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  1 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  ۱۶/۴/۱۳۹۲  نیروي برق نامه ایمنی در عملیات انتقال آیین

  
  
  
  
  

 ٢٠/٥/١٣٩٢                                                                           ٨٢٥٨٦شماره
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

به انضمام لوح (نامه ايمني در عمليات انتقال نيروي برق  به پيوست يك فقره آيين
گردد،   قانون كار براي درج در آن روزنامه ارسال مي٨٥ موضوع ماده  مصوب)فشرده

به ارسال يك نسخه از روزنامه حاوي پس از درج يك نوبت، نسبت  دستور فرماييد
  . دفتر روابط عمومي اقدام نمايندنامه چاپ شده به آيين

  عباسي... اسداوزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ 
  

   برقينیرو عملیات انتقال  درینامه ایمن آیین
  :هدف
سازي محيط کار در حين تعمير، نگهداري،  نامه، ايمن از تدوين اين آيين فهد
  برق ويروي انتقال ن تأسيسات از خطوط ويبردار بهره  ويساز نهي، بهيبازساز ،توسعه
  وي انسانينهايت صيانت از نيرو در کار و  ازيبروز حوادث ناش  ازيريجلوگ بمنظور

  .باشد يم  کشوريمنابع ماد
  :دامنه شمول

 ين گرديده قانون کار جمهوري اسالمي ايران تدو٨٦ و ٨٥نامه به استناد مواد  اين آيين
 انتقال  تأسيسات خطوط وينگهدار رات ويتعم ،برداري بهرهات يجهت انجام عمل و
  .باشد ياالجرا م الزم ات مزبوري عملياجرا ه اشخاص مرتبط باي کلي برق برايروين

  
   تعاریف و اصطالحاتـفصل اول 

  : حادثه
 ايشرفت يام، پرسان که انج خسارت اين يآفر بعضاً صدمه  نشده ويزير واقعه برنامه
 سازد و همواره در اثر يک عمل يا کار ناايمن فعاليت يا کار را مختل مي ادامه طبيعي يک

  .وندديپ يآن دو به وقوع م  ازيبيترک ا يمن ويط ناايشرا اي

  :کار  ازیحادثه ناش
اي است که در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي شاغلين اتفاق  حادثه

ن انجام وظيفه تمام اوقاتي است که شاغل در کارگاه يا مقصود از حي. افتد مي
ها و محوطه آن مشغول کار باشد و يا به دستور کارفرما  مؤسسات وابسته يا ساختمان

اوقات مراجعه به درمانگاه . دار انجام مأموريتي باشد در خارج از محوطه کارگاه عهده
ماني و توانبخشي و اوقات رفت و برگشت شاغل يا بيمارستان و يا براي معالجات در

گردد، مشروط بر اينکه  يفه محسوب ميـاز منزل به کارگاه جزء اوقات انجام وظ
حوادثي که براي . حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد

د، ـافت شاغلين حين اقدام براي نجات ساير شاغلين و مساعدت به آنان اتقاق مي
  .گردد کار محسوب مي حادثه ناشي از
  :کننده درخواست

مسئول   انجام کار ازيا مجري خود يتواند برا يت که مي است واجد صالحي فرد
 د کتباً ازي نموده و باي حفاظتيها کارت نامه و  درخواست صدور ضمانتبرداري بهره

  . شده باشديمعرف  مربوطه،يا ران شرکت برق منطقهيمد  ازيکيطرف 
  : انجام کاريمجر
الزم است  گردد و ي کار به عهده او واگذار ميت اجراي است که مسئوليشخص

  :ر باشديط زي شرايدارا
  .ت گذرانده باشديموفق با صالح راي مراجع ذيمني الزم ايها  آموزشـ الف
  وهاي فني، اجرايي انجام کار وي مورد تأييد مسئولين مربوطه قرار گرفته  مهارتب ـ

  .دار باشد ي راعهده افراد تحت سرپرستيمنيت ايمسئول
ده کار ـدهن نامه، به عنوان انجام کننده صدور ضمانت  از طرف درخواستـ ج

  .معرفي گردد
  :ستگاه برقیا ایپست 

: اي از تأسـيسات و تجـهيزات بـرقي از قبيـل محـلي اسـت بـا مـجموعه
گيري، خطوط ورود و خروج،  هترانسفورماتورها، کليدها، سکسيونرها، وسايل انداز

هاي مختلـف که براي انتقال و توزيع نيـروي برق از آن  راکتور و کاپاسيتـور وبي
  .شود استفاده مي
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  ):BAY(بی 
 ونر،يسکس باسپار،  ازيبخش کر،يبر :شامل تواند يپست که م  دريزاتيمجموعه تجه

 صي براي تجهيز قسمتي از مدار شبکهکاپاسيتور، برقگير و غيره باشد که با آرايش خا راکتور،
  .رديگ يمورد استفاده قرار م

  : د قدرتیکل
  .باشد ير بار ميد قابل قطع زيکل ايدژنگتور  کر،يمنظور همان بر

  :یونرسکس
 ان عملکرد قطع وير بار در شبکه انتقال که در جرير قابل قطع زي است غيديکل

  .ت باشدؤي آن قابل ريها وصل مدار، کنتاکت
   :ونر ارتیسکس
  .رديگ ي کردن صورت ميات بدون انرژيآن، عمل   است که با استفاده ازيونريسکس

  :نیاتصال زم
ات زمين را اتصال يل نمودن خط يا تجهيزارتباط الکتريکي به منظور هم پتانس

  .نامند زمين مي
  :نیزات اتصال به زمیتجه

 مانده در مدار را به زمينتجهيزاتي است که پس از قطع برق دستگاه يا خط، انرژي باقي
  .دينما يمنتقل م

  :اپراتور
 باشد برداري از پست و خطوطي مي گردد که مسئول کنترل و بهره به فردي اطالق مي

 ف اپراتور رايشرح وظا ط انتخاب ويشرا ضوابط و ه شده است،دگذار ار اوياخت که در
  .دينما ين مييربط تعي ذيا شرکت برق منطقه
  :اریاپراتور س

  .دينما يت مي فاقد اپراتور فعاليها پست  است که جهت  انجام مانور دريراتوراپ
   :مانور

 برق کردن و يکردن، ب دار  برقيزات شبکه، برايوصل تجه ات قطع ويهرگونه عمل
  .نديگو يمانور م  رايکيالکتر  بارييجابجا

  :ترانسفورماتور
 ت افزايش يا کاهش ولتاژشود و جه مبدلي است که در پست يا ايستگاه برق نصب مي

  .رود ي بکار ميکيک مدار الکتري
  :ولتاژ

  .نديگو ک مدار را ينقطه از ن دوي بيکيل الکترياختالف پتانس
  :کردن دار برق

  .نامند يکردن م دار برق  را،يکيزات الکتريدادن تجه قرار تحت ولتاژ
  :شبکه

 کتريکي است که به منظورها و ساير تجهيزات ال ها، خطوط، کابل عبارت از يک سري پست
  .اند  متصل شدهييکننده نها ها به مصرف روگاهين  ازيدي توليانتقال انرژ

  :شبکه انتقال
 ،يي شامل خطوط هوابرداري بهرهحال   در تأسيساتزات ويتجه  ازيا به مجموعه

ن شده ي معيکيزيمحدوده مرز ف سطوح ولتاژ مختلف که در ها در پست  ويني زميها کابل
  .گردد ياطالق م باشد، ي برق ميرويد نيتول ايع ي توزيها کهشب با

  :رویخطوط انتقال ن
 اين خطوط. کند هاي مرتبط را به هم وصل مي خطوطي است که مدار الکتريکي پست

  .چند مداره باشد ا يدومداره و تواند به صورت تک مداره، يم
  :خط گرم

 يات جداسازي و بدون انرژي کردنخطي است که براي انجام کار بر روي آن هيچگونه عمل
  .گردد ي ميتلق دار برق رفته ويصورت نپذ
  :شیآزما

فرآيندي است به منظور حصول اطمينان از عملکرد صحيح تجهيزات يا خط 
انرژي  جداسازي و بي(د باعث تغيير در شرايط اصلي نقاط تضمين ـکه اين فرآين

  .گردد مي) کردن
  :ش مجازیآزما

ش صادر شده، يآزما و فرم اجازه کار گردد که در ي اطالق مي مشخصيها شيبه آزما
 انجام کار مجاز به انجام يمجر .گرفته باشد ب مقامات مسئول قراريتصو مورد ثبت و و

  .باشد يفرم ثبت شده است، نم آنچه در ر ازي غيگري ديها شيآزما

  :مجاز کار
 که يخطوط زات ويتجه ها،  دستگاهيرو  است کامالً مشخص که انجام آن بريکار

 گيرد نامه ثبت شده و مورد تصويب قرار گرفته است، صورت مي فرم درخواست صدور ضمانت در
 انجام کار به هيچ عنوان مجاز به انجام کار ديگري غير از آنچه که در فرم ثبت شده است، يمجر
  .باشد ينم

  :دستگاه مجاز
گردد که   اطالق ميها، خطوط، مدارات و تجهيزات کامالً مشخصي به دستگاه

نامه ثبت و مورد تصويب قرار  انجام کار بر روي آنها در فرم درخواست صدور ضمانت
  .گرفته باشد

  :نینقطه تضم
  وهاي آن قابل رؤيت بوده کننده است که کنتاکت  منظور نقطه جداسازي و بدون انرژي

 وري که تغيير وضعيت آنحسب نياز در حالت قطع يا وصل، قفل يا از کار انداخته شده، به طبر
  .ممکن نباشد شده،  صادريزمان ابطال مجوزها تا

  ):نگیسپاچید( مرکز کنترل
 مرکزي است که وظيفه راهبري و پايش شبکه برق تحت پوشش خود را به عهده دارد

  .رديپذ ين مرکز صورت مي ايهماهنگ شبکه با ات دريانجام هرگونه عمل و
 :کد

  .باشد يز مي تجهييکد شناسا اي ينگيچسپايکد، همان کد د منظور از
  :نامه فرم ضمانت

 ،يلتکم(زمان معتبر شدن  از)  انجام کاريمجر(نامه   است که دارنده ضمانتيمجوز
  .انجام دهد تواند به استناد آن کار مجاز را يم لغو، ات کاريان عمليپا تا) بيتصو صدور و

  ):یحفاظت(نامه   ضمانتيها انواع فرم
 و نامه مختلفي مانند فرم اجازه کار، فرم اجازه کار هاي ضمانت محل کار، فرمبرحسب نوع و 

  .رديگ يستگاه مورد استفاده قرار مين نامه ايش، فرم تضميآزما
  :نامه باطل شده ضمانت
نامه لغو گرديده و لغو آن نيز مورد قبول  اي است که توسط دارنده ضمانت نامه ضمانت

  .رفته استگ نامه قرار صادرکننده ضمانت
  : نامه  ضمانتيها صادرکننده فرم

  .باشد يار مياپراتور س ايستگاه ياپراتور وقت ا
  : ضمانتيها فرمکننده  یبررس

  .باشد يار مياپراتور س ايستگاه ي اپراتور وقت ا
  :نامه  ضمانتيها کننده فرم نیتضم

  .باشد يار مياپراتور س ايستگاه ي اپراتور وقت ا
  :نامه  ضمانتيها کننده فرم لیتکم

  .باشد يفت وقت مي اپراتور ش
  :نامه کننده فرم درخواست فرم صدور ضمانت افتیدر

  .باشد يربط ميذ) برداري بهرهس اداره يرئ /ريمد (برداري بهره مسئول 
  :اخط ازمداریب کننده خروج دستگاه ویتصو

  .باشد مي) نگ مربوطهيسپاچيد(مرکز کنترل 
  :مدار خط از ا یه و خروج دستگاییکننده نها یبتصو

  .باشد ميار ياپراتور س ايستگاه ياپراتور وقت ا
  

   مقررات عمومیـفصل دوم 
 نمايند،  كليه افرادي كه به هر دليل و عنوان، جهت فعاليت به پست برق مراجعه ميـ1ماده

  .دقبل از هرگونه اقدام مستقيماً به اطاق فرمان رفته و به اپراتور وقت پست مراجعه کننموظفند 
  :ست عمليات زير صورت پذيرديبا يم  براي ايجاد محيط ايمن كار،ـ2ماده
  خطوط مدارات و ،ها دستگاهسازي  انجام عمليات جدا ـالف
  يمنابع انرژ خطوط از مدارات و ،ها دستگاه كردن ي  انجام عمليات بدون انرژ ـب
  اتصال زمين ـ ح
  نامه هاي ضمانت صدور فرم  ـد
  حفاظتي و هشدار دهندههاي  صدور كارت   ـج
  ديگر وسايل ايمني ها و ها و ضامن  نصب قفل ـهـ
  هاي مورد نياز دهنده در محلهاي حفاظتي و هشدار   نصب كارت ـو
  )مشخص نمودن محيط کار مجاز با استفاده از لوازم استاندارد( محصور كردن محيط كار زـ
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  يجداساز
 قبل از شروع کار عمليات بايست  به منظور ايمن کردن محيط کار ميـ3ماده

ها و يا خطوط، از کليه منابع انرژي را  مجزا کردن دستگاه(جداسازي انجام گيرد 
  )نامند مي» جداسازي«

 عمليات جداسازي شامل جداسازي از منابع انرژي الکتريکي و مکانيکي  ـ تبصره
  . انجام شوديکي مکانيجداساز د قبل ازي بايکي الکتريجداساز  وباشد مي

 بايست طبق شرايط زير  عمليات جداسازي از منابع انرژي الکتريکي ميـ4ادهم
  :انجام شود
  . براي انجام عمليات جداسازي بايد از سكسيونر استفاده شودـ الف
 براي انجام عمليات جداسازي، الزم است از سكسيونرهايي استفاده شود كه  ـب

باز و بسته بودن ( دن به آنها وضعيتيت باشند تا با نگاه كرؤهاي قابل ر  کنتاكتداراي
  .آنها مشخص شود )تكکنتا

 در صورتي كه براي انجام عمليات جداسازي الزم است از سكسيونرهايي استفاده شود ـ ج
 بايد بعد از اتمام عمليات مي، GISهاي هاي قابل رؤيت نباشند مانند پست داراي كنتاكتكه 

ازم و ابزار ايمني مخصوص و متناسب با ولتاژ، ونرها با لويهر سه فاز اين سکس جداسازي،
  .ها اطمينان حاصل شود ا بسته بودن کنتاکت يآزمايش شوند تا از وضعيت باز

 گيرند  تمام سكسيونرهايي که براي انجام عمليات جداسازي مورد استفاده قرار ميـ  د
 قفل گردد تا از وصل كننده آنها بايد در حالت باز قرار داده شوند و مكانيزم و يا محور عمل

در صورتي كه اين سكسيونرها براي . ناخواسته آنها به طور مكانيكي جلوگيري به عمل آيد
باز و بسته شدن به موتور الکتريکي مجهز باشند، عالوه بر عمليات ذكر شده بايد مدار كنترل 

 مكانيزم فرمان،با خارج كردن فيوزهاي موتور، خارج كردن قسمتي از : به طريقي از جملهموتور 
 از وصل ناخواسته ها ناقص شود، تا ساير روش  اصلي، قطع كليد برق موتور وزبرداشتن فيو

  .آنها به طور الكتريكي جلوگيري شود
مدارات  زات وي تجهDC  وAC هيتغذ دي بايات جداسازي انجام عمليبرا هـ ـ

  .قفل شود دارد،  قرارآنها زات درين تجهيوز ايف  کهييز قطع گردد و تابلوهاي نيکنترل
قسمت تذکر  مراتب در بند فوق،  ازيا قسمتي تمام يصورت عدم امکان اجرا در ـ و

  . درج گرددي حفاظتيها کارت ها و فرم نامه در به دارنده ضمانت
 مناسب يل حفاظتيوسا ريسا  ويمني که امکان قفل ضامن ايزاتي تجهيبرا ـ ز

نامه  نوع ضمانت هشداردهنده متناسب با  وياظت حفيها کارت  ازبايست ميوجود ندارد، 
  .استفاده شود
 ريپذ  امکانيا انهيستم رايق سيطر کر ازي که فرمان قطع برDCS يها پست در ح ـ

باشد، اپراتور موظف است حالت وصل بريکر را در زماني که ارت حفاظت بر روي  مي
آن از طريق رايانه د که امکان وصل مجدد ـآن صادر شده است، در حالتي قرار ده

افزار به اپراتور  افزار در اين مواقع، هشدار الزم از طريق نرم مقدور نباشد يا با اصالح نرم
  .داده شود
 بايست طبق شرايط زير عمليات جداسازي از منابع انرژي مکانيکي ميـ  5ماده
 :انجام شود

 ها كنندهاز مهار انيكي،از آنجا که براي انجام عمليات جداسازي از منابع انرژي مكالف ـ 
ها و   بايد بازرسي دقيق از آنها به عمل آيد تا مهاركنندهشود؛ ها استفاده مي كنندهو مسدود

 ها به طور کامل بسته شده باشند و در صورت نيازبراي اطمينان ازبسته بودن مسدودكنندهيا 
  .آزمايش نيز بشوند

انجام عمليات جداسازي مورد هايي كه براي  ها و يا مسدودكننده كننده مهار ـب
كننده آنها   محور عمل بايد بعد از اطمينان از بسته بودن كامل، يگيرد، م استفاده قرار مي

وسيله قفل ايمني، ضامن ايمني و يا ساير وسايل حفاظتي مناسب قفل شوند تا از باز شدن به 
  .ناخواسته آنها به طور مكانيكي جلوگيري شود

ها به موتور و يا ساير وسايل  ها و يا مسدودكننده كننده در صورتي كه مهار ـج
ز يضروري است مدار كنترل الكتريكي آنها ن الكتريكي براي باز و بسته شدن مجهز باشند،

با خارج كردن فيوزهاي برق، خارج كردن قسمتي از مكانيزم فرمان، : جمله  ازيقيبه طر
ها ناقص شود، تا از باز شدن  ن و ساير روش فيوز اصلي، قطع برق موتور يا مدار فرمابرداشتن

  .ناخواسته آنها به طور الكتريكي جلوگيري شود
هاي ايمني نصب شده،  ، تمام كليدهاي مربوط به قفل بعد از اتمام عمليات ـد
» فيوزهاي برداشته شده و ساير ابزارها«هاي خارج شده،   ايمني قرار داده شده، مكانيزمهاي ضامن

 نامه صادر شده اط جداسازي هستند، بايد در يک مجموعه کنار پرونده ضمانتمربوط به نقکه 
  .ز نباشنديدسترس ن در داده شود و قرار

  بدون انرژي کردن
 عمليات بدون انرژي كردن از منابع انرژي الکتريکي که عبارت است از تخليه ـ 6ماده

د ي بايمنابع انرژ  ازيازات جداسيانجام عمل  پس از»خطوط ا ي وها دستگاه« ينوع انرژ هر
  :ن استاندارد انجام شوديد اتصال به زميق کليطر ل ازيط ذيطبق شرا
يت باشند تا با ؤهاي قابل ر كه داراي كنتاكت  از سكسيونرهايي استفاده شود ـالف

  .نگاه كردن به آن، وضعيت باز و بسته بودن آنها مشخص شود
رژي کردن از سكسيونرهايي  در صورتي كه براي انجام عمليات بدون انب ـ

، بايد GISهاي  هاي قابل رؤيت باشند مانند پست استفاده شود كه فاقد كنتاكت
بعد از انجام عمليات، هر سه فاز آنها بازرسي شود تا از وضعيت قطع بودن منابع 

  .برق اطمينان حاصل شود
ر حالت سكسيونرهاي مورد استفاده د کننده عمل محور ايکننده  زم عمليمکان ـ ج

. شدن ناخواسته آنها بطور مكانيكي جلوگيري بعمل آيد د قفل شوند تا از بازيبسته بودن با
در صورتي كه اين كليدها براي باز و بسته شدن مجهز به موتور و يا سولنوئيد باشند؛ 

  بر آن ضروري است مدار كنترل آنها به طريقي ازجمله با برداشتن فيوز برق، ناقص كردنعالوه
  .الكتريكي ناقص گردد تا از بازشدن ناخواسته آنها بطور الكتريكي جلوگيري بعمل آيدان فرم

 ها و يا خطوط فاقد كليد اتصال زمين استاندارد و ثابت  در صورتي كه دستگاهتبصره ـ
  .هاي موقت و سيار استاندارد  به نحو صحيح استفاده شود باشند، بايد از اتصال زمين

بايست طبق شرايط زير   انرژي كردن از منابع برق مکانيکي ميعمليات بدونـ  7ماده
  :انجام شود
ي، از کي مکاني كردن از منابع انرژيبراي انجام عمليات بدون انرژ آنجا که از  ـالف

ها كامالً باز باشند  شود، بايد بازرسي دقيق بعمل آيد تا مسدودكننده  استفاده ميها مسدودكننده
  .مل انجام شودو عمل تخليه به طور كا

هايي كه براي  ه کامل مسدودكنندهيتخل بودن و باز نان ازيحصول اطم  پس از ـب
 محور بايست  مي،گيرند مي مورد استفاده قرار يکي كردن مکانيانجام عمليات بدون انرژ

هاي ايمني و يا ساير وسايل حفاظتي مناسب، قفل شوند  ها يا ضامن  آنها بوسيله قفلكننده عمل
  . بسته شدن ناخواسته آنها بطور مكانيكي جلوگيري بعمل آيدتا از

 در نقاط تضمين براي تجهيزاتي كه امكان نصب قفل و يا ضامن ايمني و  ـتبصره
نوع  هاي عمليات ممنوع متناسب با د از كارتيساير وسايل حفاظتي مناسب وجود ندارد، با

  . استفاده شودنامه ضمانت
  .ه شوديتخل فشار جو حد فشارگاز تا ـ ج
  .  فشار مايعات تا حد فشار جو تخليه شود ـد

  . فشار بخارات تا حد فشار جو تخليه شودهـ ـ
  .مناسب و ايمن تخليه شود  مايعات خطرناك به نحو ـو

  . گازهاي خطرناك به نحو ايمن و كامل تخليه شودز ـ
  . هواي محيط به نحو مطلوب تهويه شودح ـ
هاي موجود و دستورالعمل كارخانه سازنده  العملهاي گرم طبق دستور  قسمتط ـ

  .تا حد قابل تحمل خنك شوند
 هاي هاي ايمني و يا مكانيزم هاي ايمني نصب شده و يا ضامن تمام كليدهاي قفلي ـ 

نامه صادر شده كه در كشوي ميز  شده، فيوزهاي برداشته شده بايد در پرونده ضمانتخارج 
  . دور از دسترس نگهداري شودصادركننده است، قرار داده شده و

 ها براي باز و بسته شدن مجهز به وسايل الكتريكي  در صورتي كه مسدودكننده ـ8ماده
 بايد برق موتور ٧ماده  باشند، عالوه بر عمليات مندرج در ساير  سولنوئيد و ـاز قبيل موتور

ارج و يا فيوز برق آنها قطع و يا قسمتي از مكانيزم فرمان آنها از مدار فرمان الكتريكي خ
ها بطور  برداشته شود تا با ايجاد نقص در مدار الكتريكي آن، از بسته شدن ناخواسته آن

  .الكتريكي جلوگيري بعمل آيد
دار،  يخطوط انرژ ا يوها   دستگاهشدن مجدد دار يانرژ به منظور ممانعت از ـ9ماده

 وها  دستگاهمجاورت  فراد دربودن ا مشغول به کار  که نشانگريا م هشداردهندهيعال ديبا
 آنها يولتاژ مربوطه رو متناسب با ،ي استانداردمنيم از که افراد با لوايدار يخطوط انرژ

  .مشغول کارند، نصب گردد
  ازي ناشي احتماليها کاهش خسارت ن برق ويميدار نگه داشتن تأجهت پا ـ10ماده
  .ديوط به عمل آوخطها   دستگاهد حفاظت ازيبا يات اشتباه، ميانجام عمل
ها و   الزم است از فرمبه منظور پايدار نگه داشتن شرايط تضمين شده، ـ11ماده

هاي   و كارتنامه ضمانتهاي  فرم«هاي حفاظتي استفاده شود و تا پايان كار و ابطال  كارت
  .هيچ گونه تغييري در نقاط تضمين شده داده نشود» دهندهحفاظتي و هشدار
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از يك نوع فرم و يا كارت حفاظتي براي انجام كار بر روي تنها استفاده  ـ12ماده
مين نكند و شرايطي ممكن است حفاظت الزم را تأ و خطوط كافي نيست و در ها دستگاه

هاي   كارتبايست  ميبر حسب ولتاژ دستگاه و نوع كاري كه بر روي آن انجام پذيرد،
کارت حفاظت  اط،يرت احتکه شامل کا و ولتاژ دهنده متناسب با كار هشدار حفاظتي و

  .استفاده گردد ،باشد ميکارت حفاظت دستگاه   ويشخص
  اطیکارت احت

 و بدون يات جداسازيعمل  صدور آن،ي است که براياط، کارتيکارت احت ـ13ماده
  رايچ گونه حفاظتيجه هينت در. شود ميانجام ن )يکيمکان ،يکيشامل الکتر( کردن يانرژ
  وها دستگاه شدن يصورت بدون انرژ  که درشود ميجاد يا يطيکند فقط شرا ين نميتضم

  .شود مي يريآنها جلوگ شدن مجدد دار يانرژ از خطوط، اي
  )باشد  می1مه شماره یضم نمونه آن در اط ویمشخصات کارت احت(

  :ردير انجام پذيط زي طبق شرابايست مياط يصدور کارت احت ـ14ماده
» سيم و نظاير آن تلفن، بي«اط مداوم و مطمئن  صدور كارت احتياط مستلزم ارتبالف ـ 

در غير اين صورت  است،) اپراتور( و صادركننده) دارنده كارت(في ما بين مجري انجام كار 
  .صدور كارت احتياط مجاز نيست

 ارتباط برقرار كند و) اپراتور(مجري انجام كار موظف است با صادركننده ب ـ 
  .وضعيت كاري خود را گزارش دهد

 متوجه شود كه ارتباطش) مجري انجام كار( در صورتي كه دارنده كارت احتياط ج ـ
قطع شده، موظف است بالفاصله وضعيت را به حالت اوليه  بازگرداند و ) اپراتور(با صادركننده 

كار را تعطيل و افراد و لوازم كار را از محيط كار خارج كند و در اسرع وقت مراتب را 
  .اطالع دهد و ابطال كارت احتياط صادرشده را درخواست نمايد) راپراتو( صادركننده به

 دارنده كارت احتياط موظف است از زمان دريافت كارت احتياط تا پايان كار، ـ د
را به طور مستقيم نظارت نمايد و به هيچ عنوان و تحت هيچ  افراد تحت سرپرستي خود

تي بخواهد محل كار را ترك و يا در صورتي كه به هر عل .شرايطي محل كار را ترك نكند
كار را تعطيل كند، موظف است افراد و لوازم كار را از محيط كار خارج كند و مراتب را 

  .اطالع دهد و پس از آن ابطال كارت احتياط خود را درخواست نمايد) اپراتور(صادركننده  به
ه به نام هاي احتياط صادر شد  دارنده كارت احتياط مجاز است ابطال كارت ـهـ

 به هيچ عنوان و تحت هيچ يگريدارنده کارت هيچ كس د ر ازيغ خود را درخواست كند،
  .شرايطي مجاز به درخواست ابطال كارت احتياط صادر شده نيست

ها و يا خطوط، بدون   در صورتي که كارت احتياط صادر شده باشد و به عللي دستگاهو ـ
 با دارنده كارت احتياط ارتباط برقرار كند و مراتب موظف است) اپراتور(برق شوند، صادركننده 

هاي احتياط صادر شده به نام وي را درخواست كند و  را به وي اطالع دهد و ابطال كارت
ها و يا خطوط  دار كردن مجدد دستگاه تواند نسبت به برق ها مي صادركننده بعد از ابطال كارت

  .هاي احتياط ديگري درخواست و صادر شود براي شروع به كار مجدد بايد كارت. اقدام كند
هيچ گروهي .  هر شخص مجري انجام كار بايد كارت احتياط به نام خود داشته باشدز ـ

  .تواند با كارت احتياطي كه به نام ديگري صادر شده باشد، كار كند تحت هيچ عنواني نمي
  يا خطوط،ها دستگاه در صورتي که كارت احتياط صادر شده باشد و به عللي ح ـ

 به هر دليلي) اپراتور(برق شوند و ارتباط في مابين دارنده كارت احتياط و صادركننده بدون 
  :ممكن نشود بايد به ترتيب زير عمل شود

 مجري انجام كار به محض اينكه متوجه شود که دستگاه و يا خط بدون برق شده، ـ1
 كار دور، شرايط را به حالت عادي  است بالفاصله اعضاي گروه و لوازم كار را از محيطموظف

  .ارتباط برقرار كند) اپراتور( برگرداند و سعي كند كه با صادرکننده
در صورتي که نتواند با دارنده كارت احتياط ارتباط برقرار كند، ) اپراتور( صادرکننده ـ2

 ،از زمان بدون برق شدن خط يا دستگاه» يك ساعت«خواهد بود بعد از گذشت مدت مجاز 
كارت احتياط دارنده را  ،يربطکنترل ذ مرکز اي) نگيسپاچيد( مرکز کنترل يهماهنگ اب

  .دار نمودن دستگاه و يا خط اقدام کند لغو و نسبت به برق
 كردن صورت يبراي صدور كارت احتياط، عمليات جداسازي و بدون انرژ ـ ط

 شرايطي و شود به همين دليل تحت هيچ در نتيجه محيط كار ايمن نمي. گيرد نمي
 ها هيچ عنوان نبايد از کارت احتياط به منظور حفاظت براي كار بر روي خطوط و دستگاه به

  .استفاده شود
هاي احتياط باطل شده بايد به مدت يكسال بايگاني شود و در صورتي كه   كارتي ـ

ني هاي احتياط مربوطه براي هميشه در پرونده حوادث بايگا كارت اي رخ داده باشد، حادثه
  .خواهند شد
  در صورتي که كارت احتياط صادر شده باشد و مجريان حين انجام كار به علليك ـ

 انجام كار موظف يمجر  را به وجود آورده باشند كه سبب قطع برق شده باشد،يحوادث
  .است مراتب را در اسرع وقت به صادركننده اطالع دهد

  :ل استفاده گرددي ذيط کاري در شرابايست مياط يکارت احت ـ15ماده
دار، ممكن است  يي انرژها دستگاهبه هنگام كار در مجاورت خطوط يا   ـالف

 که قطعاً اي شوند كه سبب بدون برق شدن آنها شود، مجريان كار باعث ايجاد حادثه
هاي جسماني و خسارات مالي خواهد شد، به منظور   شدن دوباره آنها باعث بروز آسيبدار يانرژ

هاي خطوط و يا  كننده ، روي كنترلها دستگاهدار شدن مجدد خطوط يا  ينرژجلوگيري از ا
  . نصب شود»كارت احتياط«ي مجاور، الزم است ها دستگاه
دار با لوازم ايمني استاندارد  يي انرژها دستگاه به هنگام كار بر روي خطوط و يا  ـب

اي شوند كه  د آمدن حادثهو متناسب با ولتاژ مربوطه، امكان دارد مجريان كار باعث به وجو
هاي جسماني  دار شدن مجدد آنها آسيب اين حادثه سبب بدون برق شدن آنها شود و برق

 هاي كننده دار شدن دوباره آنها، روي كنترل هاي مالي ايجاد كند براي جلوگيري از انرژي خسارتو 
 .مربوطه بايد كارت احتياط نصب شود

 هاي دستگاه و خط کننده ي نقاط کنترلمثال شرایط نصب کارت احتیاط بر رو(
  )2در ضمیمه شماره 

  )مجري انجام کار(کننده کارت احتیاط  وظایف درخواست
  مسئول ويکه فرد) مجري انجام کار(كننده كارت احتياط  درخواست ـ16ماده

  :دير را اجرا نماينکات ز شروع کار فه دارد قبل ازيمجاز است، وظ
 صدور كارت »شفاهي«مراجعه و ضمن تقاضاي ) اپراتور(كننده  بايد نزد صادر ـالف

  .احتياط، محل كار و نوع كار را به طور وضوح تشريح كند
  .اطالع دهد) اپراتور( كنندهه ارتباطي و وضعيت آن را به صادر  وسيل ـب
   قبل از صدور كارت احتياط به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايطي اقدام عملي ننمايدج ـ

  . ايمن اقدام كندنسبت به تهيه مقدمات و لوازم مورد نياز خود در شرايط كامالًتواند  مي يول
 يامکان مراجعه حضور اديكننده به علت بعد مسافت ز  در صورتي كه درخواست ـد

بيسيم و يا ساير وسايل   از طريق تلفن،تواند مينداشته باشد  را) اپراتور(به نزد صادرکننده 
كننده ذيربط، درخواست صدور كارت  يا كنترل) ديسپاچينگ(رل ارتباطي ديگر، با مركزکنت

در اين صورت مرکز ديسپاچينگ . احتياط كند و وضعيت ارتباطي خود را نيز اطالع دهد
 صدور کارت درخواست به نام مجري انجام کار )صادرکننده(برداري  مسئول بهره تواند از مي
  .دياط نماياحت

  
  )اپراتور( کننده کارت احتیاطوظایف صادر

کارت  از دريافت درخواست صدور بعد )اپراتور(اط يصادرکننده کارت احت ـ17ماده
  :به عمل آورد احتياط، موظف است اقدامات زير را

 )کننده درخواست(پس از حصول اطمينان از سيستم ارتباطي بين مجري انجام کار الفـ  
  .ط اقدام کندايکارت احت ب صدورينسبت به تصو ،)اپراتور(صادرکننده  و

 و صادرکننده) کننده درخواست( در صورتي که ارتباط مطمئن بين مجري انجام کار بـ 
 موظف است از تصويب درخواست صدور) اپراتور(وجود نداشته باشد، صادرکننده ) اپراتور(

  . کندياط خودداريکارت احت
به تكميل بعد از تصويب صدور كارت احتياط نسبت ) اپراتور وقت( نندهصادرك  ـج

  :آن طبق روش زير اقدام خواهد کرد
شود در رديف   نام و شماره كليد و يا دستگاهي را كه كارت احتياط روي آن نصب ميـ1

  .دي ثبت نما»دستگاه ا يو نام كليد«
 فيدر رد را خواهد انجام دهد  محل كار و نوع كاري كه مجري انجام كار ميـ2

  .ثبت کند» علت صدور«
 »كننده درخواست«را در رديف ) مجري انجام کار(کننده  انوادگي درخواستنام و نام خـ 3
  .امضاء کند ثبت و

 ثبت »كننده تصويب« يفدر رد را )صادرکننده( كننده نام و نام خانوادگي تصويب ـ4
 نتواند آن را کننده در فاصله دوري مستقر باشد و در صورتي كه درخواست. و امضاء کند

  . با موافقت وي مجوز را از طرف او امضا كندتواند مياط يه کارت احتامضاء کند، صادرکنند
كند در رديف  كه كارت احتياط را نصب مي) اپراتور( نام و نام خانوادگي صادركننده  ـ5

. كند كننده نيز همانجا امضاء مي ثبت و امضا نمايد و درخواست» ....كارت نصب شد به وسيله«
ر فاصله دوري مستقر شده باشد و نتواند آن را امضا كند، كننده د در صورتي كه درخواست

تواند با اجازه وي ثبت  كننده كارت احتياط را مي نام و نام خانوادگي نصب) اپراتور(صادركننده 
  .آن را امضا كند) ديسپاچينگ(نموده و از طرف او با هماهنگي مرکز کنترل 

  .دي ثبت نما»ساعت نصب«ف ي ساعت نصب را در رد ـ6
  .دي ثبت نما»تاريخ نصب«ف ي تاريخ نصب را در ردـ7
هاي تكميل شده را در نقاط مربوطه  موظف است كارت )اپراتور(صادركننده  ـ 8

  .كننده نشان بدهد محل نصب  آنها را به درخواست نصب كند و
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خط  ا يدر ويک في مربوط به يها موظف است شماره كارت) اپراتور(كننده  صادر ـد
 ثبت و بعد از تكميل آن »يه صدور كارت احتياطتأييد«نصب آنها را در  فرم   يها محل و

 كننده کننده ارايه كند و در صورتي كه درخواست دو نسخه، نسخه اول آن را به درخواستدر 
بعد  يه صدور كارت احتياط را براي وي قرائت وتأييددر فاصله دور مستقر شده باشد فرم 

  .مضا كندموافقت او، از طرف وي ا از
ارش روزانه و دفتر مربوط موظف است مراتب را در دفتر گز)  اپراتور(  صادركننده ـه
  .هاي احتياط ثبت كند به كارت

 »تأييديه صدور كارت احتياط«موظف است نسخه دوم برگه ) اپراتور(صادركننده و ـ 
  .را در محل مناسب و دور از دسترس نگهداري كند

كننده بخواهد كه ارتباطش را با  موظف است از درخواست) اپراتور(ه كنند صادر ـز
  .وي حفظ نموده و وضعيت کارگروه را گزارش كند

 احتياط را با نخ و يا وسيله عايق هاي كارتموظف است ) اپراتور(كننده  صادر ـح
داشته باشد در معرض ديد نصب كند به طوري كه هم قابل  ديگري که استحکام الزم را

 که امکان نصب کارت وجود نداشته يصورت در . به آساني كنده نشوديت باشد و همؤر
  .افزار فراهم گردد نرم ادداشت دريجاد يط ايد شرايباشد، با )DCS افزار ستم تحت نرميس(

  مستقر باشديفاصله دور در) کننده درخواست(  انجام کاري که مجريصورت در ط ـ
 )نگيسپاچيد(اپراتور مرکز کنترل  ته باشد، و اپراتور وجود نداشين ويدار بيارتباط پا و
  .ديفاء نمايا ستگاه رايا  ازکننده درخواستد نقش يبا

  مقررات ابطال کارت احتیاط
بعد از اينكه كار پايان پذيرفت، موظف ) کننده درخواست(  كار مجري انجامـ18ماده

  :است بالفاصله مراتب زير را اجرا كند
 ا از محيط كار خارج نمايد و وضعيت محيط را به حالت كليه ابزار كار و لوازم رالف ـ

  .برگرداند) برداري بهرهقابل   ويط عاديشرا( اوليه
  . افراد تحت سرپرستي را از محيط كار دور كند و پايان كار را به آنان اطالع دهدب ـ
  .محيط كار را نظافت نموده و مصالح و اشياء بالاستفاده و مازاد را خارج كند  ـج
مراجعه و پايان كار را اطالع دهد و شرح ) اپراتور( نزد صادركننده كارت احتياط  ـد
 آن با اخذ امضاء رديف را كه انجام داده و آخرين وضعيت را نيز به آگاهي برساند و پس ازكاري 

در فرم تأييديه صدور کارت احتياط، تقاضاي ابطال کارت احتياط » ...لغو شد به وسيله«
  .خود را نمايد

در صورتي كه مجري انجام كار در فاصله دوري مستقر شده باشد و براي وي   ـه
مراجعه كند، پيام وي از طريق تلفن، بيسيم و نظاير ) اپراتور( نباشد كه نزد صادركننده مقدور

) ديسپاچينگ( کنترل مركز با هماهنگي) اپراتور( و صادركننده يد خواهد بوديأآن مورد ت
 آن را يك بار  از دريافت پيام وي به منظور جلوگيري از اشتباه،ذيربط  موظف است بعد 

يه تأييداط تكرار و در صورت صحيح بودن اقدام به ابطال فرم يبراي دارنده كارت احت
  . احتياط وي نمايدهاي  كارتزيصدور كارت احتياط و ن

دارد و  احتياط مربوط به مجري انجام كار را برهاي كارت، )اپراتور(كننده  صادر ـو
 ثبت و از وي »كارت لغو شد به وسيله«ف، يرد نام و نام خانوادگي مجري انجام كار را در

 )اپراتور(دريافت كند و در صورتي كه مجري در فاصله دوري مستقر باشد، صادركننده امضا 
  . به پيام وي استناد و از طرف او امضاء كندتواند مي

كارت برداشته شد «نوادگي خود را در رديف نام و نام خا) اپراتور(  صادركننده  ـز
  . ثبت و امضا كند» وسيلهبه

 »ساعت برداشت كارت«ف يساعت برداشتن كارت را دررد ،)اپراتور( كنندهصادر  ـح
  .امضاء كند ثبت و

 »تاريخ برداشت كارت« يفتاريخ برداشتن كارت را در رد ،)اپراتور( كننده صادرـ ط
  .امضاء كند ثبت و

 موظف است ساعت و تاريخ ابطال كارت احتياط را به مجري) اپراتور(نده  صادركني ـ
  . وجود ندارديچ کارتيكار اطالع دهد و به وي يادآوري كند كه ه

ـ    .ها را به وضعيت اول برگرداند تواند در صورت لزوم دستگاه مي) اپراتور(صادركننده ك 
دفتر گزارش روزانه  در ط راايموظف است ابطال کارت احت ،)اپراتور(صادرکننده  ل ـ

  .اط ثبت کنديدفتر مربوط به کارت احت و
  کارت حفاظت شخصی

 يات جداسازي صدور آن، عملي است که برايکارت  كارت حفاظت شخصي،ـ19ماده
 يها گروه افراد  وشود ميمن يط کار ايجه محينت ، درشود  مي کردن اجرايو بدون انرژ

ر آن ينظا مدارات و ،ها دستگاه يرو از خواهند بود برمج کنندگان، يبازرس ا ي ويراتيتعم
  .کنند کار

هاي کاربردي  مثال  و3ضمیمه شماره  مشخصات کارت حفاظت شخصی در(
  )باشد می 4ضمیمه شماره  آن در

  کاربرد کارت حفاظت شخصی
  :ل استفاده گردديموارد مشروحه ذ  دربايست مي يکارت حفاظت شخصـ 20ماده
 ولت ١٠٠٠ر روي دستگاهها يا مدارهاي الكتريكي كه ولتاژ آنها از  انجام كار ب ـالف

  .بيشتر نباشد
 كننده انرژي ها يا مدارهايي كه نقاط تضمين جداسازي و بي  انجام كار روي دستگاهب ـ

  .آنها به منظور ايجاد محيط ايمن كار بيش از دو نقطه الكتريكي نباشد
کننده آنها  يانرژ اط تضمين جداسازي و بييي كه نقها دستگاه انجام كار بر روي  ـج

 يبيش از چهار نقطه مكانيكي نباشد و در يك محدوده كار براي ايجاد محيط ايمن كار،
در صورتي كه نقاط تضمين فاصله زيادي از يكديگر داشته باشند بايد از  .قرار داشته باشند

 از اين كارت در يك وانت مياي كه  حداكثر فاصله .هاي حفاظتي ديگري استفاده شود فرم
  . متر است١٠٠محل كاري استفاده كرد به شعاع  

توان در شرايط ذکر شده فوق  قط ميـفاظت شخصي فـ از كارت حتبصره ـ
تي ديگري براساس شرايط کار ـهاي حفاظ استفاده كرد، در غير اينصورت بايد از فرم

  .استفاده شود
   کارت حفاظت شخصییمقررات عموم

 خص مجري انجام كار بايد كارت حفاظت شخصي به نام خود داشته باشد هر شـ21ماده
توان  و براي انجام دو كار توسط دو شخص مسئول بر روي يك دستگاه يا يك مدار نمي

  . يك كارت استفاده كرداز
  تحت هر شرايطي هيچ كس بدون موافقت مجري انجام كار، مجاز به وارد شدنـ22ماده

  .به محيط كار  وي نيست
 هيچ كس مجاز به انجام عمليات روي نقاط تضمين يطيشرا تحت هر ـ23ماده

  .كننده نيست برق جداسازي و بي
  تحت هرشرايطي هيچ كس مجاز به ابطال كارت حفاظت شخصي صادر شدهـ24ماده

  .كارت خود را باطل كند نيست و فقط شخص دارنده مجاز است تا
كننده بايد داراي  يي و بدون انرژكليه نقاط تضمين مربوط به جداساز ـ25ماده

 اي باشند كه بتوان آنها را قفل كرد به طوري كه هيچ كس  و يا ضامن ايمني و يا وسيلهقفل
  .قادر به انجام عمليات روي آنها نباشد

كننده بايد از كليدهايي كه  ي براي نقاط تضمين جداسازي و بدون انرژـ26ماده
استفاده شود تا قطع و يا وصل بودن آنها با نگاه كردن آنها قابل رؤيت هستند، ي ها كنتاكت
هاي  در صورتي كه بناچار كليدهايي مورد استفاده قرار گيرند كه داراي كنتاكت.  شودمشخص

دستگاه و مدار مورد نظر را   انجام كار موظف است قبل از شروع كار،يمجر پنهان باشند،
مورد آزمايش قرار دهد )  متناسب با سطح ولتاژتوسط فازمتر استاندارد(نظر بدون برق بودن  از

  .ي كليد، باز شده استها كنتاكتو مطمئن شود كه 
، گيرند مي كليدهايي كه براي نقاط تضمين جداسازي مورد استفاده قرار ـ27ماده

بايد در حالت باز قرار گيرند و قفل شوند يا بخشي از مكانيزم مربوط به وصل كليد يا 
ان كليد خارج و يا قطع شود، به طوري كه از وصل ناخواسته آنها بر اثر قسمتي از مدار فرم

  .عمليات ناخواسته جلوگيري بعمل آيد
هاي تحت سرپرستي خود تا  ي انجام كار موظف است بر كارگروه مجرـ28هماد

كار نظارت داشته باشد و محيط كار را به هيچ عنوان ترك نكند، در صورتي كه پايان 
  .ليلي محل كار را ترك كند بايد به طور كلي كار را تعطيل كند هر دبخواهد به
 ي، مجر)ک روز يش ازيب(  در صورتي كه مدت انجام كار طوالني باشدـ29ماده

برداري  بهرهانجام كار موظف است هر روز شروع كار و تعطيل كردن كار را به مسئوالن 
  .اطالع دهد) برداري بهرهس يرئ /ريمد(

ام كار موظف است براي انجام كار روي مدارهايي كه ولتاژ آنها  انجي مجرـ30ماده
  . ولت بيشتر است قبل از شروع كار اتصال زمين موقت نصب كند٤٠٠از  

 انجام كار موظف است براي انجام كار روي مدارهايي كه ولتاژ آنها ي مجرـ31ماده
بدون برق بودن آنها  آن را آزمايش و از  ولت كمتر است قبل از شروع كار دقيقا٤٠٠ًاز 

  .ها را اتصال كوتاه كند اطمينان حاصل كند و آن
مانند (  انجام كار مجبور باشد محل كار را ترك كنديصورتي كه مجر در ـ32ماده

بايد كارت حفاظت شخصي خود را باطل كند و اقدامات الزم ) نظاير آن بيماري و حادثه،
  .به عمل آوردجهت صدور كارت ديگري به نام فرد مجاز ديگري 

 مانند بيماري،(  در صورتي كه به عللي مجري انجام کار سركار حاضر نشود ـ33ماده
 انجام كار همراه با يابتدا بايد كارتعطيل شود و باالترين مقام فرد مجر) نظاير آن حادثه و
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 موافقت خود را براي ابطال كارت حفاظت شخصي وي اعالم كتباً ،يباالترين مقام بهربردار
  .نند و اين كارت باطل شده بايد براي هميشه در پرونده مخصوص بايگاني شودك

 را هاي خارج شده هاي ايمني و مكانيزم  صادركننده بايد كليه كليدها و ضامنـ34ماده
در محلي مطمئن و دور از دسترس نگهداري كند و تا اعالم پايان كار و ابطال فرم كارت 

  . ندهدحفاظت شخصي، در اختيار كسي قرار
 نمودن بايد بعد از اتمام عمليات جداسازي ي انجام عمليات بدون انرژـ35ماده

صورت پذيرد و فشار گازها و مايعات تا حد فشار جو و گازهاي خطرناك كامالً تخليه شود 
 هاي گرم تا حد قابل قبول هاي الزم به عمل آيد و دستگاه بيني براي مايعات خطرناك پيشو 

  .عمل كارخانه سازنده خنك شوندبر اساس دستورال
برق بودن نقاط تضمين جداسازي دستگاه و يا مدار،   به منظور آزمايش بيـ36ماده

  .بايد از لوازم ايمني سالم و استاندارد متناسب با ولتاژ استفاده شود
د به مدت يك سال بايگاني و ي حفاظت شخصي باطل شده باهاي  كارتـ37ماده

  .قي رخ داده باشد بايد براي هميشه در پرونده حوادث بايگاني شود در حين کار اتفاچنانچه
كننده عمليات جداسازي از منابع مكانيكي، از مسدود چون براي انجام ـ38ماده

شود بنابراين بايد بازرسي مجدد و دقيق از آنها به عمل آيد تا كامالً بسته باشند  مياستفاده 
  .ز بشونديو در صورت نياز آزمايش ن

هايي كه  ه کامل مسدودکنندهيبودن وتخل باز نان ازي پس از حصول اطمـ39ماده
 كننده بايست محور عمل گيرند، مي انجام عمليات جداسازي مكانيكي مورد استفاده قرار ميبراي 

هاي ايمني يا ساير وسايل حفاظتي مناسب قفل شوند تا  ها يا ضامن آنها به وسيله قفل
 ها در صورتي كه مسدودكننده. به طور مكانيكي جلوگيري به عمل آيدبسته شدن ناخواسته آنها  از

براي باز و بسته شدن به وسايل برقي مجهز باشند بايد مدار كنترل برق آنها قطع شود تا 
  .از باز شدن ناخواسته آنها به طور الكتريكي نيز جلوگيري به عمل آيد

ردن از منابع مكانيكي، از  كيآنجا که براي انجام عمليات بدون انرژ ازـ 40ماده
دقيق از آنها به عمل آيد تا  و د بازرسي مجددين بايبنابرا شود، ها استفاده مي مسدودكننده

  .باز شده باشند و در صورت نياز آزمايش  نيز بشوند تا موارد خطرناك برطرف شده باشدكامالً 
  کننده کارت حفاظت شخصی وظایف درخواست

 رت حفاظت شخصي، فردي است مجاز و مسئول انجام كارکننده کا  درخواستـ41ماده
  : قبل از شروع كار مراتب زير را به مورد اجرا گذاردبايست  ميو ) انجام کاريمجر(

مراجعه و با تشريح نوع كار، محل كار، ساعت شروع ) اپراتور( به صادرکننده  ـالف
اين (خصي را بكند كار و مدت زمان تقريبي انجام كار، تقاضاي صدور كارت حفاظت ش

  )گيرد درخواست به صورت شفاهي و حضوري انجام مي
 باشد  قبل از صدور كارت حفاظت شخصي، تحت هيچ شرايطي مجاز به انجام کار نميبـ 
 نسبت به تهيه مقدمات كار و وسايل مورد نياز، خارج از محوطه كار در تواند ميو فقط 

  . ايمن اقدام كندشرايط كامالً
  ننده کارت حفاظت شخصیکوظایف صادر

 بعد از دريافت درخواست كارت حفاظت شخصي،) اپراتور( صادرکننده ـ42ماده
، اقدامات زير را به ترتيب يصدور کارت حفاظت شخص ب ويتصو ،ي جهت بررسبايست مي

  :انجام  دهد
 محل كار را بررسي و در صورتي كه )مجري انجام کار(کننده  به اتفاق درخواستالف ـ 

 نباشد و يا نقطه ابهامي وجود نداشته باشد نسبت به تصويب صدور كارت حفاظت مشكلي
  .كند ميشخصي اقدام 

 بعد از تصويب صدور كارت حفاظت شخصي، بايد نسبت به تكميل آن به شرح  ـب
  :زير اقدام نمايد

نام و شماره دستگاه «يف رد كننده در برق كننده يا بينام و شماره دستگاه مجزا ـ1
  .شود ميثبت » كننده ننده و يا بدون برقكمجزا

ف يمحل كار و نام شماره دستگاه يا مداري كه كار بر روي آن مجاز است در رد ـ2
  .شود ميثبت » بر روي آن مجاز است نام شماره دستگاه و يا مداري كه كار«

 »شرح كاري كه بايد انجام شود«ف يشرح كاري كه مجاز است انجام شود در رد ـ3
  .شود ميثبت 

  .شود ثبت مي» ...براي حفاظت آقاي«نام و نام خانوادگي مجري انجام كار در رديف ـ 4
  .شود ميثبت » سمت «فيرد محل خدمت و سمت مجري انجام كار در  ـ5
مدت تقريبي  «فيكننده در رد درخواست  مدت زمان تقريبي كار طبق نظر ـ6
  .شود مي ثبت »انجام كار
ف يدر رد كننده صدور كارت حفاظت شخصي، رخواستنام و نام خانوادگي د ـ7

 شود ميثبت » سمت« فيرد محل خدمت و سمت وي نيز در ثبت و »كننده درخواست«
  .كند  ميامضاء و محل امضاء را

 »كننده تصويب«كارت حفاظت شخصي در رديف  كننده صدور نام و نام خانوادگي تصويبـ  8
 و محل امضاء را شود ميثبت » سمت «ثبت و محل خدمت و سمت وي نيز در ستون

  .كند ميامضا 
 در حضور هاي ايمني  با نصب قفل يا ضامنعمليات مربوط به جداسازي، ـ9

نام و نام خانوادگي خود را « كارت نصب شد به وسيله »فيرد مسئول انجام كار و در«
 يو مجركند  ميثبت و امضاء » سمت«ف يثبت و محل خدمت و سمت خود را نيز در رد

سپس كارت  ،كند ميامضاء  را يد و آنجاأيسازي را ت انجام كار نيز انجام عمليات ايمن
 ، داشته باشدحفاظت شخصي به وسيله نخ و يا وسيله عايق ديگري که استحکام الزم را

  .شود به طوري كه هم قابل رؤيت باشد و هم به آساني کنده نشود نقاط تضمين نصب ميروي 
بدون برق كردن و همچنين نصب قفل و يا ضامن ايمني را عمليات مربوط به  ـ10
نام و » كارت نصب شده به وسيله «فيدر رد دهد و انجام مي  انجام كار،يمجر در حضور

ثبت و » سمت «فينام خانوادگي خود را ثبت و محل خدمت و سمت خود را نيز در رد
، سپس كند ميد و امضاء يأيسازي را ت  انجام كار نيز عمليات ايمني و مجركند ميامضا 

  نقاطيرو داشته باشد، كارت به وسيله نخ و يا وسيله عايق ديگري که استحکام الزم را
 يهم به آسان ت باشد وؤي که هم قابل ري به طورشود ميکننده نصب  يانرژ ن بدونيتضم

  .کنده نشود
ننده ك درخواست صورت نياز با حضور دهنده در عاليم ايمني هشدارها و حايلـ 11

  .شود مينصب   موردنيازيها محل در
  .شود ميثبت » تاريخ و ساعت نصب «فيرد تاريخ و ساعت نصب در ـ12
دو نسخه تكميل و نسخ  در  حفاظت شخصي راهاي كارته صدور ييدفرم تأي ـ13

 تواند كند كه مي دهد و به او اعالم مي كننده، تحويل وي مي آن را بعد از امضاي درخواستاول 
  .را شروع كندكارش 

 هاي هاي حفاظت شخصي و همچنين شماره كارت شماره فرم تأييديه صدور كارتـ 14
را در  حفاظت شخصي و محل كار و نوع كار و نام دارنده آنها با ذكر ساعت و تاريخ صدور

  .كند مي حفاظت شخصي ثبت هاي كارتدفتر مربوط به 
  مقررات ابطال کارت حفاظت شخصی

  ) انجام کاريمجر( ف دارنده کارتیوظا
دارنده   صادر شده،ياتمام کار، جهت ابطال کارت حفاظت شخص  پس ازـ43ماده

  :انجام دهد  موارد زير رابايست ميكارت حفاظت شخصي 
هاي موقت نصب شده را  اتصال زمين خارج،  ابزار و لوازم كار را از محيط كار ـالف

  .ز محيط كار خارج كندا وسايل را و برداشته، محيط كار را نظافت، مواد
 محيط كار و دستگاه را به وضعيت اوليه درآورد و كليه افراد تحت سرپرستي را  ـب

 محيط كار دور كند و به آنان اطالع دهد كه كار پايان يافته است و ديگر حفاظتي وجود ندارد،از 
ا مدار، لذا كسي مجاز به وارد شدن به محيط كار خاتمه يافته نيست و بايد دستگاه و ي

  .دار تلقي شود برق
مراجعه كند و كار انجام شده را تشريح و آخرين وضعيت ) اپراتور( به صادركننده ـ ج

را ي موقت نصب شده ها زميندستگاه يا مدار و باالخره اتمام كار و برداشته شدن اتصال 
 حفاظت هاي كارتيديه صدور كارت حفاظت شخصي و اطالع دهد، و درخواست ابطال تأي

 ...برداري از دستگاه بالمانع است و يا اينكه به علت  خود را نموده و اعالم نمايدكه بهرهشخصي
  . نيستبرداري بهرهقابل 

  )اپراتور(وظایف صادرکننده 
 ي مجريسو  ازيافت درخواست ابطال کارت حفاظت شخصيدر پس از ـ44ماده

 ديد نمايد، در صورتي كه نكته ابهاميبايست از محيط کار باز مي) اپراتور(صادركننده ، کارانجام 
  :دينما اجرا ل رايوجود نداشته باشدجهت ابطال، موارد ذ

  نسخه اول فرم تأييديه صدور كارت حفاظت شخصي را كه نزد مجري انجام كار ـالف
  .است از وي اخذ و نسبت به ابطال آن اقدام كند

ام كار رديف  انجيمجر  حفاظت شخصي مربوطه را برداشته وهاي كارت ـ ب
  .كند  را با ثبت نام و نام خانوادگي امضاء»كارت لغو شد به وسيله«

  .دي را ثبت نما»تاريخ و ساعت لغو« تاريخ و ساعت لغو كارت در رديف  ـج
، ثبت و با »كارت برداشته شد به وسيله«رديف  در را نام و نام خانوادگي خود  ـد

  .ذكر سمت و محل خدمت آن را امضاء كند
 وجود داشته باشد را مدار  يابرداري بهرهارتباط با   دريمشکل اي هرگونه مسئله ـ هـ
  .ثبت كند» مالحظات«در رديف 
را در دفتر   از دستگاه يا مداربرداري بهره تاريخ و ساعت لغو و همچنين شرايط  ـو

  . حفاظت شخصي ثبت كندهاي كارتگزارش روزانه و دفتر 
  .دنآوري كن شداردهنده را درصورتي كه نصب شده باشند جمعها و عاليم ايمني ه  حايلزـ 
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  در صورت نياز، عمليات مربوط به برگرداندن نقاط تضمين جداسازي را به حالتح ـ
  .اوليه انجام دهد

 در صورت نياز، عمليات مربوط به برگرداندن نقاط تضمين بدون برق كردن را  ـط
  .به حالت اوليه انجام دهد

آخرين بازديد را  ،ه حالت اوليهم عمليات و برگشتن نقاط تضمين ب بعد از اتماي ـ
به منظور حصول اطمينان از وضعيت دستگاه و صحت عمليات انجام شده به عمل آورد و 

دستگاه يا  در مدار قرار دهد و به اتفاق وي مجدداً از دستگاه را  انجام كار،يدر حضور مجر
  .بازرسي نهايي را به عمل آورد مدار،

  ارت حفاظت دستگاهک
  کارت حفاظت دستگاه، کارتي است که از انجام عمليات در شرايط بخصوصيـ45ماده

  :رديگ مورد استفاده قرار ريموارد ز د دريو با کند ي ميريجلوگ
  شتريدن بيب ديس آزات ازيتجه حفظ دستگاه و الف ـ
  برق نگه داشتن مدار داري پاب ـ
  دنيدمه دص زات ازيتجه  وها دستگاهحفظ  ج ـ

 و مثال کاربردي آن 5مشخصات کارت حفاظت دستگاه در ضمیمه شماره (
  )باشد  می6ضمیمه شماره 

طرف مسئوالن   ازبايست ميلغو كارت حفاظت دستگاه   درخواست نصب وـ46ماده
  .انجام گيرد) برداري مسئول نوبت کاري وقت مرکز کنترل يا مسئوالن بهره(برداري  بهرهمجاز 

 موظف است كارت حفاظت دستگاه را به شرح زير راتور وقت نوبت کاري اپـ47ماده
  :ديتكميل و آن را نصب نما

  .ثبت شود» دستگاه« نام دستگاهي كه كارت بايد روي آن نصب شود در محل الف ـ
  . ثبت شود»علت« علت نصب كارت در محل  ـب
  .ثبت شود» كننده درخواست«كننده در محل   نام و نام خانوادگي درخواست ـج
 »كارت نصب شد به وسيله«كننده كارت، نام و نام خانوادگي خود را در محل   نصبد ـ

  .ثبت و آن را امضاء كند
  . ثبت شود»ساعت و تاريخ« ساعت و تاريخ نصب كارت در محل  ـهـ
 كارت حفاظت دستگاه به وسيله نخ و يا وسيله عايق ديگري که استحکام الزم را ـ و

  .نصب شود  کنده نشود،يهم به آسان ت باشد وؤي که هم قابل ريطوربه  داشته باشد،
ساعت و تاريخ نصب كارت و دستگاه مورد نظر با شرح علت آن، در دفتر گزارش  ـ ز

  . حفاظت دستگاه نيز ثبت شودهاي كارتروزانه و دفتر 
  مقررات لغوکارت حفاظت دستگاه

 کننده درخواستطرف   ازبايست ميکارت حفاظت دستگاه  درخواست لغو ـ48ماده
  :ديل عمل نمايد به شرح ذيدرخواست، اپراتور با پس از ه گردد ويبه اپراتور ارا
 شد كارت لغو«كننده لغو كارت را در محل   نام و نام خانوادگي درخواستالف ـ

  .ثبت نمايد»  درخواستبه
  .يد ثبت و امضاء نما»ساعت و تاريخ«ساعت و تاريخ لغو كارت را در محل   ـب
 پس از تواند ميكننده لغو كارت،  اپراتور در صورت عدم دسترسي به درخواستـ ج 

درخواست از طريق وسايل ارتباطي و ثبت ساعت و تاريخ در كارت، از طرف وي کارت را 
  .امضاء كند
 را با ذكر نام و نام خانوادگي» كارت برداشته شد به وسيله«كننده كارت، محل  نصبد ـ 
  .امضاء كند
ـ ه   .ثبت نمايد» ساعت و تاريخ برداشت كارت«ساعت و تاريخ برداشت كارت در محل  
تاريخ، ساعت و علت برداشت كارت در دفتر گزارش روزانه و دفتر كارت حفاظت   ـو

  .دستگاه ثبت شود
  .كارت برداشته شده به مدت يك سال بايگاني شود ـ ز
، موافقت وي را کننده درخواست در صورت دسترسي نداشتن به تواند مياپراتور   ـح

از طريق تلفن، بيسيم و يا ساير وسايل ارتباطي كسب و پس از ثبت در فرم درخواست 
  .امضاء كنند  از طرف وي کارت رانامه ضمانتصدور 

  نامه ضمانت هاي فرم
براي ايمن کردن محيط كار به منظور كار و يا بازرسي بر روي تجهيزات ـ 49ماده

   . مناسب استفاده شودنامه ضمانت هاي فرم بايد از ها دستگاه خطوط و نصب شده، مدارات،
ش، فرم يآزما و فرم اجازه کار  شامل فرم اجازه کار،نامه ضمانت هاي  فرم ـ50ماده

 مورد بايست ميل يموارد ذ در محل کار و ستگاه هستند که برحسب نوع وينامه ا نيتضم
  :رندياستفاده قرار گ
ها، مدارات و خطوط و تجهيزاتي كه ولتاژ آنها   بر روي دستگاهبه منظور كارالف ـ 

  . ولت بيشتر باشد١٠٠٠ از

، تجهيزات، مدارات و يا خطوطي كه نقاط ها دستگاهبه منظور كار بر روي   ـب
، براي تضمين محل كار يکيكننده آنها بيش از دو نقطه الکتر يانرژ تضمين جداسازي و بي

  .مورد نياز باشد
ها و تجهيزاتي كه نقاط تضمين جداسازي و  نظور كار بر روي دستگاهبه م  ـج

  . براي تضمين محل مورد نياز باشد،كننده آنها بيش از چهار نقطه مكانيكي انرژي بي
، مدارات، خطوط و تجهيزاتي كه نقاط تضمين ها دستگاهبه منظور كار بر روي   ـد

  .نداشته باشندننده آنها در يك محل قرار ك ينرژا جداسازي و بي
  : بايد به ترتيب زير انجام پذيردنامه ضمانتي ها فرمدور ص  ـ51ماده
  كننده ، به وسيله درخواستنامه ضمانتتكميل فرم درخواست صدور   ـالف
برداري  بهرهبه وسيله مسئوالن  نامه  ضمانت تصويب فرم درخواست صدور ـب

  )يبردار هس بهريرئ /ريمد(
 مورد نياز بايد بر اساس نوع كار مندرج در فرم نامه مانتض تهيه مدارك و فرم  ـج

  . باشدبرداري بهرهدرخواست تصويب شده، به وسيله مسئوالن عمليات 
  برداري بهره توسط مسئوالن عمليات نامه ضمانت تكميل مدارك و صدور فرم  ـد

 نامه، اجازه كار، اجازه كار و هاي درخواست صدور ضمانت مشخصات نمونه فرم
نامه ايستگاه و جدول ب  تضمين درخواست عمليات تحت اجازه كار و آزمايش، مايش،آز
  .باشد مي ٧در ضميمه شماره  )فرم بازديدكنندگان(

  نامه ضمانت درخواست صدور یمقررات عموم
  :باشد نامه به شرح زیر می  ـ مقررات عمومی درخواست صدور ضمانت52ماده
 را نامه ضمانتند فرم درخواست صدور انتو مي فقط افراد مسئول و مجاز  ـالف

  .تكميل كنند
خوانا و بدون « نسخه به صورت ٤نامه بايد در  فرم درخواست صدور ضمانتب ـ

  .ر آن تكميل شودينظا  پاك شدگي و الك گرفتگي و» خوردگيقلم
 قبل از شروع »كاري روز«  روز ٥  بايد حداقلنامه ضمانت فرم درخواست صدور  ـج

ريزي فرصت  شود تا آنان براي بررسي و برنامه برداري بهره تحويل مسئوالن كار تكميل و
  .كافي داشته باشند
 فرم درخواست صدور تواند ميكننده  در شرايط اضطراري درخواست: تبصره یک

  . را بالفاصله تكميل نموده و تسليم اپراتور وقت كندنامه ضمانت
 اتور وقت فاصله مكاني زيادي داشته باشدكننده با اپر  در صورتي كه درخواست:تبصره دو

تواند از طريق تلفن، بيسيم يا دورنگار و نظاير آن از اپراتور وقت درخواست خود را  مي
 و پس  کند و اپراتور وقت موظف است فرم درخواست را تكميل و يك بار براي وي بخواندارايه

كننده  اء كند و درخواستاز تأييد، نام و نام خانوادگي او را ثبت و از طرف وي امض
 اي دور نباشد، موظف است در فرصت ديگري مراجعه صورتي كه محل كار وي در فاصله در

  .و فرم درخواست تهيه شده توسط اپراتور وقت را امضاء كند
 وي نامه ضمانتكننده بعد از آگاهي از اينكه فرم درخواست صدور   درخواست ـد

رسيدن زمان شروع كار با اپراتور وقت  قبل از فراگرفته، موظف است  مورد تصويب قرار
  .اطالع حاصل كند نموده و از وضعيت، تماس برقرار

 تحت هيچ نامه ضمانتكننده و مجري انجام كار قبل از صدور فرم   درخواست ــه
  .شرايطي و به هيچ عنوان مجاز به انجام كار نيستند

 در محل كار حضور يابد يا قادر  در صورتي که مجري انجام كار به عللي نتواندو ـ
 كننده انجام كار در موعد مقرر نباشد، موظف است در اسرع وقت مراتب را كتباً به درخواست به

را ) برداري بهرهس يرئ ا يريمد(برداري  بهرهكننده نيز مسئوالن  اطالع دهد و درخواست
  .مطلع نموده و فرم درخواست خود را لغو كند

مدت، زمان، نوع كار، «م باشد در مطالب فرم درخواست از نظر  در صورتي كه الز ـز
كننده  دار مجاور محل كار، نام دريافت ها و خطوط برق دستگاه  مورد نياز،نامه ضمانتنوع 

 كننده اطالع دهد نامه بايد به درخواست کننده ضمانت  تغييري داده شود دريافت»نامه ضمانت
  .تكميل كندكه فرم خود را لغو و فرم ديگري را 

 نامه كننده موظف است كليه اطالعات مورد لزوم را به منظور صدور ضمانت  درخواستحـ 
  .صادركننده قرار دهد به نحو شايسته و ايمن در اختيار

 و كننده، درمسئوليت اجراي قوانين حفاظتي با صادركننده سهيم است  درخواستط ـ
  .هاي الزم را انجام دهد يكننده بررس صورت لزوم موظف است همانند صادردر

د ي باکننده درخواست است که يفرم ،نامه ضمانتفرم درخواست صدور   ـ53ماده
 .ل دهديتحو )برداري بهرهس يرئ /ريمد (يبردار هبه مسئوالن بهر ل ويتکم آن را

  نامه ضمانت کننده درخواستف یوظا
 را به شرح درخواست صدور ضمانتنامه كننده موظف است فرم  درخواست ـ54ماده

  :زير تكميل كند
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 شود مي از آن محل دريافت نامه ضمانتا محلي را كه ي نام نيروگاه يا ايستگاه  ـالف
  . ثبت شود»ستگاه صادركنندهي ا/نيروگاه«ف يدر رد

ضمانتنامه «اي كه بر حسب نوع كار مورد نياز است در سطر  نامه ضمانت نوع  ـب
  . ثبت شود»مورد درخواست

با ذكر عنوان و محل خدمت در سطر   كننده، ام خانوادگي درخواست نام و ن ـج
  . ثبت شود»كننده درخواست«

با ذكر عنوان و محل خدمت در سطر  نام و نام خانوادگي مجري انجام كار  ـد
  . ثبت شود»مجري انجام  كار«

 شود  نام دستگاه، خطوط، با ذكر ولتاژ، كد آن و محلي كه كار روي آن انجام ميهـ ـ
 ثبت كند تا »شود ميدستگاه و يا خطوطي كه كار روي آن انجام « طور وضوح در سطر به

  .هيچ گونه ابهامي وجود نداشته باشد
شرح كاري « با ذكر دقيق محل كار در سطر شود مي شرح كامل كاري كه انجام  ـو

  . ثبت شود»كه بايد انجام داده شود
 آزمايش، الزم است شرح كامل  در صورت نياز به صدور فرم اجازه كار و ـز

شرح كامل آزمايشاتي كه «گيرد در سطر   را كه در حين انجام كار صورت ميآزمايشاتي
   . ثبت شود»گيرد ميصورت  
آفرين، كه در مجاورت محل كار قرار دارند و  ها و خطوط خطر دستگاه نام  ـح

براي ايجاد فضاي ممكن است باعث وقوع حادثه هنگام اجراي كار بشوند و الزم است 
هاي آنها كارت احتياط نصب شود،  کننده  سرويس خارج شوند و يا روي كنترلايمن كار از

 و خطوط اضافي ديگري كه براي ايجاد فضاي ايمن كار، الزم است از ها دستگاه«در سطر 
  . ثبت شود»هاي آنها كارت احتياط نصب شود کننده سرويس خارج و يا روي كنترل

ي را كه قادر است در شرايط اضطراري، دستگاه و يا خط را براي  مدت زمان ـط
  .ثبت شود» ... در مدتتوان ميدر شرايط اضطراري « آماده كند در سطر برداري بهره

  .ثبت شود» ساعت و تاريخ شروع كار« ساعت شروع كار با ذكر روز و تاريخ در سطر ي ـ
 با ذكر »نامه ضمانتعت لغو سا« در سطر نامه ضمانت ساعت اتمام كار و لغو  ـك

  .تاريخ ثبت شود
  . با ذكر تاريخ، امضاء شود»كننده درخواست«  محل امضاي  ـل

مسئوالن ( كننده افتي تكميل شده تحويل درنامه ضمانت فرم درخواست صدور م ـ
توضيحات الزم در مورد محل كار، نوع كار، نحوه انجام كار داده شود و  شود و) برداري بهره

 محيط كار را بررسي كند تا هيچ برداري بهرهرتي كه نياز باشد، به اتفاق مسئوالن در صو
  .نكته مبهمي وجود نداشته باشد
  )برداري رئیس بهره/ مدیر(برداري  وظایف مسئوالن بهره

 بعد از دريافت فرم تكميل شده) برداري رئيس بهره/ مدير(برداري   مسئوالن بهرهـ 55ماده
  : بايد اقدامات زير را انجام دهندنامه ضمانتدرخواست صدور 

نام و نام خانوادگي و تاريخ و سمت، امضاء   را با ثبت» كننده دريافت« رديف الف ـ
  .كننده بدهد  و نسخه چهارم فرم را تحويل درخواستنموده

 كننده هاي شروع و خاتمه كار كه توسط درخواست  مدت انجام كار را با توجه به زمانبـ 
  . ثبت كند»مدت انجام كار«ف يرد ت شده است محاسبه و دردر فرم ثب
 و همچنين مدت زمان نامه ضمانت مدت انجام عمليات الزم براي صدور فرم ج ـ

 را برداري بهرهمورد لزوم برگشت عمليات به منظور آماده كردن دستگاه يا خط، براي 
  . ثبت كند»زمان مورد نياز قطع و وصل«ف يبرآورد و در رد

هاي محاسبه شده مربوط به انجام كار، بعالوه زمان برآورد شده مربوط  مان زد ـ
  . ثبت شود»جمع مدت قطع«ف ي انجام عمليات قطع و وصل در ردبه

 اقدامات الزم براي تصويب خروج دستگاه و يا خط از مدار انجام شود و نام و هـ ـ
 شماره مجوز با ذكر) نگ مربوطهيسپاچيد ايکنترل  مرکز( كننده  خانوادگي تصويبنام

 ثبت و از »كننده خروج دستگاه و يا خط از مدار تصويب«ف يصادره ساعت و تاريخ در رد
  .وي امضا دريافت شود

 توانند در صورت دسترسي مي) برداري رئيس بهره/مدير(برداري  مسئوالن بهره  ـتبصره
ساير وسايل ارتباطي كننده، موافقت وي را از طريق تلفن، بيسيم و يا  نداشتن به تصويب

  . از طرف وي امضاء كنندنامه ضمانتكسب و پس از ثبت در فرم درخواست صدور 
نگ يسپاچيد ايکنترل  مرکز( مدار خط از ايکننده خروج دستگاه  بيتصو  ـ56ماده

 مراتب مورد درخواست، نامه ضمانتافت درخواست صدور يدر  پس ازبايست مي) مربوطه
 صورت امکان خروج با در  نموده ويبررس خط را ايج دستگاه عدم امکان خرو ايامکان 

درفرم درخواست  جمع مدت قطع را وصل و قطع و از،يزمان موردن ذکر مدت انجام کار،
  .دي ثبت نمانامه ضمانت

  نامه کننده نهایی فرم درخواست صدور ضمانت وظایف تصویب
 ه موظف است مندرجاتنام كننده نهايي فرم درخواست صدور ضمانت  تصويب ـ57ماده
  :نامه را مورد بررسي قرار دهد و موارد زير را اجرا كند  در فرم درخواست صدور ضمانتثبت شده

  صحت و كامل بودن اطالعات ثبت شده را از نظر ايمني محيط كار، خارج كردنالف ـ
ا از مدار، بررسي و اگر اطالعات كافي و واضح نباشد اطالعات الزم ر دستگاه و يا خط از

  .كننده كسب كند درخواست
  . محيط كار را بررسي كند تا هيچ گونه ابهامي وجود نداشته باشد ـب
  . انجام عمليات و ايمن بودن محيط كار را دقيقاً مورد بررسي قرار دهد  ـج
 آفرين دار مجاور محل كار را دقيقاً بررسي كند كه خطر  خطوط يا دستگاههاي برقد ـ

  .نباشند
  .انجام عمليات جداسازي بررسي شودامكان   ـو
  . كردن بررسي شوديامكان انجام عمليات بدون انرژ  ـز

اي ايجاد نكند و كفايت ايمني محيط كار   در صورتي که انجام عمليات فوق مسئلهح ـ
و هيچگونه مانعي براي انجام كار وجود نداشته باشد و جهت خروج  نيز تضمين شود

 را امضاء »كننده نهايي تصويب«رديف  نيز به عمل آمده باشد، الزم يها بيني دستگاه پيش
 را براي انجام كارهاي بعدي به مسئول نامه ضمانتو دو نسخه فرم درخواست صدور 

نسخه سوم از برگ درخواست تصويب شده را به عنوان اعالم كتبي . عمليات واگذار كند
  .ردي وي تحويل بگكننده تحويل دهد و نسخه قبلي را از موافقت به درخواست

الزم است آنها  بيني شود،  مواردي پيشنامه ضمانتصورتي كه براي صدور   در ـط
  . ثبت كند»اتظمالح«را در رديف 
بايد با  ردينگ  مورد موافقت قرارنامه ضمانت در صورتي كه درخواست صدور ي ـ

ند و نسخه روي فرم درخواست ثبت ك  را با ذكر علت،»شود ميموافقت ن«خط قرمز كلمه 
  .كننده تحويل دهد سوم آن را به درخواست

  )اپراتور (نامه ضمانتکننده ایف صادروظ
 موظفند بعد از دريافت فرم) اپراتور(نامه   مسئوالن صادركننده فرم ضمانت ـ58ماده

مراحل زير را به مورد ،  و بررسي آن»نامه ضمانتدرخواست صدور «تكميل و تصويب شده 
  :اجرا گذارند
   مورد نياز و مدارك مربوطنامه ضمانت تهيه و تكميل فرم ـ الف
 نامه و مدارك تكميل شده به منظور حصول اطمينان از صحت  بررسي فرم ضمانتب ـ

  عمليات ثبت شده با توجه به شرح كار و محل آن
  انجام عمليات جداسازي ـ ج
  نجام عمليات بدون برق كردنا ـ د
دار و  از دستگاهها و خطوط برق كردن محيط كاراجراي عمليات مربوط به ايمن   ـه

  خطرآفرين مجاور محل كار
 يرييهرگونه تغ« در پست  اجراي عمليات مربوط به محصور نمودن محيط كار ـو

  »انجام گردد  اپراتوريهماهنگ نه باين زميا در
  نامه ضمانت تضمين فرم  ـز

  )انجام کار يمجر (کننده درخواستن شده به ي نشان دادن نقاط تضمح ـ
  ات ممنوع بر روي نقاط تضمين شدهينصب کارت عمل ـ ط

  نامه ضمانتصدور فرم  ي ـ
  ) انجام كاريمجر(كننده   از درخواستنامه ضمانتامضاء فرم  اخذ ـ ك

ـ    )مجري انجام كار(كننده  هاي موقت توسط درخواست نظارت بر نصب اتصال زمينل 
فرد مسئول و مجاز و دادن اطالع به وي كه  به نامه ضمانتارائه نسخه اول فرم   ـم

  . كارش را شروع كندتواند مي
نامه و قرار دادن آنها  روي نسخه دوم فرم ضمانت» ب«الصاق فرم جدول ن ـ 

 هاي ها و ضامن ها و همچنين كليد قفل هاي جداگانه با كليه مدارك و دستورالعمل پرونده در
  .رسايمني در كشوي ميز صادركننده دور از دست

 صادر شده در دفتر نامه ضمانتثبت شماره سريال و زمان و نام دارنده و نوع   ـس
  ها نامه ضمانتگزارش روزانه و دفتر مخصوص 

  ) انجام کاريمجر(نامه  ضمانتف دارنده یوظا
ر ي به شرح زييها تي مسئوليدارا)  انجام کاريمجر (نامه ضمانتدارنده   ـ59ماده

  :باشد مي
 مسئول ايمني افراد تحت سرپرستي خود بوده و موظف نامه مانتضدارنده  الف ـ

او تحت هيچ . است از شروع تا پايان كار در محل كار حضور يابد و آنها را سرپرستي كند
  .شرايطي و به هيچ  عنوان مجاز به ترك محل كار خود نيست



 9صفحه   9/7/1392روزنامه رسمی   19976شماره 

تحت هيچ  به هيچ عنوان و نامه ضمانت قبل از دريافت فرم نامه ضمانت  دارنده  ـب
  .طي مجاز به انجام كار نيستيشرا

يي را كه كار روي آنها مجاز است ها دستگاه موظف است نامه ضمانت دارنده  ـج
  .بعالوه محدوده مجاز كاررا براي كاركنان تحت سرپرستي معرفي و تشريح كند

 ن موقتي موظف است قبل از شروع كار ابتدا تعداد اتصال زمنامه ضمانت دارنده  ـد
الزم است در طرفين محل كار نصب  ط کاريمن کردن محيکه جهت ا را)  موقتيها رتا(

ن موقت ي اتصال زميها کابل ايآ«قسمت   درنامه ضمانتفرم  در  نموده وينيب شيپ را کند
  .ديامضاء نما ثبت و تعداد ديق با» شود مينصب 

ر نصب گردد و بايست در محدوده محيط مجاز انجام کا هاي موقت مذکور مي  ارته ـ
  .باشد مي) مجري انجام کار(نامه  مسئوليت تشخيص محل مناسب نصب به عهده دارنده ضمانت

ي ها دستگاهموظف است خطرهاي  ) انجام کاريمجر (نامه ضمانتدارنده  و ـ
  .دار مجاور محل كار را براي افراد تحت سرپرستي تشريح كند يانرژ

وظيفه دارد نقاط مجزا شده و همچنين ) ر انجام کايمجر(نامه  ضمانتدارنده  ز ـ
ي موقت نصب شده را براي كاركنان تحت سرپرستي ها زمين شده و اتصال يبدون انرژ

  .تشريح كند
هاي الزم و مناسب را  موظف است حفاظت) مجري انجام کار(نامه   دارنده ضمانتح ـ
  .كنددار و خطرآفرين مجاور محل كار برقرار  يي انرژها دستگاهدر مورد 
 و مسئول ايمني افرادي است كه براي بازديد) مجري انجام کار(نامه   دارنده ضمانتط ـ

ب  جدول  ثبت شده درياسام(دهد  مييا بازرسي به آنها مجوز ورود به محيط كار خود را 
 و در شرايطي كه قادر به تأمين ايمني آنها نباشد بايد از دادن مجوز ورودي به آنها )وستيپ

  .كندخودداري 
بخواهد به هر دليلي )  انجام کاريمجر (نامه ضمانتصورتي که دارنده   دري ـ

 و  محيط كار را ترك كند موظف است ابتدا كار را تعطيل و افراد را از محيط كار دور کند
  . اطالع دهد تا وي از وضعيت كار اطالع داشته باشدنامه ضمانتكننده مراتب را به صادر

 نامه براي انجام كار بيشتر از يك روز صادر شده باشد، هاي ضمانت  در صورتي كه فرمكـ 
كردن افراد از محيط، فرم   موظف است هر روز پس از پايان كار و دورنامه ضمانتدارنده 
كار براي امروز تعطيل شده و افراد « را تحويل صادركننده دهد و اعالم كند كه نامه ضمانت

نامه خود را از  ضمانتز بعد، قبل از شروع كار ابتدا فرم  و رو»اند منطقه كار را ترك كرده
كننده از وضعيت كار اطالع ين اقدام بدين منظور است كه صادرا .كننده دريافت كندصادر

  .كامل داشته باشد
 نامه بعلت دوري راه نتواند نزد صادركننده مراجعه کند،  در صورتي كه دارنده ضمانتلـ 

بيسيم و يا ساير وسايل ارتباطي دور شدن ، ز طريق تلفن موظف است ا»کاف، بند «طبق
افراد و تعطيلي كار را به صادركننده اطالع دهد و روز بعد قبل از شروع كار ابتدا وي را 

  .مطلع كند تا صادركننده از وضعيت كار اطالع كامل داشته باشد
 يركننده دارادر اجراي قوانين مانند صاد)  انجام کاريمجر(نامه  ضمانت دارنده م ـ

  . شركت كنددهد ميهايي كه صادركننده انجام  ت است و وظيفه دارد در بررسييمسئول
  مقررات صدور فرم درخواست و لغو انجام عملیات تحت اجازه کار و آزمایش

 نامه در مواقعي كه فرم اجازه كار و آزمايش صادر شده باشد و دارنده ضمانت ـ 60ماده
جام كار نياز به انجام آزمايش داشته باشد، موظف است موارد حين ان ) انجام کاريمجر(

  :ديزير را اجرا نما
 دور و ط کاريمح از را  است افرادموظف)  انجام کاريمجر(نامه  ضمانت دارنده  ـالف

 ش رايآزما و ات تحت اجازه کاريفرم درخواست انجام عمل صادرکننده فرم مراجعه و نزد
  و تا قبل از اعالم کتبي صادرکننده مبني بر آماده بودن شرايط کند و به دارنده بدهدليتکم
  . نکنديچ گونه اقداميش هيآزما

موظف است كليه افراد تحت سرپرستي را ) مجري انجام کار(نامه   دارنده ضمانتـ ب
هاي الزم را ارايه کند و آنان را از محيط  يك به يك نسبت به انجام آزمايش مطلع و راهنمايي

  .كرده و تذكرات الزم را بدهد كه تا اعالم پايان آزمايش به محل كار نزديك نشوندكار دور 
موظف است كليه افرادي را كه نامشان )  انجام کاريمجر(نامه  ضمانتدارنده   ـج

 پيوست فرم اجازه كار و آزمايش ثبت شده است نسبت به انجام آزمايش بدر جدول 
 فرم درخواست آزمايش را بنها بخواهد جدول مطلع و از محيط كار دور نموده و از آ

مبني بر آگاهي از آزمايش امضا كنند و به آنان تذكر دهد كه تا اعالم پايان آزمايش 
  . محيط كار نزديك نشوندبه

موظف است فرم درخواست آزمايش  ) انجام کاريمجر (نامه ضمانت دارنده  ـد
نامه تحويل دهد  ، به صادركننده ضمانتشده را براي آماده كردن شرايط شروع آزمايشتكميل 

  .و منتظر بماند تا وي انجام عمليات را اعالم كند
 هاي الزم را به منظور موظف است همكاري) مجري انجام کار(نامه   دارنده ضمانته ـ

  .كننده بعمل آورد كردن شرايط شروع آزمايش با صادرآماده

 و آماده كردن شرايط الزم مربوط اتي بعد از انجام عملنامه ضمانتكننده صادر  ـو
دو  در آزمايش را به درخواست آزمايش، فرم درخواست انجام عمليات تحت اجازه كار و

 نامه به وي مسترد نموده تكميل و امضاء و نسخه اول آن را براي اطالع دارنده ضمانتنسخه 
  .دهد ايش قرار مينسخه دوم آن را در بخش كارهاي در حال انجام پرونده اجازه كار و آزمو 

 بعد از دريافت فرم مبني بر آماده بودن شرايط براي آزمايش نامه ضمانت دارنده  ـز
  .كند ميبه انجام آزمايشات مجاز ثبت شده در فرم درخواست آزمايش اقدام 

ش ي آزمايط برايآماده بودن شرا  بريافت فرم مبنيدر از  بعدنامه ضمانتدارنده  ح ـ
  .کند يش اقدام ميفرم درخواست آزما ثبت شده در مجازشات يبه انجام آزما

 نامه تشخيص دهد که انجام آزمايش ممکن است  در صورتي که صادرکننده ضمانتـ ط
زات يتجه  شبکه وينامطلوب رو ممکن است اثر ا يو ندازديبه خطر ب سالمت دستگاه را

 کسب برداري بهرهن مسئوال از و ب نکنديتصو ش رايموظف است انجام آزما داشته باشد،
  .ف کنديتکل

 تا در صورت بايد همواره آمادگي داشته باشد) مجري انجام کار(نامه   دارنده ضمانت ـي
  آماده وبرداري بهره يبرا خطوط را ا ياسرع وقت دستگاه و درخواست صادرکننده بتواند در

  .باطل کند را  خوديافتي درنامه ضمانتفرم 
انجام آزمايشات  موظف است پس از ) انجام کاريمجر (هنام ضمانتدارنده  ـ 61ماده

ر و آزمايش، مجدداً ت به حالت تضمين شده در فرم اجازه كايبه منظور برگرداندن وضع
  :كننده مراجعه كند و اقدامات زير را به ترتيب انجام دهدنزد صادر

  . كند فرم درخواست انجام عمليات تحت اجازه کار و آزمايش ديگري را تكميلالف ـ
 پيوست فرم اجازه كار و آزمايش ثبت ب كليه افرادي را كه نامشان در جدول  ـب

 شده است يك به يك نسبت به اقدامات الزم براي اتمام آزمايش مطلع نموده و افراد ياد شده
همچنين .  فرم درخواست عمليات تحت اجازه كار و آزمايش را امضا كنندبجدول 

که تا اعالم پايان عمليات و برگشت شرايط به حالت  هدضروري است به آنان تذكر بد
  . به محيط كار نزديك نشوندنامه ضمانتتضمين شده در فرم 

 موظف است فرم درخواست انجام عمليات) مجري انجام کار(نامه   دارنده ضمانتج ـ
ار و آزمايش تكميل شده را براي برگرداندن وضعيت به حالت تضمين شده در فرم اجازه ك

كننده بدهد و منتظر بماند تا فرم تكميل شده مبني بر پايان در شده تحويل صادرصا
  .ات و برگشت شرايط به حالت تضمين را دريافت كنديعمل

كننده موظف است بعد از اتمام عمليات و برگشت وضعيت به حالت  صادر ـد
ات يتضمين شده طبق فرم اجازه كار و آزمايش صادر شده، فرم ابطال درخواست عمل

  نامه برگرداند اجازه کار و آزمايش دريافتي را امضاء و نسخه اول آن را به دارنده ضمانتتحت 
  .نسخه دوم آن را در بخش كارهاي انجام شده پرونده اجازه كار و آزمايش مربوط بايگاني كندو 

نامه بعد از دريافت فرم تكميل شده مبني بر برگشت وضعيت   دارنده ضمانت ــه
 تضمين شده بايد مراتب را به گروههاي تحت سرپرستي و همچنين افرادي كه  حالتبه

  .ثبت شده است اعالم كند بنام آنان در جدول 
موظف است بالفاصله پس از پايان ) مجري انجام كار (نامه ضمانت دارنده  ـ62ماده

  :قدام كندنامه ا ضمانتكار اقدامات زير را انجام دهد و سپس نسبت به لغو فرم 
  .آوري و از محيط كار خارج كند لوازم و ابزار كار مربوط به خود را جمع  ـالف
  .  محيط كار را تميز و هرگونه لوازم و وسايل مازاد را از محيط كار خارج كند ـب

 كليه كاركنان تحت سرپرستي خود را از محيط كار دور كند و به آنان تذكر بدهدج ـ 
 را دارد و از اين لحظه هيچگونه نامه ضمانتزيرا قصد لغو اي ايمن قرار گيرند  كه در فاصله

  .دار تلقي شوند  و خطوط بايد برقها دستگاهتضميني وجود ندارد و 
 ثبت شده اطالع دهد نامه ضمانتپيوست  ب به افرادي كه نام آنان در جدول  ـد

 پيوست ب دول را دارد و آنان بايد از محيط كار دور شوند و از جنامه ضمانتكه قصد لغو 
  . خارج شوندنامه ضمانت

 به اتاق كنترل مراجعه و پس از حصول اطمينان از خروج كليه افرادي كه ه ـ
نامه ثبت شده است، اقدام به عادي كردن محل  پيوست ضمانت نامشان در جدول ب

  .كار كند
 بودن وضعيت آن ي محيط كار و دستگاه را به منظور حصول اطمينان از عاد ـو
  .ي كندبازرس

هاي موقت كه توسط مجري انجام کار نصب شده است را  ينـ اتصال زمز ـ
  .آوري كند جمع

 مراجعه كند و شرح مختصري از كارهاي انجام شده نامه ضمانت صادركننده نزد  ـح
  .يا تغييرات ايجاد شده در وضعيت دستگاه و يا خطوط را اطالع دهد

خارج شده و افراد تحت  ار از محيط كار به صادركننده بگويد ابزار و لوازم ك ـط
ي ها زمينسازي محيط كار صورت گرفته و اتصال  عادي دور و سرپرستي از محيط كار

 بعد از خروج كليه افرادي كه نامشان شود ميموقت نيز برداشته شده است لذا درخواست 
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 ادر شده است،كه به نام اينجانب ص..... نامه شماره  پيوست ثبت شده است ضمانتبجدول در 
  .لغو شود

موظف است پس از اعالم پايان كار ) اپراتور(نامه  ضمانت صادركننده ـ 63ماده
  :ديموارد زير را اجرا نما)  انجام کاريمجر(نامه  ضمانتتوسط دارنده 

بازرسي دقيق از محيط كار به منظور حصول اطمينان از برداشته شدن اتصال   ـالف
  بودن محيط كار و انجام نظافت و يشدن افراد و عاد وري موقت نصب شده و دها زمين

  .خارج شدن مازاد مواد صورت گرفته است
 برداري آوري نموده و شرايط را جهت بهره  لوازم محصور كردن محيط كار را جمعب ـ
  .آماده نمايد
ه ي براي حصول اطمينان از اينكه كلنامه ضمانت پيوست ب بررسي جدول  ـج

  .آن ثبت شده از جدول خارج شده و آن را امضا كرده باشند ان درافرادي كه نامش
 رديف نامه ضمانت را قبول كند و دارنده نامه ضمانت درخواست لغو  صادركننده ـد

  .نام و نام خانوادگي خود امضا كند ضمن ثبت را» ...لغو شد بوسيله«
ـ   نامه  در فرم ضمانت»اند هاي اتصال زمين موقت برداشته شده كابل«رديف مربوط به ه 

  . تكميل و امضا شودنامه ضمانتبوسيله دارنده 
 نامه ديگري ثبت نشده نامه ـ نام ضمانت  در صورتي كه در جدول الف فرم ضمانتو ـ

ذکر  با  رانامه ضمانتفرم  در» ...لهيمورد قبول واقع شد بوس« قسمت صادركنندهباشد، 
  .خ امضاء کنديتار ساعت و

 برداري نامه با توجه به مطالب درج شده در مالحظات بهره م ضمانتصادركننده فرز ـ 
هاي عملياتي   در آن ثبت كرده است دستور اجراي برنامهنامه ضمانتنسخه دوم كه دارنده 

  .كند ميفرم مربوطه را براي آماده كردن دستگاه يا خط براي سرويس صادر  در
ف ي، ردصادركننده شوند يبردار بهره وقتي كه دستگاه و يا خطوط آماده  ـح

 را با ذكر نام و نام خانوادگي و ساعت و تاريخ » شد بوسيلهبرداري بهرهدستگاه آماده «
  .امضا كند
هاي  نامه ضمانت صادر شده نام نامه ضمانت فرم الف در صورتي كه در جدول  ـط

بول ق« مجاز به امضاي رديف نامه ضمانت صادركنندهصادر شده ديگري ثبت شده باشد، 
لغو شد « رديف تواند ميفقط دارنده .   فرم نبوده در نتيجه انجام عمليات مجاز نيست»شد

  . را با ذكر ساعت و تاريخ امضاء كند»...به وسيله
 آن را » باطل شدهنامه ضمانتفرم «صادركننده موظف است پس از تكميل  ي ـ

  .ست بايگاني كندهاي عملياتي صادر شده و كليه مدارك پيو همراه با دستورالعمل
هاي ايمني و يا  كليدهاي قفل،  موظف است پس از تكميل عملياتصادركننده  ـك

  .ها را در محل اوليه خود قرار دهد ضامن
  در صورتي كه محل انجام كار دور از دسترس باشد و صادركننده به علت بعد مسافتلـ 

 استناد و نامه سيله دارنده ضمانتتواند به مطالب ثبت شده به و قادر به بازرسي آن نباشد، مي
  »هاي دور مانند انجام كار روي خطوط در مسافت«. نامه اقدام كند به لغو فرم ضمانتنسبت 

نامه منوط به قبول شرايط آن از جانب  تـي ضمان ها دور فرمـص ـ 64ماده
  .كننده است درخواست
نامه وبا  ايت مفاد آئينبايد با رعنامه،  ضمانتي ها فرم نحوه صدور و ابطال  ـ65ماده

  .اعمال دقت كافي صورت گيرد
 نامه از زمان صدور تا ابطال داراي اعتبارند و در اين  فاصله هاي ضمانت  فرم ـ66ماده

نامه در ارتباط  دار كردن محلي نيست كه ضمانت اندازي و انرژي هيچ كس مجاز به راهزماني 
  .آن صادر شده است با

هاي مشخص شده جهت صدور فرم درخواست انجام  ش شامل بخ٦٦ ماده ـتبصره 
  .باشد ميعمليات تحت كار و آزمايش ن

 و »كار مجاز « مشخصي به نام فقط براي كار كامالًنامه ضمانتي ها فرم  ـ67ماده
دستگاه يا خطي كه انجام كار بر روي آن مجاز «دستگاه و يا خط معيني به نام  روي بر

 كه نوع و »آزمايش مجاز«مورد اجازه كار و آزمايش براي  معتبر است و نيز در »شده است
 نامه غير از آنچه  آزمايش دقيقاً در آن ثبت شده است داراي اعتبار بوده و دارنده ضمانتنحوه
  .فرم ثبت شده است مجاز به انجام كار ديگري نيست که در

ارنده آن  فقط ايمني افرادي را كه تحت سرپرستي دنامه ضمانتي ها فرم  ـ68ماده
 براي انجام نامه ضمانت پيوست ب كنند و همچنين افرادي را كه نام آنها در جدول كار مي

  .كند ميتضمين  بازرسي و يا بازديد ثبت شده است،
 نامه در مورد هايي كه فرم ضمانت ورود افراد براي بازديد يا بازرسي از محل ـ 69ماده

 نامه و موافقت صادرکننده آن است و صادرکننده صادر شده مستلزم تصويب دارنده ضمانتآنها 
  . ثبت كندنامه ضمانت پيوست باسامي آنان را در جدول ، بيتصو د پس ازيبا

 را بنامه، صادركننده موظف است برگه جدول  پس از صدور فرم ضمانتـ  70ماده
دگان كنن كنندگان و بازرسياي كه نزد خود دارد پيوست كند تا اسامي بازديد روي نسخه

  .در آن ثبت شود
 كار و هاي صادر شده بايد از نقطه نظر ايمن كردن محيط نامه ضمانت ـ71ماده

مستقل و براي كار مجاز ثبت شده در فرم كافي باشند به طوري كه ، ها مين حفاظتتأ
براي ، محيط ايمن ايجاد شده هيچ گونه وابستگي به يكديگر نداشته و با لغو يكي از آنها

    . صادر شده به قوت خود باقي بماندنامه ضمانتي اه فرمساير 
يا   چنانچه الزم باشد براي انجام کارهاي مختلف بر روي دستگاه يا مدارـ72ماده

هاي صادره از  نامه ضمانت صادر شود، بايد نامه ضمانتخطوط براي گروههاي مختلف چند 
مل باشند و هيچ گونه كا، هاي مربوط به كار مجاز ثبت شده در آنها مين حفاظتنظر تأ

وابستگي به يكديگر نداشته باشند به طوري كه با لغو يكي از آنها ايمن بودن محيط كار 
  .همچنان به قوت خود باقي است

 نامه به عللي نتواند در محيط كار حاضر شود،  در صورتي كه دارنده ضمانتـ73ماده
 خود نامه ضمانترج و به لغو را از محيط خا موظف است ابتدا كار را تعطيل و لوازم كار

  .اقدام كند
 فقط يك فرم اجازه كار و آزمايش در يك زمان و برروي يك دستگاه ـ74ماده

  . صادر كردتوان مي
فرم اجازه ، نامه ايستگاه صادر شده باشد چنانچه فرم اجازه كار يا تضمين ـ75ماده

ژي کردن با اين انر يسازي و ب كه داراي نقطه مشترك از نظر جداكار و آزمايشي
 آزمايشي كه نقاط كه هيچ گونه  صادر نمودتوان ميها باشد را فقط در صورتي  نامه ضمانت

  .بدهد، درخواست نشده باشد ر قراريثمشترك را تحت تأ
 روي  هيچ کس و به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايطي مجاز به انجام عمليات برـ76ماده

  .ها بوجود آورد تواند تغييراتي در آن نيست و نميکننده  انرژي نقاط تضمين جداسازي و بي
، ياصالح شدگ ،يپاک شدگ ،يخوردگ د بدون قلمي بانامه ضمانت هاي  فرمـ77ماده

  .ه شودي تهيالک گرفتگ و
  .ستيمجاز ن» ضاًيا« استفاده ازنامه ضمانت هاي فرمل ي تکميبرا ـ78ماده
 ه کار، موارد ذيل را به کارکناننامه موظف است قبل از شروع ب دارنده ضمانتـ 79ماده

  :اطالع دهد  خوديتحت سرپرست
  . آن مجاز شده استيرو  که کار بريشرح دستگاه الف ـ
  .د انجام شودي که باينوع کارمجاز ب ـ
  .مشخص کند من رايط کار ايحدود مح ج ـ
  .ح گرددين شده تشرينقاط تضم د ـ
  .شده، مشخص گردد موقت نصب هاي زمينگرفتن اتصال  ت قراريموقع ه ـ
ر افراد شود ي که متوجه ساي نسبت به هرگونه خطرنامه ضمانتدارنده  ـ 80ماده

  .خطر انجام دهد يب من وي ايطيشرا در را موظف است کار و ت دارديمسئول
اي که  خواهند براي انجام بازديد يا بازرسي وارد محوطه  افرادي كه مي ـ81ماده

  :ندير را اجرا نمايبايد موارد ز، ت بشوندشده اس  آن صادري رونامه ضمانت
 مراجعه و موافقت وي نامه ضمانتدارنده   نزدنامه ضمانتبه اتفاق صادرکننده  ـالف 

  . ورود اخذ نمايديبرا را
  . را امضاءکندنامه ضمانت پيوست فرم ب جدول  ـب

د باي، شيو آزما ات تحت اجازه کاريصورت صدور فرم درخواست انجام عمل در ج ـ
  . فرم درخواست آزمايش را امضا كندبجدول 
 بعد از اينكه بازديد و يا بازرسي پايان پذيرفت، بازديدكننده موظف است نزد  ـد

  . را كه گواهي بر خروج از محيط كار است امضاء كندب مراجعه و جدول صادركننده
و » كار مجاز«م نامه براي انجام كار مشخصي به نا هاي ضمانت  هر كدام از فرم ـ82ماده

بر روي دستگاه و يا خطوطي مشخص كه در فرم نوشته شده است، اعتبار دارد و دارنده فرم 
  .نامه مجاز نيست به انجام كاري غير از آنچه كه در فرم ثبت شده است مبادرت ورزد ضمانت

الزم است نسخه فرمي كه نزد   صادر شده،نامه ضمانت براي ابطال فرم  ـ83ماده
  . است امضاء شودهصادركنند
 نامه ضمانتخطوط و يا مدار، دو يا چند   در صورتي كه روي دستگاه، ـ84ماده

كننده مشتركي  يطوري كه نقاط تضمين جداسازي و بدون انرژ صادر شده باشند به
ساعت و تاريخ صدور فرم و نام نامه،  ضمانتشماره صادركننده موظف است داشته باشند، 

  . الف ثبت كنددارنده آن را در جدول
  كامل نشودنامه ضمانت فرم »تاريخ ابطال ساعت و«در صورتي كه رديف  ـ 85ماده

  .صادرکننده مجاز به ابطال فرم صادر شده نيست



 11صفحه   9/7/1392روزنامه رسمی   19976شماره 

�  
  وزارت نیرو

  ........................................................... اي برق منطقهسهامی  شرکت

  

  

  

  

  .كننده قطع شد تا قبل از تماس با دارنده كارت و ابطال آن، كليد را وصل نكنيد اگر قطع
  ..............................................................................................................................................................................پست 

  ..............................................................................................................................................................شماره كارت 
  ........................................................................................................... ....................نام و كد كليد و يا دستگاه

  .................................................................................................................................................................علت صدور 
  ........................................... امضاء ................................... عنوان .......................................كننده  درخواست

  ........................................... امضاء ................................... عنوان ...........................................كننده   تصويب
  .............................................................. عنوان ...................................................كارت نصب شد به وسيله 

  .................................................. امضاء ................................ تاريخ ..............................................ساعت نصب 
  .............................................................. ساعت ................................... ....................كارت لغو شد به وسيله

  ................................................................................ امضاء ..............................................................................تاريخ 
  .......................................................... عنوان .................................................يله كارت برداشته شد به وس

  ........................................... امضاء ........................... تاريخ ......................................ساعت برداشت كارت 

  

 الزم باشد از محل ديگري نيز  حفاظت محيط كاريصورتي كه برا  در ـ86ماده
  :اجرا كند موظف است موارد زير را  صادركنندهفت شود، دريانامه ضمانتفرم 

  و ساعت و تاريخ صدور وصادركننده و نام ايستگاه نامه ضمانتشماره   ـالف
 صادر شده نامه ضمانت اولين فرم »الف«ي نصب شده را درجدول ها زمينهمچنين اتصال 

  .كه نزد خود دارد، ثبت كند
 هاي كامل نشده و اتصال زمين» ساعت و تاريخ لغو« در صورتي كه رديف ب ـ

  .نامه صادر شده نيست برداشته نشده باشند، صادركننده مجاز به ابطال فرم ضمانتشده نصب 
هاي  رمـر كدام از فـت براي هـف اسـموظ) اپراتور(ادركننده ـ ص ـ87ماده

ين ـنامه صادر شده كارت عمليات ممنوع با شماره مشخص روي نقاط تضم ضمانت
نامه  فرم ضمانت» ارتشماره ك«ثبت كند و ضروري است شماره كارت در رديف 

  .صادر شده ثبت شود
 صادر شده نامه ضمانتي ها فرم عمليات ممنوع براي هاي كارتشماره   ـ88ماده

  :تعيين گردد به شرح زير بايد
: مانند(است  ٩٩  تا١٠ اعداد ها از نامه ايستگاه، شماره كارت نيبراي فرم تضم ـالف 

  )٣٥ـ ٣٠ـ٢٥ـ ٢٠ـ١٥اعداد 
اعداد : مانند(  است١٩٩ تا ١٠٠اعداد  ها از ته كار، شماره كاربراي فرم اجاز ـب 

  )١٢٥ ـ١٢٠ـ١١٥ـ ١١٠
: مانند( است ٢٩٩ تا ٢٠٠ماره ها ازاعداد  براي فرم اجازه كار و آزمايش، ش ـج

  )٢٣٠ـ٢٢٥ـ ٢٢٠ـ٢١٥ اعداد
  : بايد عمليات زير انجام شده باشدنامه ضمانتبراي معتبر كردن فرم   ـ89ماده
ام عمليات جداسازي و نصب قفل و يا ضامن ايمني و نصب كارت عمليات  انجالف ـ

  ممنوع
 انجام عمليات بدون برق كردن و نصب قفل و يا ضامن ايمني و نصب كارت  ـب 

  ات ممنوعيعمل
   انجام عمليات مربوط به محصور كردن محيط كارـج 
  ي موقتها زمين انجام عمليات مربوط به نصب اتصال د ـ

 دار سازي محيط كار نسبت به دستگاه و خطوط برق عمليات مربوط به ايمن انجام ـه 
  و خطرآفرين مجاور محل كار

  
  نامه ایستگاه نیفرم تضم

 آورد نامه ايستگاه، شرايط کامالً ايمن را براي انجام كار به وجود نمي  فرم تضمينـ90ماده
 ايهده و همچنين ايستگاهكند كه هيچ نوع انرژي از طريق ايستگاه صادركنن ولي تضمين مي

ن ي که نتوان تضميطيشرا ستگاه تنها درينامه ا نيفرم تضم. مرتبط، جريان نخواهد داشت
است و بايد  ن فرم به منزله اجازه كاريشود که ا يم صادر ،ي بدست آورد قسمتي برايکاف

  .ت شودينامه صادر شده به طور کامل رعا نيمفاد تضم
 ايزات سرخط ي تجهيات روي قصد انجام عملکننده درخواست که يصورت در  ـالف

 نامه ايستگاه بوده و صادرکننده خط را داشته باشد موظف به درخواست صدور تضمينطول 
  .دينامه اقدام نما نيد نسبت به صدور فرم تضميبا

 هاي مرتبط به عهده نامه ايستگاه در پست  وظيفه هماهنگي جهت صدور تضمينب ـ
 يها هستگايا نامه در نيصدور تضم الزم است پس از  وباشد ميقه نگ منطيسپاچيمرکز د
 نامه صادرشده تضمين» الف«هاي مربوط به جدول  يا خط مورد درخواست، کليه رديفمرتبط 

 توسط اپراتور وقت نگ ويسپاچي ديهماهنگ با  مرتبط،يها ز پستين وأ پست مبد در
  .ل گردديتکم ها پست

 به درخواست اپراتور پست بايست مي مرتبط يها پست ستگاه درينامه ا ني تضمج ـ
  .  انجام کار صادر گردديبه نام مجر نگ ويسپاچي ديهماهنگ  وأمبد

ربط و ـسپاچينگ ذيـماهنگي ديـا هـابعه بـهاي ت گاهـضمين ايستـ تتبصره ـ
عمليات تضمين به پست (نامه ايستگاه  مينـست مقابل و تکميل فرم تضـاپراتور پ
  .باشد مي) مقابل

و کليه اشخاص مرتبط با ) اعم از صاحب کار، پيمانکار( کارفرما ـ91ماده
دار  نامه ايمني کار روي خطوط و تجهيزات برق اجراي کار، مکلف به رعايت آيين

هاي مصوب اين شورا و نيز ساير  نامه مصوب شوراي عالي حفاظت فني و ساير آيين
  .باشند قوانين جاري کشور مي

 ٨٦  و٨٥  تبصره به استناد مواد٨  ماده و٩١ مشتمل بر دو فصل و هنام آيينن يا
 ي عالي شورا٢٣/٠٢/١٣٩٢ جلسه مورخ ران دري اي اسالميجمهور  قانون کار٩١و

 يرفاه اجتماع کار و ر تعاون،يب وزيبه تصو ١٦/٤/١٣٩٢خ يدر تار ن وي تدويحفاظت فن
  .ده استيرس

              يعباس... اسداـ  يرفاه اجتماع و کار تعاون، ريز                                     و
  
  

  ضمایم
  
  
  
  
  

  
  

  1ضمیمه شماره 
  مشخصات کارت احتیاط

  :بندي شده طبق نمونه و به مشخصات زير د جدولکارتي است به رنگ سفي
متر  ميلي ٥الف ـ مقوايي است و از باال منگنه شده است و حاشيه آن به عرض 

  قرمز طراحي شده است رنگ  بهدورتادور
  متر  سانتي١٨ب ـ طول کارت 
  متر  سانتي١١ج ـ عرض کارت 

  د ـ حروف با رنگ مشکي و قرمز نوشته شود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  !تذکر
 تواند متناسب هاي ضمیمه می ها و کارت عناوین مورد استفاده در کلیه فرم

  .تغییر یابد... ها و سایر مؤسسات و با شرکت
 

  كارت احتياط
 كليد را وصل نكنيد
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 :کدفرم
  :خيتار

  :شماره
 :وستيپ

درخواست و مجوز انجام کار 
 ط برقداریدر مح

 رویوزارت ن
   ...يا شرکت برق منطقه

  برداري بهرهنت معاو
 رویامور انتقال ن

 درخواست انجام کار
  ............................................................................................................................................ستگاه ینام ا

  .................................................................................... کننده درخواست ینام و نام خانوادگ
  .................................................................................................................................. انجام کار يمجر

  ...................................: شود می  آن انجام دادهي که کار بر رویا محلیدستگاه و 
.........................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................  
  :د انجام شودی که بايشرح کار

.........................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................  
  ................................ساعت  .............................روز  ......................................خ شروع کار یتار
  ................................ساعت  ............................. روز ........................................ خ خاتمه کاریتار
  ...................................................................: س قسمتیرئ /ر اموری مدکننده رخواستد
  د انجام کاریتائ

  :با درخواست انجام کار موافقت
: برداري بهره مسئول ید             نام و نام خانوادگی  نگرد□د    ی گرد□

...............................................................................................................  
 يزیر  مسئول برنامهید                   نام و نام خانوادگی  نگرد□د    ی گرد□

  .............................................................................: نگیسپاچید
  :حاتیتوض

  جام کارمجوز ان
من شدن ی جهت ایچ گونه ضمانتین مجوز هی اـ: ط انجام کاریشرا

 یمنیت موارد ایت حسن انجام کار و رعای کند و مسئولیجاد نمیط کار ایمح
 . کار خواهد بودي تماماً به عهده مجریافراد تحت سرپرست

 .دی مشخص گردي مجريت محدوده انجام کار برایمسئول
 مرتبط با LVDC و LVACه یتغذ يدهایدر صورت قطع شدن کل

 انجام کار صورت ي با مجریها پس از هماهنگ ط کار، وصل مجدد آنیمح
 .ردیپذ

 ............................................:               اپراتور..............................................:  انجام کاريمجر
  ...................................:          ساعت شروع..............................................: خ شروع کاریتار

  ):يمجر(لغو شد 
  ):اپراتور(ورد قبول واقع شد م

  ...................................................................... :امضاء    .............................................................. :امضاء
  .......................................................................ساعت  ................................................................. خیتار
  .......................................................................ساعت  ..................................................... ............خیتار

 ................................................................................................................................................ :مالحظات

  
  2مه شماره یضم

   دستگاه وخطيها کننده  نقاط کنترليرو اط بریتط نصب کارت احیشرا
 ابزار با )A( رات خط برقداريد که گروه خط گرم مشغول انجام تعميفرض کن

 ، خط بدون برق شوديا اثر حادثه اگر بر ولتاژ هستند، متناسب با استاندارد خط گرم و
شدن  دار برق .موظف است نسبت به برقدار کردن خط اقدام کند) اپراتور( صادرکننده

شدن  دار  برق ازيري جلوگيبرا خطرناک است و حال کار  افراد گروه دريمجدد خط برا
  .شود مياط نصب يکارت احت خط، ا ي دستگاه ويکنندها  کنترليرو مجدد آن،

در صورتي كه شبكه به فرم زير احداث شده باشد كارت احتياط بايد بر روي ـ ١   
  :نقاط مشخص شده نصب شود

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شود مي قرار داده OFF روي حالت B دژنگتور )کلوزرير(كليد اتصال مجدد   ـالف
  .شود ميو روي آن كارت احتياط نصب 

  .شود مي كارت احتياط نصب Bروي دسته كنترل دژنگتور   ـب
  داردقرار) OPEN( در حالتي كه در وضعيت باز E روي دسته كنترل سكسيونر ج ـ

  .شود ميكارت احتياط نصب 
در صورتي كه شبكه به صورت يك و نيم كليدي احداث شده باشد اگر كاربر ـ ٢

  :صورت بگيرد كارت احتياط بايد روي نقاط مشخص شده زير نصب شود  Aروي خط 
 OFF روي حالت Dو Cدژنگتورهاي ) ريکلوزر( كليدهاي اتصال مجدد الف ـ

  .شود مي كدام از آنها كارت احتياط نصب  و روي هرشود مي داده قرار
 شود تا در صورت  كارت احتياط نصب ميC, Dروي دسته كنترل دژنگتورهاي ب ـ 

  .شود ميقطع شدن با نصب كارت بر روي آنها تا زمان موافقت دارنده كارت كليد وصل ن
  زير باشد كارت احتياط بايد روي نقاط معين شدهB در صورتي كه كار بر روي مدار ـ٣

  :نصب شود
 OFF روي حالت  E,Dدژنکتورهاي ) ريکلوزر(الف ـ کليدهاي اتصال مجدد 

  .شود مياط نصب يآنها کارت احت کدام از  هريرو و شوند يداده م قرار
صورت  در  تاشود مياط نصب ي کارت احتE, D ي دسته کنترل دژنگتورهايرو ـ ب

 ت دارنده کارت احتياط، اقدام به وصلشدن به علت وجود کارت احتياط تا زمان موافق قطع
  .آنها نشود
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  3ضمیمه شماره 
  مشخصات کارت حفاظت شخصی

  :ري شده به مشخصات زيبند جدول  است قرمز رنگ،يکارت
  .شود ميمنگنه  باال از  است وييمقواـ ١
  .متر استي سانت١٠عرض آن  و ٢٠طول کارت ـ ٢
  . نوشته شوديرنگ مشک حروف باـ ٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  4مه شماره یضم
  ینمونه کاربرد کارت حفاظت شخص

  :مثال
هاي اطراف ترانسفورماتور، اتصالي وجود دارد و   چنانچه در مدار برق پنكهـ)1(

اعضاي تيم تعميراتي تصميم دارند كه از آن رفع نقص كنند بايد ترتيبي داده شود تا پنكه 
 .ر براي مجري انجام كار، ايمن باقي بماند جدا شود و محيط كار تا پايان كاياز منبع انرژ

  .شود مياستفاده » حفاظت شخصي «براي رسيدن به اين منظور از كارت
 گروههاي تعميراتي تصميم دارند موتور پمپ روغن ترانسفورمر را تعمير و يا ـ)٢(
براي از سرويس خارج كردن موتور پمپ و ايجاد محيط ايمن براي انجام كار، .  كنندبازرسي

  :گيرد ميعمليات جداسازي به شرح زير صورت 
 »حفاظت شخصي«آن قفل، و روي آن كارت  و كليد قطع پمپكننده موتور  برق تغذيهالفـ 
  .آيد اين يك نقطه تضمين الكتريكي است كه جزء عمليات جداسازي به حساب مي. شود نصب مي

 باشد، روجي مي موتور پمپ داراي دو شير روغن است كه يكي ورودي و ديگري خب ـ
 »حفاظت شخصي«دو بسته و قفل ايمني روي هر دو نصب و روي هر كدام از آنها كارت هر 

  .شود اين دو نقطه تضمين مكانيكي است كه جزو عمليات جداسازي محسوب مي. شود مينصب 
حالت  در کنند و ي يک شير تخليه روغن است که آن را باز ميپمپ دارا موتور ج ـ

يک نقطه  اين نيز .شود مينصب » يحفاظت شخص« آن کارت يرو نصب و يمنيقفل ا باز
  .شود مي محسوب يعمليات جداساز  است که جزويتضمين مکانيک

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  5مه شماره یضم
  مشخصات کارت حفاظت دستگاه

  :ري شده به مشخصات زيبند  روشن جدوليا  است به رنگ مغز پستهيکارت
  ه شدهمنگن باال از  است وييمقواـ ١
  متر استي سانت١٠عرض آن  و ١٥طول کارت ـ ٢
  . نوشته شوديرنگ مشک حروف باـ ٣
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  6مه شماره یضم
  مثال کاربرد کارت حفاظت دستگاه

  :مثال
  ـ حفظ دستگاه و تجهیزات از آسیب دیدن بیشتر1

.  دارديغيرعادهاي اطراف ترانسفورماتور صداي  ياتاقان يكي از پنكه: شود ميفرض 
در صورتي كه پنكه متوقف نشود خسارت بيشتري خواهد ديد و ممكن است  به طور كلي 

 اندازي براي حفظ پنكه از آسيب بيشتر الزم است پنكه معيوب متوقف و از راه. شودمعيوب 
براي نيل به اين منظور پنكه بايد از منبع برق جدا و روي منبع تغذيه . آن خودداري شود

  .ت حفاظت دستگاه نصب شودآن كار
  ـ پایدار نگه داشتن سرویس برق2
 دهـكنن عـد قطـط كليـوولت نيروگاه توسـ كيل٢٣٠اس ـق شكل يك، بـطب

Bus Sectionalizing در يك  ٤ و٣،٢،١ كه ژنراتوهاي شود مي  به دو قسمت تقسيم
رايطي در چنين ش. گيرد  در قسمت ديگر باس قرار مي٨ و ٧،٦،٥قسمت و ژنراتوهاي 

  ١، دژنگتور خطوط پست نيروگاه به پست شماره ١ اگر اپراتور مستقر در پست شماره
را بدون توجه به تابلو سنكرونايز با باس ايستگاه پارالل كند و يا اينكه اپراتور مستقر در 

 را بدون توجه به تابلو ٢، دژنكتور خطوط پست نيروگاه به پست شماره ٢پست شماره 
س ايستگاه پارالل كند، باعث خواهد شد كه دو قسمت از باس بدون عمل سنكرونايز بابا

سنكرونايز پارالل شوند كه خود باعث ايجاد حادثه و در نتيجه احتمال قطع برق 
  .سراسري خواهد شد

روي دسته كنترل دژنگتورهاي ، براي جلوگيري از عمليات اشتباه و آگاهي اپراتورها
 و اپراتور شود ميكارت حفاظت دستگاه نصب ، ٢ره  و پست شما١خطوط در پست شماره 

  .كند ميابتدا به مطالب مندرج در كارت توجه ، قبل از عمليات
هاي رينگ سراسري براي ممانعت از عمليات اشتباه و بستن دژنگتورها  در شبكه

كارت حفاظت ، روي دسته كنترل دژنگتورهاي خطوط رينگ، زينگيبدون عمل سنكرونا
 زماني كه اپراتورها براي بستن دژنگتورها اقدام كنند ابتدا به مطالب شود ميدستگاه نصب 

 و سپس با توجه به تابلو سنكرونايز و عمل شود ميمندرج در كارت حفاظت دستگاه توجه 
  .گيرد ميسنكرونايزينگ عمل پارالل صورت 
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هنگام بستن ، هاي رينگ سراسري به منظور جلوگيري از عمليات اشتباه در شبكه
 خطوط رينگ ممكن است باعث خاموشي سراسري برق شود روي دسته كنترلدژنگتورهاي 

 الزم  تا اپراتور در مواقعشود ميكارت حفاظت دستگاه نصب ، دژنگتورهاي خطوط رينگ
براي بستن دژنگتورها به مطلب مندرج در كارت حفاظت دستگاه و قبل از بستن آنها 

  . زاويه بار توجه كندبه
  :ها و تجهیزات از صدمه دیدن اهـ حفظ دستگ3

 قسمت باس را با يکديگر  دوBus Sectionalizing) دژنگتور(به شکل يک توجه شود، 
  .کند يپارالل م

در صورتي که دژنگتور فوق بدون عمل سنکرونايزينگ بسته شود، دو قسمت 
باس كه هر كدام چهار ژنراتور به آن متصل است بدون عمل سنكرون پارالل خواهد 

هاي  هاي ترانسفورماتور، قطب د كه ممکن است سبب آسيب رسيدن به سيم پيچش
  .ژنراتور شود

روي بسته كنترل ، ممانعت از اين گونه عمليات به منظور متوجه ساختن اپراتور و
کارت  ات مندرج دري تا قبل از اقدام به عملشود ميدژنگتور كارت حفاظت دستگاه نصب 

  . توجه شود
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  7ضمائم شماره 
  نامه مشخصات مربوط به فرم درخواست صدور ضمانت

  :بندي شده طبق نمونه و به مشخصات زير فرمي است که به رنگ شکالتي روشن؛ جدول
  . نسخه  تهيه شده است که تمامي نسخ کاغذي است٤ فرم در ـالف 

  . استA4ب ـ طول و عرض فرم به اندازه کاغذ 
  .نوشته شودج ـ حروف با رنگ مشکي 

 .............................شماره

  .............................تاریخ
  وزارت نیرو           

  ................................ ................اي شرکت برق منطقه
  نامه درخواست صدور ضمانت

  ایستگاه
  نیروگاه 
  ..................................................................................................... نامه مورد درخواست ضمانت

  ........................................................................................ محل خدمت ............................................ ..........................عنوان........................... ....................... ......................کننده نام و نام خانوادگی درخواست
  ............................................................................... .........محل خدمت ................................................... ....................عنوان ........................................................................ نام و نام خانوادگی مجري انجام کار

  .......................................................................................................................................................................... )با ذکر محل و کد وآن(شود  ها انجام داده می ها و یا خطوطی که کار بر روي آن دستگاه
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ............................................................................................................................................................................................................................................................................ ......شرح کاري که باید انجام داده شود
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  .............................................................................................................................................................................................................................................................. شود شرح کامل آزمایشاتی که انجام داده می
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 .ها کارت احتیاط نصب شود گري که براي ایجاد فضاي ایمنی کار الزم است از سرویس خارج و یا روي کنترولرهاي آنها و یا خطوط اضافی دی دستگاه
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
  .برداري آماده کرد ساعت دستگاه و یا خط را براي بهره ..................................................................... توان در مدت در شرایط اضطراري می

  ....................................... ......ساعت .................................................................. روز ...........................................................تاریخ شروع کار 
  ....................................... ......ساعت .................................................................. روز ........................................................... تاریخ خاتمه کار
  ............................................................... تاریخ ................................................ ساعت .......................................... .............................................کننده امضاء درخواست

  ................................................ تاریخ..................................................................... عنوان............................................... .......................نام و نام خانوادگی تاییدکننده
  ............................. ................تاریخ............................................... ساعت.................. ........................... عنوان........................ .................... .....................کننده نام و نام خانوادگی دریافت

  ............................................................. ...................کننده امضاء دریافت
  ...................................................... .........جمع مدت قطع ....................................................................... زمان مورد نیاز قطع و وصل ................................................... مدت انجام کار

  ........................................................................... ............عنوان ........................................................................... کننده خروج دستگاه و یا خط از مدار نام و نام خانوادگی تصویب
  ........................................................................ امضاء ........................................................تاریخ  ................................ساعت 

  ...................................................................................................................کننده نهایی خروج دستگاه و یا خط از مدار ی تصویبنوادگانام و نام خ
  ......................................................... امضاء ......................................................تاریخ  .............................................................ساعت .............. ..................................................................................عنوان 

  .صادر گردید .....................................................ساعت  ................................................ ....... در تاریخ................................................................................نامه شماره  بر اساس این درخواست ضمانت
  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................برداري  همالحظات بهر

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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  مشخصات مربوط به فرم اجازه کار
  :بندي شده طبق نمونه و به مشخصات زير فرمي است که به رنگ آبي آسماني؛ جدول

  .رم در دو نسخه تهيه شده است که هر دو نسخه کاغذي است فـالف 
  . استA4ب ـ طول و عرض فرم به اندازه کاغذ 
  .ج ـ حروف با رنگ مشکي نوشته شود

  
  

  ......................................شماره 
  .......................................تاریخ 

  وزارت نیرو
  ............................................ .....اي شرکت برق منطقه

  اجازه کار
  

  ...............................................................................شماره کارت عملیات ممنوع ..................................................................ایستگاه صادرکننده  ...............................................................دارنده اجازه کار 
  :ها شوند با ذکر محل و کد آن ها و با خطوطی که تحت این اجازه کار از سرویس خارج می دستگاه

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
  :ها ها مجاز شده است با ذکر محل و کد آن  آنا خطوطی که انجام کار و آزمایش رويها و ی دستگاه

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................شرح کار مجازي که باید انجام شود

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................نقاط تضمین شده 

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
  )به پشت صفحه توجه شود( ................................ .............تضمین شده به وسیله.................................... ..........بررسی شد به وسیله ........................................... ..تهیه شده به وسیله

  
  

  هاي صادر شده دیگر نامه جدول الف ـ ضمانت

      نام ایستگاه صادرکننده
      نامه نوع ضمانت

      نامه شماره ضمانت
      نامه نام دارنده ضمانت

      نامه نام صادرکننده ضمانت
      ساعت و تاریخ صدور
      ساعت و تاریخ ابطال

 اتصال زمینزمان  قطع وصل قطع وصل قطع وصل قطع وصل قطع وصل

           
  

  ............................................................................................................................................................................................................................. ..........................................................................................نامه تذکر به دارنده ضمانت
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................امضاء .....................................................چه تعداد ......... ............................شود  ین موقت نصب میهاي اتصال زم آیا کابل
  ............................................................................تاریخ  .................................... ...ساعت ...................................... ........امضاء ....................................................................یله عملیات فوق مورد قبول واقع شد به وس

  .............................................................................. تاریخ .....................................ساعت  ...................................................... امضاء ...............................................................................................................صادر شد به وسیله 
   ................................................................................امضاء ..................................................................... چه تعداد  ................................................................. ...........هاي اتصال زمین موقت برداشته شده اند آیا کابل

   ................................................................................تاریخ .............................................. ساعت .............................................. امضاء ..................................................................................................................لغو شد به وسیله 
  .. ..............................................................................تاریخ ..............................................ساعت  ..............................................امضاء  .................................................................. .....................مورد قبول واقع شد به وسیله

  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................برداري مالحظات بهره
  ...............................................................................تاریخ  .......................................... ....ساعت ...............................................امضاء  .................................................................برداري شد به وسیله  دستگاه آماده بهره

  نامه نسخه اول مربوط است به دارنده ضمانت
  )نسخه اول(
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  ...................................شماره
  ...................... .............تاریخ

  وزارت نیرو
  ................................... ........اي شرکت برق منطقه

  اجازه کار
  

  ..................................................................................................... ه کارت عملیات ممنوعشمار ..........................................................ایستگاه صادرکننده  .............................................. ....................دارنده اجازه کار
  :ها ها و با خطوطی که تحت این اجازه کار از سرویس خارج می شوند با ذکر محل و کد آن دستگاه

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  :ها ها مجاز شده است با ذکر محل و کد آن  آنا خطوطی که انجام کار و آزمایش رويها و ی دستگاه
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................شرح کار مجازي که باید انجام شود
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .........................................نقاط تضمین شده
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  )به پشت صفحه توجه شود( ................................................................تضمین شده به وسیله  ........................................بررسی شد به وسیله  ........................................تهیه شده به وسیله 
  
  

 هاي صادر شده دیگر نامه جدول الف ـ ضمانت

      نام ایستگاه صادرکننده

      نامه نوع ضمانت

      نامه شماره ضمانت

      نامه نام دارنده ضمانت

      نامه نام صادرکننده ضمانت

      ساعت و تاریخ صدور

      ساعت و تاریخ ابطال

 اتصال زمینزمان  قطع وصل قطع وصل قطع وصل قطع وصل قطع وصل

          

  
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................نامه  تذکر به دارنده ضمانت

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ...................................................................................................... امضاء .............................................................چه تعداد  .............................................................. ........شود هاي اتصال زمین موقت نصب می آیا کابل

  ...........................................................................تاریخ  .............................ساعت  .............................................. امضاء ................................................................................عملیات فوق مورد قبول واقع شد به وسیله 
  .......................................................................... تاریخ ........................ .....ساعت............ ..................................... امضاء .................................................................................................................................صادر شد به وسیله 

  ..... .....................................................................امضاء ..............................................................................................چه تعداد .................................................. .......... برداشته شده اندهاي اتصال زمین موقت آیا کابل
  .......................................................................... تاریخ ........................ .....ساعت............ ..................................... امضاء ......................................................................................................................................لغو شد به وسیله 

  .......................................................................... تاریخ ........................ .....ساعت...... ........................................... امضاء ..........................................................................................................مورد قبول واقع شد به وسیله 
  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................برداري مالحظات بهره

  .......................................................................... تاریخ ........................ .....ساعت............ ..................................... امضاء ............................................................................ .........برداري شد به وسیله دستگاه آماده بهره
  نامه م مربوط است به صادرکننده ضمانتنسخه دو

  )نسخه دوم(
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 مشخصات مربوط به فرم اجازه کار و آزمایش
  :بندي شده طبق نمونه و به مشخصات زير فرمي است به رنگ زرد روشن جدول

  . فرم در دو نسخه تهيه شده است که هر دو نسخه کاغذي استـلف ا
  . استA4ب ـ طول و عرض فرم به اندازه کاغذ 

  .حروف با رنگ مشکي نوشته شودج ـ 
  

  ................................. ..شماره
  ............................. ........تاریخ

  
  وزارت نیرو

  ............................................ ....اي شرکت برق منطقه
  اجازه کار و آزمایش

  
  

  ................................................................................ شماره کارت عملیات ممنوع .............................................. ........ایستگاه صادرکننده ......................................................................دارنده اجازه کار و آزمایش 
  :ها شوند با ذکر محل و کد آن ه تحت این اجازه کار و آزمایش از سرویس خارج میا خطوطی کها و ی دستگاه

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
  :ها با ذکر محل و کد آنها مجاز شده است  ا خطوطی که انجام کار و آزمایش روي آنها و ی دستگاه

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................................................................................................شود  رح کار مجازي که باید انجام شود وشرح آزمایشاتی که انجام میش
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................نقاط تضمین شده
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  )به پشت صفحه توجه شود( .............................................................تضمین شده به وسیله  ....................................................... بررسی شد به وسیله ....................................................تهیه شده به وسیله 
  

 هاي صادر شده دیگر نامه جدول الف ـ ضمانت
      نام ایستگاه صادرکننده

      نامه نوع ضمانت
      نامه شماره ضمانت

      نامه نام دارنده ضمانت
       نامه نام صادرکننده ضمانت
      ساعت و تاریخ صدور

      ت و تاریخ ابطالساع
 زمان اتصال زمین قطع وصل قطع وصل قطع وصل قطع وصل قطع وصل

          
  

  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................نامه  تذکر به دارنده ضمانت

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ............................................................................ امضاء ................................................................ چه تعداد...... ........................................................................................شود  هاي اتصال زمین موقت نصب می آیا کابل
  .............................................. ............................تاریخ............ ...............................ساعت ............... .....................................امضاء  ..............................................................عملیات فوق مورد قبول واقع شد به وسیله 

  .......................................................................... تاریخ ........................................... ساعت............... ..................................... امضاء....................................... ................................................ ...........................صادر شد به وسیله
  .کننده است مراجعه شوداي که نزد صادر نامه به نسخه براي ابطال ضمانت

  نامه  دارنده ضمانتنسخه اول مربوط است به
  )نسخه اول(
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  .............................. ....شماره
  ................................ ....تاریخ

  وزارت نیرو
  ......................................................اي  شرکت برق منطقه

  اجازه کار و آزمایش
  

  ...................................................................... شماره کارت عملیات ممنوع ....................................................................ایستگاه صادرکننده  ...................................................... ............زمایش آو دارنده اجازه کار

  ................................................................................................................................................................... :ها شوند با ذکر محل و کد آن ی که تحت این اجازه کار از سرویس خارج میا خطوطیها و  دستگاه

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ................................................................................................................................................................. :ها ها مجاز شده است با ذکر محل و کد آن نا خطوطی که انجام کار و آزمایش روي آیها و  دستگاه
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ....  

  ...................................................................................................................................................................................................................... شود شرح کار مجازي که باید انجام شود و شرح آزمایشاتی که انجام می

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................نقاط تضمین شده 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  )به پشت صفحه توجه شود( .............................................. .............ه وسیلهتضمین شده ب ................................................ ......... بررسی شد به وسیله........................................... .........تهیه شده به وسیله
  

 هاي صادر شده دیگر نامه جدول الف ـ ضمانت

      نام ایستگاه صادرکننده

      نامه نوع ضمانت

      نامه شماره ضمانت

      نامه نام دارنده ضمانت

      ه نام نام صادرکننده ضمانت

      ساعت و تاریخ صدور

      ساعت و تاریخ ابطال

 زمان اتصال زمین قطع وصل قطع وصل قطع وصل قطع وصل قطع وصل

          
  

  .................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................نامه تذکر به دارنده ضمانت
  ................................................................................................. امضاء ......................................................چه تعداد ............................................................................. ......شود هاي اتصال زمین موقت نصب می آیا کابل

  .................................................................................................. تاریخ ...................................................ساعت .............. .......................................امضاء  ............................مورد قبول واقع شد به وسیله عملیات فوق 
  .................................................................................................. تاریخ ...................................................ساعت .............. .......................................امضاء  ...............................................................................صادر شد به وسیله 

  .................................................................................................امضاء  ................................................. چه تعداد .............................................................................. ....اند هاي اتصال زمین موقت برداشته شده آیا کابل
  .................................................................................................. تاریخ ...................................................ساعت .............. .......................................امضاء  ....................................................................................لغو شد به وسیله 

  .................................................................................................. تاریخ ...................................................ساعت .............. .......................................امضاء  .........................................................مورد قبول واقع شد به وسیله 
  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. يبردار مالحظات بهره

  .................................................................................................. تاریخ ...................................................ساعت .............. .......................................امضاء  ....................................برداري شد به وسیله  دستگاه آماده بهره
  نامه نسخه دوم مربوط است به صادرکننده ضمانت

  )نسخه دوم(
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  مشخصات مربوط به فرم درخواست انجام عملیات تحت اجازه کار و آزمایش صادر شده
  :بندي شده طبق نمونه و به مشخصات زير رد روشن جدولفرمي است که به رنگ ز

  . فرم در دو نسخه تهيه شده است که هر دو نسخه آن کاغذي است ـالف 

  . است A4ب ـ طول و عرض فرم به اندازه کاغذ 

  .ج ـ حروف با رنگ مشکي نوشته شود 

  

 .................................... شماره
  ............................... .......تاریخ

  وزارت نیرو
  ................................... ......اي شرکت برق منطقه

  درخواست انجام عملیات تحت اجازه کار و آزمایش

  

  ............................................................................................................... ...............................................................دارنده اجازه کار و آزمایش
  ............................................................................ ..................................................................................................شماره اجازه کار و آزمایش

  ................................................................................................. .................................................................تاریخ صدور اجازه کار و آزمایش
  
  
  

  ..................................................................................................یش خطاب به صادرکننده اجازه کار و آزما

............................................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................................  

...................................... ...................................... ..............................................................................................................  

................................ ........................................................................ ..................................................................................  

...... ...................................... ..............................................................................................................................................  

  ........................................................................................ ......................................منظور از انجام عملیات فوق 

..................................................................................... ...................................... ...............................................................  

...... ...................................... .............................................................................................................................................  

...... ...................................... .............................................................................................................................................  

................................ ...................................... ...................................................................................................................  

  ................................................................................................ ...................و آزمایش امضاي دارنده اجازه کار

  ..................................................................................................................   تاریخ..........................................ساعت 

  .ملیات ذکر شده در باال انجام شدکننده انجام عملیات؛ ع به درخواست

  ................................................................................................................................................  امضاي صادرکننده

  

                 تاریخ صدور          ساعت صدور      

  آزمایش رستان و بازدیدکنندگانی که ازجدول ب ـ سرپ

 اطالع دارند

 تاریخ نام و نام خانوادگی و امضاء
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  مشخصات مربوط به فرم تضمین نامه ایستگاه
  :بندي شده طبق نمونه و به مشخصات زير فرمي است که به رنگ سفيد؛ جدول

  . که هر دو نسخه کاغذي است فرم در دو نسخه تهيه شده استـالف 
  . استA4ب ـ طول و عرض فرم به اندازه کاغذ 
  ج ـ حروف با رنگ مشکي نوشته شود

  
 ............................... ....شماره
  ....................................تاریخ 

  وزارت نیرو
  ................................... ......اي شرکت برق منطقه

  نامه ایستگاه ضمینت
  

  ............................................................................................ شماره کارت عملیات ممنوع ...................................................ایستگاه صادرکننده  ..........................................................نامه ایستگاه  دارنده تضمین
  ....................................................................................................................................................................................................................................................................... :ها ا خطوط مجزا شده و محل کد آن و یها دستگاه

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  :باید انجام شودکاري که شرح 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  :ها  شده و محل و کد آنها و یا خطوط بدون انرژي دستگاه
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................نقاط تضمین شده 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
  )به پشت صفحه توجه شود( ................................................ ..........تضمین شده به وسیله ......................................................بررسی شد به وسیله  ........................................................تهیه شده به وسیله 

  
 نامه هاي صادر شده دیگر جدول الف ـ ضمانت

       ایستگاه صادرکنندهنام
      نامه نوع ضمانت

      نامه شماره ضمانت
      نامه نام دارنده ضمانت

      نامه  نام صادرکننده ضمانت
       ساعت و تاریخ صدور
      ساعت و تاریخ ابطال

 زمان اتصال زمین قطع وصل قطع وصل قطع وصل قطع وصل قطع وصل
          

  
  ........................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................نامه  دارنده ضمانتتذکر به 

.............................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................  
  ................................................................................. امضاء .........................................................................  چه تعداد............................................................................ ..شود هاي اتصال زمین موقت نصب می آیا کابل

  .................................................................................. تاریخ ..........................................ساعت  ..................................................امضاء  .......................................................ه عملیات فوق مورد قبول واقع شد به وسیل
  .................................................................................. تاریخ ..........................................ساعت  ..................................................امضاء  ........................................................................... ................................ شد به وسیلهصادر

  .اي که نزد صادرکننده است مراجعه شود نامه به نسخه براي ابطال ضمانت
  نامه نسخه اول مربوط است به دارنده ضمانت

  )نسخه اول(
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  ............................ .........شماره
  .......................................تاریخ 

  رویوزارت ن
  .................................................. يا شرکت برق منطقه
  نامه ایستگاه تضمین

  
  ............................................................................ شماره کارت عملیات ممنوع .........................................................ایستگاه صادرکننده  ....................................................................دارنده تضمین نامه ایستگاه 

  ........................................................................................................................................................................................................................................................................: ها ها و یا خطوط مجزا شده و محل کد آن دستگاه
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... :باید انجام شودکاري که شرح 
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
  ..........................................................................................................................................................................................................................................................: ها  شده و محل کدآنها و یا خطوط بدون انرژي دستگاه

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: نقاط تضمین شده
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
  )به پشت صفحه توجه شود( ........................................... ...........تضمین شده به وسیله ........................................................بررسی شد به وسیله  ........................................... ...............تهیه شده به وسیله

  
 هاي صادر شده دیگر نامه جدول الف ـ ضمانت

      نام ایستگاه صادرکننده

      نامه نوع ضمانت

      نامه شماره ضمانت

      نامه نام دارنده ضمانت

      نامه  نام صادرکننده ضمانت

      ساعت و تاریخ صدور

      ساعت و تاریخ ابطال

 زمان اتصال زمین قطع وصل قطع وصل قطع وصل قطع وصل  قطع وصل

          

  
  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................:نامه تذکر به دارنده ضمانت

  .......................................................................................... امضاء ...................................................................چه تعداد ...............................................................................شود  هاي اتصال زمین موقت نصب می آیا کابل
  .....................................................................تاریخ ..... ..............................................ساعت  ................................................امضاء  ................................................... ............عملیات فوق مورد قبول واقع شد به وسیله

  .....................................................................تاریخ ..... ..............................................ساعت  ................................................امضاء  ..................................................................................................................صادر شد به وسیله 
  .......................................................................................... امضاء ...................................................................چه تعداد ........................................................................اند  هاي اتصال زمین موقت برداشته شده آیا کابل

  .....................................................................تاریخ ..... ..............................................ساعت  ................................................امضاء  .......................................................................................................................لغو شد به وسیله 
  ....................................................................تاریخ ..... ..............................................ساعت  ................................................امضاء  ............................................................................................ قبول واقع شد به وسیله مورد

  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... برداري مالحظات بهره
  .....................................................................تاریخ ..... ..............................................ساعت  ................................................امضاء  ......................................................................برداري شد به وسیله  دستگاه آماده بهره

  نامه کننده ضمانتنسخه دوم مربوط است به صادر
  )نسخه دوم(
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  نامه پیوست ضمانت» ب«مشخصات مربوط به فرم جدول 
  :بندي شده طبق نمونه به مشخصات زير فرمي است که به رنگ سفيد جدول

  . فرم در يک نسخه از کاغذ معمولي تهيه شده استـالف 
  . استA4ب ـ طول و عرض فرم به اندازه کاغذ 

  
  

  ............................... ......شماره
  ................................. ......تاریخ

  رویوزارت ن
  ....................................................................... يا شرکت برق منطقه

  دکنندگانی مخصوص سرپرستان و بازدـ نامه ضمانتوست ی پـجدول ب 
  

  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................: نامه نام و نام خانوادگی دارنده ضمانت
  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................: صادر شدهنامه نوع ضمانت

  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: نامه صادر شده ماره ضمانتش
  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................: نامه تاریخ صدور ضمانت

  
  

 نامه ه محوطه ایمن کار تحت پوشش ضمانتورود ب خروج از محوطه ایمن

امضاي صادرکننده   ساعت امضاي بازدیدکننده نامه امضاي صادرکننده  ضمانت
 نامه ضمانت

امضاي دارنده 
 نامه ضمانت

امضاي 
 ساعت بازدیدکننده

نام و نام خانوادگی 
  بازدیدکننده 
 و یا سرپرست
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  مشخصات مربوط به کارت اجازه کار
  :بندي شده طبق نمونه و به مشخصات زير ؛ جدولکارتي است به رنگ آبي آسماني

  الف ـ مقوايي است و از باال منگنه شده است
  متر نتي سا١٦ب ـ طول آن 
  متر  سانتي٨ج ـ عرض آن 

  د ـ حروف با رنگ مشکي نوشته شود
  پرس پالستيکي شود،هـ ـ کارت

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 شیمشخصات مربوط به اجازه کار و آزما
  :ندي شده طبق نمونه و به مشخصات زيرب  جدول؛کارتي است به رنگ زرد روشن

  نه شده استقوايي است و از باال منگـ مالف 
  متر  سانتي١٦ب ـ طول آن 
  متر  سانتي٨ج ـ عرض آن 

  د ـ حروف با رنگ مشکي نوشته شود
  هـ ـ کارت پرس پالستيکي شود

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

 ستگاهینامه ا نیمشخصات مربوط به کارت تضم
  :بندي شده طبق نمونه و به مشخصات زير  جدول؛کارتي است به رنگ سفيد

   مقوايي است و از باال منگنه شده استـلف ا
  متر  سانتي١٦ب ـ طول آن 
  متر  سانتي٨ج ـ عرض آن 

  د ـ حروف با رنگ مشکي نوشته شود
  هـ ـ کارت پرس پالستيکي شود

  
  

١٥٠  
 

  افراد مشغول کار هستند
 

  دستگاه را
  به کار نیندازید
  رکارت اجازه کا

٢١٠  
  افراد مشغول کار هستند

  دستگاه را
  به کار نیندازید

مگر براي انجام آزمایش 
  که تصویب شده باشد

  کارت اجازه کار و آزمايش  
 

٥٠  
  

  افراد مشغول کار هستند
  
  

  دستگاه را
  به کار نیندازید

  
  تضمين ايستگاهکارت 
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  اطیه صدور کارت احتتأییدیمشخصات مربوط به فرم 
  :صات زيربندي شده طبق نمونه و به مشخ کارتي است سفيد رنگ جدول

  .در دو نسخه تهيه شده و از کاغذ معمولي است الف ـ

  . استA4ب ـ طول و عرض فرم به اندازه کاغذ 
  

  ................................شماره 

  ..................................تاریخ 
  
 رویوزارت ن

  .............................................. ....يا شرکت برق  منطقه
  

  تأييديه صدور کارت احتياط
  

 ردیف کننده و یا کلید نام و شماره دستگاه کنترل شرح عملیات انجام شده شماره کارت احتیاط نصب شده

    

    

    

    

    

    

    

 مالحظات

  

  ........................................................... .....تاریخ .................................. .............ساعت .......................................... .........امضاء ............................................... ....عنوان ........................................................ .............صادرکننده

  ........................................................... .....تاریخ .................................. .............ساعت .......................................... .........امضاء ............................................... ....عنوان .................................................. مورد قبول واقع شد

  ............................................................ .....تاریخ .................................. .............ساعت .......................................... .........امضاء ............................................... ....عنوان ........................................................ لغو شد به وسیله

    ............................................................ .....تاریخ .................................. .............ساعت .......................................... .........امضاء ............................................... ....عنوان ................................................. مورد قبول واقع شد




