد .است IPS ای  
 شناخته شده، یبر اساس استانداردها  ران،یشرکت نفت ا یاستانداردها

نفت در  ع یانباشته در صنا ات یدانش و تجرب ،یاطالعات فن ،ی علم  ات ینشر
در   یگر یمشابه د یاستانداردها .شده است هیته ی الملل نیو ب ی سطح مل

از آن ها گرفته  IPS ازیاز اطالعات مورد ن ی برخ وجود دارند که نهیزم نیا
 API ایاستانداردها( و  ی الملل نی)سازمان ب ISO استاندارد مثال شده است؛

استاندارد،  نی ا .هستند یکارآمد ی( استانداردهاکای)موسسه نفت آمر
وزارت   یاستانداردها یمدرک معتبر برا  کیدارد که   زین ینامه ا ی گواه 

 شود؟  ی م یاستاندارد چگونه نام گذار  نی ا اما گردد؛ ی نفت محسوب م 
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 IPS استاندارد ینام گذار  2#

 :شده اند هیته ر یز ی گروه موضوع  5استانداردها در   نیا

 (E) ی مهندس .1
 (M) کاال ای  مواد .2
 (C) ساخت .3
 (I) ی بازرس .4
 (G) ی عموم  .5

موضوعات را در  نی از ا ی کیاز  شی است که ب یاستاندارد ،ی گروه عموم ) 
استاندارد   یاستانداردها، نقشه ها  نیبر ا عالوه( .دهد  یتواند جا ی خود م 

 .شده است هیته ی گروه موضوع 7در  زین
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(  گاز  یلندرهایس یبرا ی استاندارد عموم )   G-GN-180:عنوان مثال به
نام ها وجود   نیکه در ا یگر ید  یگروه، حروف اختصار  5 نیبر ا عالوه

 :هستند ی مطالعات یها نهیدارند، نشان دهنده زم

• EL (Electrical) : از راه  شیپ شات ی آزما یبرا  ی استاندارد بازرس
 ( یکیالکتر قات یو تحق ات ی عمل (مثل IPS-I-EL-217 :برق یانداز 

• PI (Piping and Pipelines) :یبرا زات ی استاندارد مواد و تجه 
 ( ها و خطوط لوله  ی لوله کش (مثل IPS-M-PI-190: خطوط لوله

• PR (Process and Chemical) : ی طراح یبرا  ی استاندارد مهندس  
پروسه و  یبرا (مثل  IPS-E-PR-310:آب یها  ستمیس ندیفرا
 ( ندهایفرآ

• AR (Heating, Ventilation, Air Conditioning Cooling and 
Refrigeration) :هوا و خنک کننده  هی تهو  ش،ی گرما 

• CE (Civil) :یعمران  ات یعمل 
• GN (General) : یعموم 
• IN (Instrument) :ی ر یابزار اندازه گ ای قیابزار دق 
• ME (Fixed Mechanical Equipment) :ی کیمکان زات یتجه 

 ثابت 
• PM (Process Machineries) :آالت دوار  نیماش 
• SF (Safety, Fire Fighting and Environmental Pollution 

Control) :یطی مح ی و کنترل آلودگ قیاطفا حر  ،یمنیمسائل ا 
• TP (Technical Protection) :یمحافظت فن 
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استانداردها انعطاف   نیا .هر کد است الیهم شماره سر ی سه رقم عدد
 در .ا استفاده کردمختلف از آن ه یتوان در پروژه ها ی هستند و م  ریپذ

  دایپ ی روش دی با د،ینکرد دایمورد نظر خود را پ طیشرا قایکه دق ی صورت
  ی سوال مطرح م   نیا حال .دیابیدست  ی به اطالعات درست  دیتا بتوان دیکن

 شد؟ جادی استاندارد ا  نی شود که چگونه ا

 

 رانی استاندارد نفت ا خچهی تار  3#

(  ی شمس  5)  یالدیم  7 دهه  لی نفت به اوا ع یاستاندارد در صنا سابقه
  یمجموعه استاندارد، استانداردها  نیآن سال ها، اول در .گردد ی برم
 .بود رانی در جنوب ا ی خشک سات ی آبادان و تاس شگاهی پاال  یبرا زات یتجه
توسعه   ی میگاز و پتروش ع ی صنعت نفت بزرگتر شد و صنا جیبه تدر بعدا  

 .افتندی

  کردند و جادیاستفاده خود ا یاز استانداردها را برا یمجموعه ا ع ی صنا نیا
  دیجد ع یشده توسط صنا هیته یاستانداردها  نیب ی تطابق  چیه عتا  یطب

به  دنیمنظور وحدت بخش  به .با صنعت نفت وجود نداشت افتهیتوسعه 
سازمان از   نیا .شد جادیا ی همه استانداردها در کل وزارت نفت، دپارتمان 

تحت   ی دروکربون یه ع یکل صنا یرا برا ی کسان ی یاستانداردها 1989سال 
 .صادر کرده است (IPS استاندارد) رانیا ی نفت یعنوان استانداردها 
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 کند؟ یم ریی تغ IPS استاندارد ای آ 4#

 یساز  ی مختلف و البته بوم  قات ی و تحق شی با انجام آزما نمهندسا
  ی استاندارد هستند و م  نیتر کردن ا یکاربرد یاطالعات خود، در تالش برا

  نیاست در ا ممکن  .شوند ی بار، اطالعات به روز م  کی  ی توان گفت سال
مقاله  ایکنار هر استاندارد  در .اضافه شوند ایحذف  یاصالحات، اطالعات
 یبرا توان سال نوشته شدن آن ها را مشاهده کرد؛  ی مرتبط، معموال م

 :هستند  2 2مربوط به سال  ریمثال، دو استاندارد ز

• E-IN-240 :یها دروکربن یه یر یاندازه گ یبرا ی استاندارد مهندس 
 ( ی)انتقال کاستود ع ی ما
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• M-EL-144 :ریگ چیسوئ یاستاندارد مواد برا (Switch Gear)  و
 متوسط  ایولتاژ باال  (Control Gear) دستگاه کنترل

  افتیرا از آن ها در یشتر یتوان اطالعات ب ی استانداردها م  لیفا افتیدر با
 .کرد

 

 رانی استاندارد نفت ا یها  تی مز  5#

مهندسان و محققان   ازیانواع استانداردها مورد ن یر یادگی ،ی طور کل به
،  IPS استاندارد .استانداردها گاها مشکل است نیاستفاده از ا اما است؛

 .است ی سیو انگل ی از اطالعات آن به فارس یار یدر دسترس تر است و بس
است   گرید یالهام گرفته از استانداردها  ایشده  ی استاندارد، عمدتا کپ نیا

 رایز هم باشد؛ دیتواند مف  ی نقص است، اما م  کیموضوع در اصل  نیا که
  ی م  ،ی الملل نیب یو جست و جو در استانداردها اریصرف زمان بس یبه جا

ناگفته نماند که معموال نام  البته .افتی IPS توان همان اطالعات را در
 یسر  لیصورت تما در شود تا ی استاندارد الهام گرفته شده نوشته م قیدق

از  لیبر امکان دانلود فا عالوه .دیهم بزن ی الملل نی ب یبه استانداردها
هم  یی ها  شنیکیاستاندارد، اپل نی ا افتیمرسوم در یو روش ها  نترنتیا

 کنند. ی را فراهم م  IPSبه استاندارد  ی دسترس  امکان وجود دارند که


